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1.  Energiatuutoreiden profiili 

1.1 Alustava ammatillinen profiili 

ASSISTin tarkoitus on innovatiivisen 

ammatillisen profiilin kehittäminen,  jotta 

energiatuutorit voivat toimia energia-, 

sosiaali- ja institutionaalisten 

organisaatioiden sekä yksityisten 

energiamarkkinatoimijoiden, kuten 

energiayhtiöiden, kanssa. 

Energiatuutorella on kolme pääroolia ja 

toiminta-aluetta: 

 energiakäyttäytymisen tarkastelu; 

 energiankulutuksen ja -

käyttäytymisen analysointi; 

 kuluttajaneuvonta ja viestintä. 

1.2 Energiatuutoreiden 
pätevöittäminen 

Energiatuutoreiden tutkinto-ohjelma kuvaa 

työn ja osaamisen ominaisuuksia: 

 Profiili:  

▪ Energiatuutorin rooli ja työyhteydet;  

▪ Tuutoritoiminta ja alatoimet; 

▪ Osaaminen, taidot ja kompetenssit; 

 Koulutusohjelma: 

oppimistulokset ja moduulit, jotka 

on määritelty erilaisten 

Energiatuutoreiden 

toimenkuvissa ja -rooleissa 

toteutettavien toimien 

edellyttämien taitojen mukaisesti. 

 

Neuvonta ja viestintä 
kuluttajille

Kulutus-
analyysi

Seuranta- ja 
tukitoiminnot

Energiatuutorin rooli & työskentely

Tuutoritoiminta

Energiatuutoreiden osaaminen, 
taidot & pätevyys

Energiatuutoreiden 
koulutusohjelma
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On tärkeä korostaa, että tässä kuvattu pätevyyskaavio kuvaa yleisiä puitteita, joita 

kumppanit sovittavat ja muokkaavat kansallisen kontekstin ja ASSIST-strategian 

mukaisesti. 

1.2.1 Energiatuutoreiden pätevyys  

Energiatuutoreiden pätevyyskaavio kuvaa Energiatuutoreiden toimenkuvaa, sellaisena kuin 

se määritellään eurooppalaisessa ESCO1-luokituksessa: "--toimenkuva on sellaisten 

työpaikkojen ryhmittely, jotka edellyttävät samanlaisia tehtäviä ja jotka edellyttävät 

samanlaisia ’taitojoukkoja’. Toimenkuvaa ei pidä sekoittaa työpaikkoihin tai työnimikkeisiin. 

Työ on sidottu tiettyyn työyhteyteen ja toteutetaan yhdellä henkilöllä, kun taas toimenkuva 

ryhmittelee työpaikat yhteisin piirtein." 

Energiatuutoreiden toimenkuva voivat toimia siltana eri toimintojen, työyhteyksien ja 

sektoreiden näkökulmien välillä, ja se voidaan integroida jo olemassa oleviin rakenteisiin ja 

toimenkuviin. Hankkeessa jo aiemmin tunnistetut kolme keskeistä toimialaa – energia, 

yhteiskunta, institutionaalisuus – ovat myös energiatuutoroinnin tavoiteltuja toimintaaloja: 

1. Energia-alaa edustavat muun muassa energia-alan yritykset, viranomaiset, 

energiajärjestöt, energiapalveluyritykset, energia-alan konsultit ja edustusjärjestöt. 

Itse asiassa "alasektoria" voivat edustaa samat markkinatoimijat; yleishyödylliset 

laitokset, sähkönsiirtoyhtiöt ja energiayhtiöt. Alan kohderyhmään kuuluu yleisesti 

organisaatiot ja toimijat, jotka voisivat olla kiinnostuneita yhteiskuntavastuusta ja sen 

kehittämisestä, kuluttajapalveluidensa parantamisesta työllistämällä energiatuutorin 

ja/tai kehittämään työntekijöitään asiakaspalvelu- ja -kohtaamistaitoja 

tuutoriverkoston avulla. Tiivistettynä, energia-alalla energituutorin toimenkuvaa voi 

soveltaa niin energiayhtiöissä kuin yksittäisten ammattilaisten toimesta. 

