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Liite 3. PESTEL-taulukkotyökalu pelastustoimelle asiakaskysymyksillä 
Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeessa luotiin pelastustoimen 
toimintaympäristöanalyysi (Puustinen ja Kekki 2020). Osana asiakasymmärryksen rakentamista (Kopra 2022) 
analyysin PESTEL-taulukkotyökaluun lisättiin asiakasnäkökulman huomioimiseksi apukysymyksiä.  

Alla esimerkki siitä, kuinka asiakasnäkökulma voidaan huomioida jatkossa entistä tiiviimmin osana 
toimintaympäristöanalyysia. 

Pohdi kunkin muutosilmiön kohdalla, miten tunnistettu ilmiö vaikuttaa asiakkaaseen. Millaisia muutoksia aiheutuu 
asiakkaiden arkeen, millaisia uusia tarpeita syntyy tai poistuuko jokin tarve? Miten muutostarpeet vaikuttavat 
pelastustoimen palveluihin ja tarvitaanko uudenlaista suorituskykyä? 

POLIITTISET EKONOMISET SOSIAALISET  TEKNOLOGISET  EKOLOGISET LAINSÄÄDÄN- 
NÖLLISET 

Muuttuvat valtasuhteet ja 
epävakaa globaali 
turvallisuusympäristö 
- terrorismi 
- pakolaisuus 
- hybridivaikuttaminen 
- Esim. palvelutarpeen kasvu 
turvapaikanhakijoiden 
majoitustilojen valvontaan 
sekä turvapaikanhakijoiden 
turvallisuusviestintään 
liittyen -> Ovatko prosessit 
kunnossa ja ajan tasalla, jos 
tarvetta käyttöönottoon 
ilmenee?   
- Pystymmekö osaltamme 
torjumaan 
hybridivaikuttamisen 
pitämällä yllä avointa tietoon 
pohjautuvaa, selkeästi 
ymmärrettävää viestintää? 
- onnettomuuksien 
ehkäisytyön 
monikielistyminen -> Miten 
mahdollistetaan monikielinen 
palvelu?  
- Ulkomaalaisten henkilöiden 
epäluottamus viranomaisia 
kohtaan -> luottamuksen 
rakentamista tarvitaan 
esimerkiksi viestinnän ja 
koulutuksen kautta. 

Maailman talouden taantuma 
- KV- ja EU-rahoituksen 
epävarma tulevaisuus  

Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden kasvu 
- turvallisuusongelmien 
kasautuminen 
- onnettomuuksien 
väheneminen, mutta 
keskittyminen tiettyihin 
väestöryhmiin tai alueisiin 
- Millaisia muutoksia tapahtuu 
näiden muutosilmiöiden osalta 
esimerkiksi 
väestösegmentoinnin trendeissä 
(arvot ja asenteet, muutokset 
toimijuudessa, miten segmentit 
muuttuvat)?  
- Pystymmekö kohdentamaan 
palveluita riskiperusteisesti 
sinne, missä eniten tapahtuu 
onnettomuuksia?  
- Pääsemmekö kohtamaan 
asiakkaita, joille onnettomuuksia 
sattuu, tai voimmeko vaikuttaa 
välillisesti heidän 
sidosryhmiensä kautta?  
- Osataanko seurata 
pelastustoimen näkökulmasta 
oikeita asioita, ettei yhtäkkiä olla 
tilanteessa, jossa jokin ilmiö on 
huomaamatta yleistynyt? 