2. Sosiaali- ja yhteiskunta-ala, johon liittyy hyvin monimuotoisia järjestöjä ja 

organisaatioita, kuten kolmas sektori, sosiaalijärjestöt ja -palvelut, kuluttajajärjestöt, 

yhteiskunnalliset järjestöt ja hyväntekeväisyysjärjestöt (Punainen Risti, Caritas jne.), 

asuntoyhteisöt ja -osakeyhtiöt. Erityishuomiota energiatuutoroinnin osalta 

kiinnitetään sosiaalipalveluihin; kuluttajajärjestöihin; kolmanteen sektoriin; ja tuettuun 

asumiseen (jossa energiatuutorit voivat toimia vertaistukena). 

3. Toimielimet viittaavat paikallisiin/alueellisiin sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin, 

ympäristökasvatukseen sekä energiaviranomaisiin. Kaksi keskeistä 

energiatuutoroinnin painopistettä ovat julkiset energiajärjestöt ja viranomaiset, jotka 

työskentelevät energia-alan sääntelyn, -politiikan ja kannustimien parissa; sekä 

kunnan tekniset toimistot. 

Kaikissa ammateissa ja työympäristöissä: 

                                      
1 Taitojen, Osaamisten, Pätevyyksien ja Ammattien eurooppalainen luokitus  (ESCO “European Skills, 
Competences, Qualifications and Occupations”) Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluva aloite. Euroopan 
komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto on kehittänyt ESCO-luokituksen yhteistyössä 
alan eri sidosryhmien sekä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) kanssa. 
https://ec.europa.eu/esco/portal 
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 Potentiaalisia haasteita saavuttaa asetetut tavoitteet suhteessa haavoittuvassa 

asemassa oleviin kuluttajiin. "Yhteiskunnallisissa" työympäristöissä työskentelevillä 

on suhteessa helpompi saavuttaa nämä henkilöt, mutta asianmukaisten teknisten 

taitojen kehittäminen liittyen tiedottamiseen ja heidän tukemisekseen saattaa 

muodostua haasteeksi. Tämä puolestaan tekee vertaistuen antamisen verrattain 

haastavaksi. 

 On tarpeellista erotella neuvonnan laajuus energian säästö- ja 

tehokkuustoimenpiteiden välillä. Energiatuutorit voivat lisätä tietoisuutta, tukea 

osaamisen kehittämistä ja vahvistaa käyttäjien sitoutumista ja 

vaikutusmahdollisuuksia liittyen energiansäästöön ja kulutustottumuksiin, kun taas 

energiatehokkuuden tukemiseksi tarvitaan huomattavasti monitasoisempaa teknistä 

ymmärrystä ja ammatitaitoa sekä kokonaisvaltaisempia (ja kalliimpia ja 

monimutkaisempia) toimia koko rakennuksessa.Tätä osaamista voidaan odottaa 

energia-alan neuvonantajilta, jotka jo päivittäisessä työssään käsittelevät 

energiatehokkuusratkaisuja, eikä niinkään ASSIST Energiatuutoreilta. 

Kuten mainittua, Energiatuutorikoulutuksesta voivat hyötyä sekä tavalliset että heikossa 

asemassa olevat kuluttajat, mutta myös energia-, sosiaali- ja poliittisen alan ammattilaiset 

voidessaan kasvattaa ja laajentaa omaa osaamisaluettaan.  

1.2.2 Energiatuutori toiminta ja osaaminen 

Energiatuutoreiden tärkeimmät toiminnot on ryhmitelty kolmeen pääalueeseen: 

 energiakäyttäytymisen analyysi; 

 energiakatsaus ja tuki; 

 viestintä ja neuvonta kuluttajille. 

Kolme toiminta-aluetta on vahvistettu kansallisessa tutkimustyössä (sekä asiakirja-, 

työpöytä että kenttätutkimus) yksilöiden asiaankuuluvat alatoimet ja vaadittavat perustaidot 

ja osaamisen. Allaoleva taulukko antaa kattavan kuvan energiatuutoreiden toiminnasta (ja 

alatoiminnoista) ja niihin liittyvästä tietämyksestä (tiedot, taidot, osaaminen) kussakin 

kolmessa tärkeimmässä toiminta-alueessa.  