Teknologian nopea kehitys 
- julkishallinnon digitalisaatio 
- analytiikka ja big data 
- älyteknologia ja uudet materiaalit 
rakennuksissa 
- älyliikenne, uudet liikennemuodot 
- robotiikka 
- sosiaalinen media 
- työturvallisuus 
- Onko käytössä ajantasaiset ja 
sujuvat asiointi- ja palvelukanavat? 
Onko sähköinen asiointi kehittynyt?  
- Hyödynnämmekö (tulevaa) 
valtakunnallista 
asiakaspalautejärjestelmää?  
- Onko pelastustoimella käytössä 
yhtenäinen valtakunnallinen 
tietojenkäsittelyn automatisaatio 
(big data), joka helpottaa erilaisten 
asiakastietojen käsittelyä ja 
yhdistämistä -> Olemmeko 
valjastaneet teknologian avuksi 
palveluiden kohdentamisessa ja 
oikeiden asiakasryhmien 
löytämisessä? 
- Onko alueellamme käytössä 
automaattinen liikennevalo-ohjaus 
nopeuttamassa asiakkaan 
avunsaantia?  
- Osaammeko neuvoa ja ohjata 
asiakkaita uudistuneen teknologian 
mahdollisuuksissa esim. asumisen 
turvallisuuden edistäjänä?  
- Onko meillä riittävästi 
suorituskykyä vastata 
toimintaympäristössä tapahtuviin 
teknologisiin muutoksiin? 
Kykenemmekö vastaamaan 
sammutus- ja pelastustehtävien 
vaatimuksiin muuttuvan 
teknologian osalta: pysyykö 
kalusto/osaaminen mukana 
kehityksessä (vrt. sähköautot tai 
itseohjautuvat autot)? 
- Mikäli hälytysajoneuvot 
muuttuvat sähköautoiksi, kuinka 
varmistamme avunsaannin 
pitkäkestoisissa sähkönjakelun 
häiriötilanteissa?   

Ilmastonmuutos 
- sään ääri-ilmiöt 
- luonnonkatastrofit 
- ympäristövastuun 
korostuminen 
- luonnonvarojen niukkuus 
- Mitkä ovat ilmanmuutoksen 
suorat tai sekundaariset 
vaikutukset asiakkaiden arkeen? 
Muuttuuko jonkin alueen 
palvelutarve oleellisesti? 
Esimerkiksi tulvariskit rannikon 
alueilla: olemmeko viestineet 
tarpeeksi riskeistä, ovatko 
asukkaat tehostaneet 
omatoimista varautumista, onko 
meillä yhteistyö alueen kuntien 
kanssa kunnossa, voimmeko 
vähentää yhteistyöllä 
asiakkaille/asukkaille 
kohdistuvaa riskiä? Keitä ovat 
tärkeimmät sidosryhmät ja 
yhteistyökumppanit?  
- Millainen on alueen väestön 
ikärakenne -> lisäävätkö pitkät 
hellejaksot ja suuri 
ikääntyneiden määrä ensihoidon 
asiakkuuksia?  
- Ilmastonmuutos voi aiheuttaa 
myös sosiaalisia ja ekonomisia 
haasteita osalle väestöä, mikä 
voi heijastua pelastustoimen 
palvelutarpeisiin.  
- Millaisia vaikutuksia kiristyvillä 
ympäristönormeilla on 
pelastustoimen järjestämiseen, 
tarvitaanko uusia 
toimintatapoja? 

Kansainvälisen 
lainsäädäntöjärjestelmän 
muutokset ja merkityksen 
korostuminen 
- EU:n 
pelastuspalvelumekanismi 

Demokratian murros 
- ääriliikkeiden ja -
ideologioiden nousu 
- suoran 
kansalaisosallistumisen 
lisääntyminen 
- sosiaalinen media 
- laillisuuden ja 
yhteiskunnallisen 
luottamuksen 
kyseenalaistuminen 

Julkisen talouden 
heikkeneminen 
- alueellisten resurssien 
riittävyys 
- palveluverkon kestävyys 
- Pystytäänkö kaikki palvelut 
tuottamaan samalla tavalla 
lähipalveluna?  
- Miten priorisoidaan 
lähipalvelut ja etäpalvelut? 
Mitä lähipalveluita voidaan 

Väestön monimuotoistuminen ja 
vanheneminen 
- asumisen riskit 
- onnettomuusriskit 
- palvelutarpeen muutos ja 
kasvu 
- Keiden kanssa meidän tulee 
tehdä yhteistyötä, jotta voimme 
vaikuttaa asumisen riskeihin?  
- Mille väestöryhmille viestintää 
tulisi kohdentaa?  