Energiatuutoriosaaminen on jäsentynyt moduulirakenteeseen, joka korreloi toimintojen 

kanssa, jotta voidaan parhaiten hyödyntää kehitettyä yhteistä kaavaa ja samalla kansallista 

monimuotoisuutta. Alatoiminnan artikulaatio ja paino vaihtelevat erilaisten 

toimintaympäristöjen (energia vs. yhteiskunnallinen vs. institutionaalinen) ja 

kumppanimaiden mukaan. Modulaarinen lähestymistapa, jota käytetään tunnistamaan 

ja kuvaamaan Energiatuutoritoimintaa ja alatoimintaa sekä siihen liittyää eritysosaamista, 

luo käsitteellisen ja operatiivisen kehyksen energiatuutoreiden koulutuksen, 

verkostoitumisen ja kentän toimintaprosessien määrittelyssä. 
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Toiminta Tieto, taidot ja osaaminen 
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 Tunnistaa mahdollinen 
haavoittuvuus ja sen tärkeimmät 
ajurit/ulottuvuudet 

 Mukauttaa tiedot kohteeseen 

 Kerätä tietoa (kyselylomakket, 
haastattelut, havainnointi, tietojen 
tarkastelu, …) 

 Tunnistaa kotitalouksien/ 
perheyksiköiden energian-
kulutuksen painopisteet  

 Analysoida taloa ja sähkölaitteita 

 Kerätä toimitussopimuksia, tulkita 
kotimaisia polttoainekustannuksia 

 Analysoida kulutuskertomusta ja 
tavallisia/poikkeuksellisia 
huoltotoimenpiteitä 

 Analysoida tottumuksia ja 
erityistarpeita (esim. Biotekniikka) 

Alan tekninen tietämys: 

 energiajärjestelmä ja markkinat 

 vähittäismyynti 

 kotitalouksien energiankäyttö 

 energialaskut ja tariffirakenteet 

 markkinoilla saatavilla olevat palvelut 

 uusiutuvan energian ratkaisut, 
kustannukset ja rahoitus (perusteet) 

Sosiaalijärjestelmään liittyvä tekninen 

tietämys, erityisesti: 

 sosiaalijärjestelmän rakenne ja palvelut 

 haavoittuvuusmittaukset ja 
ominaisuudet 

 polttoaineenkulutus (syyt/vaikutukset, 
politiikat/toimet) 

 Kyky analysoida toimintaympäristöä 

 Kyky tarkkailla, mitata, analysoida ja 
tehdä johtopäätöksiä 

 Kyky sopeutua tilanteisiin 

 Viestintä- ja yhteistyötaidot ja -
osaaminen  
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 Mittaamaan kotitalouden 
energiankäyttöä ja -tehokkuutta 

 Tunnistaa  sopivat tehokkuus-/ 
käyttöjärjestelmät 

 Toteuttaa yksinkertaistetun 
energiakatsauksen 

 Ehdottaa sopivia yhteyshenkilöitä 
ja tahoja lisätietoja tai 
jatkotoimenpiteitä varten 

 Energiansäästöpaketin/työkalujen 
käyttöönotto kulutuksen 
seurantaan/optimointiin 

 Lukea energialaskuja ja kartoittaa 
maksuvaihtoehtoja 

 Tarjota energiansäästöä tukevia 
ohjeita esim.: arjen vinkkejä, 
kuinka voi alentaa 
energiankulutusta 

 Kyky luokitella ja korostaa energian 
merkityksellisiä käyttötapoja 

 Energiankulutuksen analysointitaidot 

 Kyky toteuttaa yksinkertaistettu 
energiakatselmus 

 Kyky laskea potentiaalisia 
energiansäästöjä  

 Taito tehdä käytännönläheinen analyysi 
kuluttajaprofiileista  

 Taidot kartoittaa ja tunnistaa 
energiatehokkuuden 
parannusmahdollisuuksia 

 Rahoitusmahdollisuuksien 
tunnistamiseen ja saatavuuteen liittyvät 
tiedot ja taidot (kannustimet, 
bonukset,…) 
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 Verrata hintoja ja/tai antaa 
neuvoja energiasopimuksista  

 Tunnistaa taloudelliset 
kannustinmekanismit + auttaa 
hakupyyntöjen tekemisessä 

V
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 Neuvoa yleisesti energia-asioissa 
ja vastata tarkentaviin 
kysymyksiin  

 Neuvoa järjestelmien 
asianmukaisesta käytöstä  

 Kertoa keinosta maksaa kaasu- 
ja sähkölaskuja 

 Jakaa energiansäästövinkkejä ja 
-käyttäytymismalleja 

 Valmistella henkilökohtaisia ja/tai 
“Perhe-energiasuunnitelmia”  

 Edistää vertaisryhmien 
vuorovaikutusta  

 Järjestää kokouksia/työpajoja  

 Tuottaa oppaita/esitteitä  

 Valmistaa informatiivisia 
materiaaleja, esityksiä tai muita 
viestintävälineitä  

 Sidosryhmien tehokas 
vuorovaikutus  

 Viestintätaidot ja -osaaminen 
(suullinen, kuunneltu ja kirjallinen)  

 Viestintä teknisen ja ei-teknisen 
henkilön kanssa  

 Tapahtuman suunnittelu ja organisaatio  

 Empatia 

 Helposti lähestyttävä persoonallisuus 

 Sosiaalinen älykkyys 

 Viestintätaidot ja -osaaminen (myös 
kirjoitettu, puhelin, tieto- ja 
viestintätekniikka).  

 Kirjoitustaidot (esitykset, …) 

 Suhteellisuus (empatia, tehokas 
viestintä,...) 
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2. Energiatuutorikoulutus 
Jotta energiatuutoreiden pätevyys ja osaaminen pysyvät ajantasalla, koulutusohjelmien 

määrittely ja toteuttaminen edellyttävät huolellista valmistelua, seurantaa ja jatkuvaa 

valmiutta päivittää sisältöä tarpeen mukaan. Moduulikokonaisuuksista koostuva ASSIST-

koulutus on rakennettu siten, että seuraavat odotukset täyttyvät: 

 Yhteiset, EU-laajuiset ammatilliset koulutusraamit (mukaanlukien pätevyyden 

tunnistaminen, ammatillinen liikkuvuus jne.); 

 Valtakunnallinen kurssiräätälöinti ohjeistuksen mukaan huomioiden henkilön taustan 

ja aloitustason (vrt. työtön, haavoittuvassa asemassa oleva kuluttaja, sosiaalialan 

toimija, energianeuvoja jne.) ja ammatillisen profiilin (vrt. sosiaalipalvelut, 

neuvontapalvelut, investointitukipalvelut jne.). 

Suomessa lisäkoulutusta annetaan vähintään 

75 henkilölle, jotka tulevat jatkossa  

osallistumaan energiatuutoriverkostoon. 

Koulutettavat tulevat olemaan taustaltaan ja 

pohjatiedoiltaan hyvin erilaisia: osallistujia on 

sekä energia- että sosiaalialalta ja myös 

näiden ulkopuolelta.  

Perustuen energiatuutoreiden roolien, 

toimintojen ja osaamisen ryhmittelyyn kolmeen pääalueeseen (analyysi, tarkistus ja 

viestintä) määritellään kurssin oppimistulokset ja koulutusmoduulien rakenne.  

Mainittujen kolmen päätoiminnan tueksi, energiatuutorit tarvitsevat osaamista kolmelta 

keskeiseltä alueelta: tekniseltä, sosiaaliselta ja yhteiskunnalliselta. Tietämystä ja taitoja 

tarvitaan energia-alan "teknisyyteen" (mukaan luettuna kaikki tarvittavat taidot neuvojana 

sekä kenttätyössä) ja sosiaalisen järjestelmään (mukaan lukien haavoittuvuusongelmat) 

liittyen. Kurssin painotus teknisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ulottuvuuksien välillä 

on erittäin haastavaa eri sidosryhmien eri näkökulmien vuoksi. Lisäksi koulutuksen on 

tärkeää kattaa käyttäytymiseen ja energiankulutukseen liittyviä näkökohtia sekä avustaa 

ihmissuhdetaidoissa. Kaikissa yhteyksissä on korostettava erityiskoulutuksen tarvetta 

ratkaisevana tekijänä, erityisesti kun on kyse asianmukaisten ihmissuhdetaitojen 

kehittämisestä; viestinnästä kuluttajien ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 

kuluttajien kanssa. Kurssi korostaa vuorovaikutustaitoja kaikessa neuvontatyössä, ja 

erityisesti teknisten ulottuvuuksien osalta (sekä teknisen neuvonnan että vaaditun teknisen 

osaamisen kannalta). 