Kriittisen infrastruktuurin 
toimintavarmuus  
- teknologiariippuvainen 
yhteiskunta ja pelastustoimi 
- kyberhyökkäykset 
- tietomurrot 
- TUVE ja viestiliikenne 
- Onko meillä toimiva yhteistyö 
kriittisen infrastruktuurin kohteiden 
kanssa ja olemmeko yhteistyössä 
pystyneet vastaamaan 

 Kansallisen lainsäädännön 
muutokset 
- pelastuslaki 
- työaikalainsäädäntö 
- julkisuuslain velvoitteet 
- ajokorttilainsäädännön 
muutokset 
- yleisötapahtumien 
turvallisuusmääräykset 
- Luoko lainsäädäntö 
edellytykset valvoa 
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POLIITTISET EKONOMISET SOSIAALISET  TEKNOLOGISET  EKOLOGISET LAINSÄÄDÄN- 
NÖLLISET 

- Miten asiakasosallisuus 
toteutuu 
pelastustoimessa/pelastuslait
oksen työssä? Ovatko erilaiset 
osallisuuden muodot 
käytössä? Onko osallisuus 
päätöksenteossa lisääntynyt 
vai heikentynyt? Onko 
käytössä esimerkiksi 
asiakasraateja? 
- Asiakkaiden luottamuksessa 
mahdollisesti tapahtuvat 
muutokset -> onko viestitty 
riittävän avoimesti ja 
ymmärrettävästi sekä tietoon 
perustuen?  Saavutetaanko 
kohderyhmät, onko viesteillä 
vaikuttavuutta? 

siirtää esim. sähköiseen 
asiointiin? 
- Miten varmistetaan palvelut 
sellaisille henkilöille, jotka 
eivät käytä sähköisiä 
palveluita (esim. kiertävä 
pelastusviranomainen harva-
alueella)? 
 

- Miten varmistamme jatkossa 
hoitolaitosten turvallisuuden 
sekä hoitajien 
turvallisuusosaamisen? 
- Kuinka varmistetaan kotien 
turvallisuus kaikille, etenkin 
muistisairaille ja muille 
erityisryhmille?  
- Monikulttuurisuuden 
lisääntyminen ja alueellinen 
kasautuminen: miten 
turvallisuustietoa viedään 
ulkomaalaistaustaisille? 

muutosilmiöihin? Onko jotain 
kehitettävää/muutettavaa 
palveluissa tai yhteistyössä?  
- Ovatko henkilökuntamme, 
tilamme ja laitteemme tietoturvan 
ja -suojan kannalta riittävän 
suorituskykyisiä?  
- Kuinka hyvin pystymme 
toimimaan, jos tietoverkot tai 
sähköt häiriintyvät pidemmäksi 
aikaa (onko esim. paperikarttoja 
saatavilla, osaako henkilöstö 
suunnistaa ilman navigaattoria)? 

palveluiden laatua ja 
asiakkaiden saaman 
palveluiden tasoa?  
- Onko eri toimijoilla 
riittävä toimivalta, jotta 
voimme vastata 
asiakastarpeisiin?  
- Millaisia vaikutuksia 
lainsäädännön muutoksilla 
on asiakkaiden 
velvollisuuksiin ja 
oikeuksiin? Onko 
henkilöstömme, 
osaamisemme ja 
palvelumme ajan tasalla?  
- Tarvitaanko 
lainsäädäntöön muutoksia, 
jotta väestön 
yhdenvertainen 
turvallisuus voidaan taata?  
- Aiheuttaako jokin 
lainsäädännön muutos 
uudenlaisia 
riskejä/haasteita, joihin 
pelastustoimen tulee 
pystyä vastaamaan, tai 
lisääntyykö jokin 
palvelutarve? (esim. 
ajokorttilain uudistus -> 
nuorten 
liikenneonnettomuudet, 
haaste saada 
sopimuspalokuntiin 
riittävästi kuljettajia) 
- Tuleeko uusia velvoitteita 
esimerkiksi valvontaan tai 
uudenlaisten 
suunnitelmien tarpeita? 
- Tukeeko lainsäädäntö 
työtämme yhdenvertaisten 
ja kaikille sopivien 
palveluiden tuottamiseksi?  
- Toteutuuko tasa-arvo 
avunsaannissa ja 
ennaltaehkäisevissä 
palveluissa?   

Kansalliset uudistushankkeet 
- hallinnolliset ja 
rakenteelliset muutokset 
- pelastustoimen 
valtakunnallinen 
kehittäminen 
- Toteutuuko 
kansallisissa/pelastuslaitokse
n kehittämishankkeissa 
sisäisten asiakkaiden 
osallisuus (ovatko eri toimijat 
ja henkilöstöryhmät 
kattavasti edustettuina)?  
- Millä tavalla pienten 
paikkakuntien 
toimintaympäristön 
erityispiirteiden 
huomioiminen voidaan 
varmistaa päätöksenteossa, 
kun kaupungeilla on 
enemmän edustajia 
päättävissä elimissä?  

Kansalaisten taloudellisen 
eriarvoisuuden lisääntyminen 
- omatoimisen varautumisen 
mahdollisuudet 
- Millaisia uusia 
palvelutarpeita voi syntyä 
asiakkaille/alueille, joita 
taloudellisen eriarvoisuuden 
lisääntyminen koskettaa 
eniten? 
- Pystymmekö varmistamaan 
ja toteuttamaan eri 
asiakasryhmien 
yhdenvertaisuuden 
palveluiden saatavuudessa ja 
sisällöissä? Miten 
pelastustoimi voi edistää 
yhdenvertaista turvallisuutta?  
- Millaisia muutoksia 
tapahtuu esimerkiksi 
väestösegmenttien 
trendeissä?  
- Miten voimme tukea 
heikoimmassa/ 
haavoittuvimmassa asemassa 
olevia? (esim. 
turvallisuusaseman 
parantaminen pienituloisille, 
joilla ei välttämättä ole varaa 

Kaupungistuminen 
- rakentamisen ja asumisen 
tiivistyminen 
- korkearakentaminen 
 - haja-asutusalueiden 
tyhjeneminen 
- loma-asumisen lisääntyminen 
haja-alueilla 
- Olemmeko pystyneet 
vastaamaan paikallisiin 
palvelutarpeisiin?  
- Onko meillä riittävä ja 
paikallisiin tarpeisiin perustuva 
palvelutaso niin haja-
asutusalueilla kuin tiiviissä 
kasvukeskuksissa?  
- Onko meillä riittävästi 
resursseja vastaamaan 
esimerkiksi sesongeittain 
vaihtuviin palvelutarpeisiin?   
- Millaisia muutoksia tapahtuu 
asiakkaiden avunsaantiajoissa? 
Tavoitammeko sekä tiiviit alueet 
että harvaan asutut alueet 
riittävän nopeasti ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin?  
- Onko meillä tarpeeksi 
suorituskykyä, jotta voimme 
vastata erilaisiin rakennetun 
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POLIITTISET EKONOMISET SOSIAALISET  TEKNOLOGISET  EKOLOGISET LAINSÄÄDÄN- 
NÖLLISET 

hankkia paristoa 
palovaroittimeen – koneet ja 
laitteet vanhoja, elämä 
selviytymistä) 

ympäristön aiheuttamiin 
palvelutarpeisiin (pelastaminen 
korkealta, maan alta)?  