Energianeuvonnassa, olipa se energiayhtiöiden tai -järjestöjen, kuluttajajärjestöjen, julkisten 

laitosten tai kansallisten energiaviranomaisten toimesta, on erityistä huomiota kiinnitettävä 

siihen, että energiatuutoreiden tekninen, sosiaalialan ja vuorovaikutustaidot ovat 

tasapainossa; energiatuutoreiden tekniset ja suhteelliset taidot on oltava riittävät 

laadukkaan ja selkeän viestinnän toteuttamiseksi kirjallisesti ja puhelimitse.  

Roolit ja 

osaaminen 

Keskeiset 

toiminnot 

Oppimis-

tulokset ja 

moduulit 
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Lisäksi koulutusohjelmaan sisältyy yhteinen "ASSIST Energiatuutoreiden 

peruskoulutusmoduuli", joka esitellään kaikille osallistujille taustasta ja pohjatiedoista 

riippumatta: 

 ASSIST-malli, joka perustuu energiatuutoreiden yleisrooliin; 

 ASSIST koulutusohjelma ja koulutusalusta; 

 ASSIST tukimateriaalit, kuten: hankkeen tietolehtiset, kuluttajille suunnattua 

viestintämateriaalia ja kotimaisia energiaan ja kulutukseen liittyviä informatiivisia 

tietopaketteja; 

 ASSIST Action (haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien neuvontaan käytettäviä 

resursseja) ja Energiatuutoriverkosto (materiaaleja verkoston toiminnasta ja sen eduista). 

Koulutusmoduulien yleinen rakenne ja moduulijärjestelmä on määritelty alla olevassa 

taulukossa eritellen: 

 Oppimisen tulokset, osaamistavoitteet, taidot ja osaamisvaatimukset;  

 Kunkin oppimistuloksen moduulit/sisältö ja kunkin aikataulun kesto. Kun otetaan 

huomioon kunkin moduulin kesto, koko ASSIST opetusohjelma kestää 36 tuntia plus 

johdantomoduuli 4 tuntia.
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Toiminta Tieto, taidot ja osaaminen  Osaamistavoitteet/ 

Moduulit/Sisältö 

Tunnit 

Johdantomoduuli 
Kuvailee ASSIST-koulutusmallin Energiatuutoritoiminnan pohjana;  

Esittelee ASSIST-koulutusohjelman ja koulutusalustan; 

Esittää ASSIST-tukimateriaalit 

4 

(2-4) 
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Mahdollisen haavoittuvuuden 

tunnistaminen ja sen tärkeimmät 

ohjaimet / ulottuvuudet 

Tietojen räätälöinti ja 

kohdentaminen kohteen mukaan 

Tietojen kerääminen 

(kyselylomakkeet, haastattelut, 

havainnointi, tietojen tarkastelu ...) 

Energiankulutuspisteiden 

tunnistaminen kotitaloudessa/ 

perheyksikössä 

Talon ja sähkölaitteiden tarkastelu 

ja analysointi 

Energiantoimitus- ja 

siirtosopimusten tulkinta ja 

kotimaisten polttoainekustannusten 

tarkastelu 

Kuluttajan tehtyjen, tavallisten/ 

poikkeuksellisten huoltotoimien 

analysointi 

Tottumusten ja erityistarpeiden 

tarkastelu (esim. Bioteknologia) 

Energia-alan tekninen tietämys, kiinnittäen 

erityistä huomiota seuraaviin: 

▪ energiajärjestelmä ja -markkinat 

▪ vähittäiskaupan järjestelmä  

▪ kotitalouksien energiankäyttö 

▪ energialaskut ja tariffirakenteet 

▪ markkinoilla saatavilla olevat palvelut 

Energia-alan perustiedot 

Energia-ala: Alan perustiedot, 

vähittäiskauppajärjestelmä ja tärkeimmät 

toimijat, mukaan lukien viranomaiset ja 

kuluttajat, auttavat tahot, markkinoilla saatavilla 

olevat palvelut 

Lainsäädäntö ja määräykset: Asiaa koskevat 

yleiset puitteet: energian toimittamista koskeva 

lainsäädäntö, energia-alan sääntely ja 

energiapolitiikka, mukaan lukien EU ja 

kansallinen politiikka, energialaskut ja 

tariffirakenteet 

Energiankulutus ja energiansäästö: Perustiedot 

energiankulutustilastoista ja -poluista, 

energiaindikaattoreiden käyttöönotto ja yleiset 

energiatehokkuusindikaattorit. 

Kotitalouksien energiankäyttö: Valaistus, 

kaasujärjestelmät, kodinkoneet ja laitteet 

6-12 

Sosiaaliseen järjestelmään liittyvä tekninen 

tietämys, jossa kiinnitetään erityistä huomiota: 

▪ sosiaalinen järjestelmärakenne ja palvelut 

▪ haavoittuvuusmittaukset ja -ominaisuudet 

▪ erityinen sääntely heikossa asemassa 
olevien kuluttajien suojelemiseksi 

Perustiedot sosiaalisesta järjestelmästä ja 

haavoittuvuudesta 

Sosiaalinen järjestelmä: Perustiedot, 

sosiaalijärjestelmän rakenne ja toimijat, kolmas 

sektori ja sosiaalipalvelut, asiaa koskevan 

lainsäädännön ja sääntelyn yleiset puitteet 

6-12 
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▪ polttoaineköyhyys (syyt / vaikutukset ja 
politiikat / toimet) 

"Kuluttajat" -järjestelmä: yhdistykset, palvelut, 

sääntely 

Sosiaaliset ohjelmat, politiikat ja toimet: 

Perustiedot olemassa olevista ohjelmista, 

politiikoista ja toimista, tärkeimmistä toimijoista 

ja menettelyistä, jotka liittyvät palvelujen 

saatavuuteen (mukaan lukien katsaus 

kannustimiin, rahoitukseen ja tukipalveluihin 

sosiaalijärjestelmän puitteissa) 

Haavoittuvuus ja energiaköyhyys:Haavoittuvuus 

ja sen ominaispiirteet sekä EU että kansallisella 

tasolla, keskittyen energiaköyhyyteen, mukaan 

lukien ilmiön päätilastot, tavoitteet, 

haavoittuvuuden kannalta tärkeät ulottuvuudet, 

terveys- ja sosiaaliset tulokset 

Kansalliset/paikalliset olemassa olevat 

toimenpiteet ja ohjeistukset heikossa asemassa 

olevien kuluttajien suojelemiseksi 

(erityisasetukset) 

 

Kyky analysoida toimintaympäristöä  

Kyky tarkkailla, mitata, analysoida ja yhdistellä 

tietolähteitä 

Kyky sopeutua tilanteisiin 

Viestintä-/yhteistyötaidot ja osaaminen 

Poikittaiset (kognitiiviset ja käyttäytymiset) 

 

Katso "Viestintä ja neuvonta kuluttajille" -osaamisen ja 

oppimistulosten osa-alue 

E
n

e
rg

ia
te

k
n

ii
k
k

a
 j
a

 

tu
k

i 

Kotitalouden energiankäytön ja 

energiatehokkuuden mittaaminen 

Tehokkuuden / asianmukaisten 

käyttöjärjestelmien tunnistaminen 

Yksinkertaistetun 

energiakatsauksen tekeminen 

Kyky luokitella ja korostaa energian 

merkityksellisiä käyttötapoja 

Kyky tehdä yksinkertaistettu 

energiakatselums, joka puolestaan vaatii 

energiankulutuksen analysointitaitoja 

Kyky kartoittaa ja laskea energiansäästö- ja 

tehokkuuden parantamismahdollisuuksia 

Kannustavat viestintä- ja toimintamateriaalit 

 

Energiakäyttäytymisen tarkastelu 

Energiankulutustottumukset 

Johdatus kotimaiseen energiankulutukseen 

Kotimainen energiankulutus 

Kuinka suoritetaan yksinkertaistettu kodin 

energiakatsaus 

14-30 



Energiatuutoreitten pätevöittämisohjelma 
 

 