  Työmarkkinoiden muutokset 
- uudet osaamisvaatimukset 
- urakehitysvaatimukset  
- sopimuspalokuntatoiminnan ja 
vapaaehtoisuuden murros 
- Onko alueellamme virkeä ja 
toimintakykyinen 
sopimuspalokuntaverkosto? 
Pystymmekö heidän kauttaan 
tuottamaan lähipalveluja 
kattavasti koko alueelle? Onko 
sopimuspalokuntatoiminnassa 
edelleen vetovoimaa (miten 
palokunnat ikääntyvät)? 
- Onko pelastuslaitoksella 
riittävästi vetovoimaa, ovatko 
virat/toimet täytettyinä, 
riittävätkö työntekijät kaikkina 
vuodenaikoina – pystymmekö 
tarjoamaan suunnitellut palvelut 
kaikille kaikkina aikoina? 
- Kansallinen: urapolkujen 
kehittäminen 
-Saadaanko osaavaa työvoimaa 
joka paikkaan? 
- Onko koulutuksiin riittävästi 
hakijoita kansallisesti ja 
sopimuspalokuntien osalta 
alueellisesti/ paikallisesti?  
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PESTEL-taulukkotyökalu ja asiakkuusnäkökulma muutosilmiöittäin 

Poliittiset  Muuttuvat valtasuhteet ja epävakaa globaali 
turvallisuusympäristö 

Kansalliset uudistushankkeet 

- terrorismi 
- pakolaisuus 
- hybridivaikuttaminen 

- hallinnolliset ja rakenteelliset muutokset 
- pelastustoimen valtakunnallinen kehittäminen 

- Esim. palvelutarpeen kasvu turvapaikanhakijoiden majoitustilojen 
valvontaan sekä turvapaikanhakijoiden turvallisuusviestintään 
liittyen -> Ovatko prosessit kunnossa ja ajan tasalla, jos tarvetta 
käyttöönottoon ilmenee?   
- Pystymmekö osaltamme torjumaan hybridivaikuttamisen 
pitämällä yllä avointa tietoon pohjautuvaa, selkeästi ymmärrettävää 
viestintää? 
- onnettomuuksien ehkäisytyön monikielistyminen -> Miten 
mahdollistetaan monikielinen palvelu?  
- Ulkomaalaisten henkilöiden epäluottamus viranomaisia kohtaan -
> luottamuksen rakentamista tarvitaan esimerkiksi viestinnän ja 
koulutuksen kautta. 

- Toteutuuko kansallisissa/pelastuslaitoksen 
kehittämishankkeissa sisäisten asiakkaiden osallisuus (ovatko 
eri toimijat ja henkilöstöryhmät kattavasti edustettuina)?  
- Millä tavalla pienten paikkakuntien toimintaympäristön 
erityispiirteiden huomioiminen voidaan varmistaa 
päätöksenteossa, kun kaupungeilla on enemmän edustajia 
päättävissä elimissä?  
 

 

Ekonomiset Maailman talouden taantuma Kansalaisten taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen 
- KV- ja EU-rahoituksen epävarma tulevaisuus - omatoimisen varautumisen mahdollisuudet 
 - Millaisia uusia palvelutarpeita voi syntyä asiakkaille/alueille, joita taloudellisen 

eriarvoisuuden lisääntyminen koskettaa eniten? 
- Pystymmekö varmistamaan ja toteuttamaan eri asiakasryhmien 
yhdenvertaisuuden palveluiden saatavuudessa ja sisällöissä?   

 

Sosiaaliset Sosiaalisen ja 
yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden kasvu 

Väestön 
monimuotoistuminen 
ja vanheneminen 

Kaupungistuminen Työmarkkinoiden 
muutokset 

- turvallisuusongelmien 
kasautuminen 
- onnettomuuksien väheneminen, 
mutta keskittyminen tiettyihin 
väestöryhmiin tai alueisiin 

- asumisen riskit 
- onnettomuusriskit 
- palvelutarpeen muutos ja 
kasvu 

- rakentamisen ja asumisen 
tiivistyminen 
- korkearakentaminen 
 - haja-asutusalueiden 
tyhjeneminen 
- loma-asumisen lisääntyminen 
haja-alueilla 

- uudet osaamisvaatimukset 
- urakehitysvaatimukset  
- sopimuspalokuntatoiminnan ja 
vapaaehtoisuuden murros 
 