  11 

Sopivien yhteyshenkilöiden ja 

oikeiden tahojen tunnistaminen ja 

ehdottaminen lisätietoja tai 

jatkotoimenpiteitä varten 

Energiansäästöpaketin / työkalujen 

käyttöönotto energiaseurantaan / 

optimointiin 

Energialaskujen ja 

maksuvaihtoehtojen tarkastelu 

Hintojen ja vaihtamismekanismien 

ja tariffien vertailu ja / tai neuvonta 

energia-alan sopimuksia koskien 

Taloudellisen tuki- / 

kannustinmekanismien 

tunnistaminen ja rahoituspyyntöjen 

selvittäminen 

Kuluttajatyypin "funktionaaliseen analyysiin" 

liittyvät kompetenssit 

Taidot kartoittaa ja tunnistaa 

energiatehokkuuden 

parannusmahdollisuuksia 

Tiedot ostoryhmistä 

Rahoitusmahdollisuuksien tunnistamiseen ja 

saatavuuteen liittyvät tiedot ja taidot 

(kannustimet, bonukset jne.); 

Erityistoimintoihin (-alueihin) liittyvät 

tiedot ja osaaminen 

Ensimmäisen tason valvontatoimet ja -välineet 

 

Energiakäyttäytymisen tukitoimet 

Energiakäyttäytyminen ja vinkit 

Sopimukset - Energialaskujen analyysi 

Rahoitusinstrumentit; 

Kannustimet, bonukset ja tukimenettelyt 

Best Practices and Incentives -tietokanta 

 

Muita erikoistuneita sisältöjä 

Nollahintaiset toimenpiteet 

Hankeryhmät 

Uusiutuvat energialähteet heikossa asemassa 

oleville kuluttajille 

 

Erityistoimiin liittyvä koulutus / 

toimintasuunnitelmat (-optiot) 

Kommunikointi- ja yhteistyötaidot 

Poikittaiset (kognitiiviset ja vuorovaikutus) 

Katso "Viestintä ja neuvonta kuluttajille"-

osaamisen ja oppimistulosten osa-alue  

 

 

V
ie

s
ti

n
tä

 j
a
 n

e
u

v
o

n
ta

 

k
u

lu
tt

a
ji
ll
e
 Yleinen energiatietous ja 

vastaaminen tarkentaviin 

kysymyksiin  

Järjestelmien asianmukaisen 

käytön avustaminen ja neuvonta 

Sähkö- ja kaasulaskujen keinot ja 

niissä opastaminen 

Viestintätaidot ja -osaaminen (Suullinen, 

kuuneltu ja kirjallinen)  

Viestintä teknisten ja ei-teknisten henkilöiden 

kanssa 

Tapahtumasuunnittelu ja organisaatiotaidot 

Empatia 

Helposti lähestyttävä persoonallisuus 

Sosiaalinen älykkyys 

Vuorovaikutustaidot (empatia, tehokas 

viestintä, ...) 

Viestintätaidot: 

Viestintätaidot ja -osaaminen (myös kirjoitettu, 

puhelin, tieto- ja viestintätekniikka). 

Vuorovaikutus ja ilmaisuosaaminen 

(itsetuntemus, johtamistaidot, 

ongelmanratkaisukyvyt) 

Sosiaalinen älykkyys ja empatiataidot  

Suullinen, kirjallinen ja "etä"viestintätaito 

Kokouksien ja tapahtumien edistäminen ja 

järjestäminen 

10-20 
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Energiansäästö ja sitä tukevien 

käyttäytymisvinkkien jakaminen 

energiankulutuksen alentamiseksi 

Henkilökohtaisten raporttien ja 

ruokakuntien yhteisten 

energiansäästön suuntaviivojen 

laatiminen 

Vertaisryhmien välisen 

vuorovaikutuksen edistäminen 

Ostoryhmien luomisen ja toiminnan 

tukeminen 

Kokouksien/työpajojen 

järjestäminen 

Oppaiden/esitteiden valmistaminen 

Informatiivisten materiaalien, 

esityksien tai muiden 

viestintävälineiden valmistaminen 

Tehokkaan vuorovaikutuksen 

mahdollistaminen sidosryhmien 

kesken 

Taito ilmaista ja esittää asiakkaalle sopivia 

energiatehokkuutta parantavia vaihtoehtoja   

Vaatimukset suhteessa aiempiin toiminta-

aloihin: 

Kyky analysoida toimintaympäristöä 

Kyky tarkkailla, mitata, analysoida ja tehdä 

yhteenveto 

Kyky sopeutua tilanteisiin 

Viestintätaidot ja -osaaminen (myös kirjoitettu, 

puhelin, tieto- ja viestintätekniikka) 

Vuorovaikutustaidot 
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