- Millaisia muutoksia tapahtuu 
näiden muutosilmiöiden osalta 
esimerkiksi väestösegmentoinnin 
trendeissä (arvot ja asenteet, 
muutokset toimijuudessa, miten 
segmentit muuttuvat)? 
- Pystymmekö kohdentamaan 
palveluita riskiperusteisesti sinne, 
missä eniten tapahtuu 
onnettomuuksia?  
- Pääsemmekö kohtamaan 
asiakkaita, joille onnettomuuksia 
sattuu, tai voimmeko vaikuttaa 
välillisesti heidän sidosryhmiensä 
kautta?  
- Osataanko seurata 
pelastustoimen näkökulmasta 
oikeita asioita, ettei yhtäkkiä olla 
tilanteessa, jossa jokin ilmiö on 
huomaamatta yleistynyt? 

- Keiden kanssa meidän 
tulee tehdä yhteistyötä, 
jotta voimme vaikuttaa 
asumisen riskeihin?  
- Mille väestöryhmille 
viestintää tulisi kohdentaa?  
- Miten varmistamme 
jatkossa hoitolaitosten 
turvallisuuden sekä 
hoitajien 
turvallisuusosaamisen? 
- Kuinka varmistetaan 
kotien turvallisuus kaikille, 
etenkin muistisairaille ja 
muille erityisryhmille?  
- Monikulttuurisuuden 
lisääntyminen ja 
alueellinen kasautuminen: 
miten turvallisuustietoa 
viedään 
ulkomaalaistaustaisille? 

- Olemmeko pystyneet 
vastaamaan paikallisiin 
palvelutarpeisiin?  
- Onko meillä riittävä ja 
paikallisiin tarpeisiin perustuva 
palvelutaso niin haja-
asutusalueilla kuin tiiviissä 
kasvukeskuksissa?  
- Onko meillä riittävästi resursseja 
vastaamaan esimerkiksi 
sesongeittain vaihtuviin 
palvelutarpeisiin?   
- Millaisia muutoksia tapahtuu 
asiakkaiden avunsaantiajoissa? 
Tavoitammeko sekä tiiviit alueet 
että harvaan asutut alueet 
riittävän nopeasti ja 
tarkoituksenmukaisin keinoin?  
- Onko meillä tarpeeksi 
suorituskykyä, jotta voimme 
vastata erilaisiin rakennetun 
ympäristön aiheuttamiin 
palvelutarpeisiin (pelastaminen 
korkealta, maan alta)?  

- Onko alueellamme virkeä ja 
toimintakykyinen 
sopimuspalokuntaverkosto? 
Pystymmekö heidän kauttaan 
tuottamaan lähipalveluja 
kattavasti koko alueelle? Onko 
sopimuspalokuntatoiminnassa 
edelleen vetovoimaa (miten 
palokunnat ikääntyvät)? 
- Onko pelastuslaitoksella 
riittävästi vetovoimaa, ovatko 
virat/toimet täytettyinä, 
riittävätkö työntekijät kaikkina 
vuodenaikoina – pystymmekö 
tarjoamaan suunnitellut palvelut 
kaikille kaikkina aikoina? 
- Kansallinen: urapolkujen 
kehittäminen 
-Saadaanko osaavaa työvoimaa 
joka paikkaan? 
- Onko koulutuksiin riittävästi 
hakijoita kansallisesti ja 
sopimuspalokuntien osalta 
alueellisesti/paikallisesti? 
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Teknologiset Teknologian nopea kehitys Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus  
- julkishallinnon digitalisaatio 
- analytiikka ja big data 
- älyteknologia ja uudet materiaalit rakennuksissa 
- älyliikenne, uudet liikennemuodot 
- robotiikka 
- sosiaalinen media 
- työturvallisuus 

- teknologiariippuvainen yhteiskunta ja pelastustoimi 
- kyberhyökkäykset 
- tietomurrot 
- TUVE ja viestiliikenne 

- Onko käytössä ajantasaiset ja sujuvat asiointi- ja palvelukanavat? Onko 
sähköinen asiointi kehittynyt?  
- Hyödynnämmekö (tulevaa) valtakunnallista 
asiakaspalautejärjestelmää?  
- Onko pelastustoimella käytössä yhtenäinen valtakunnallinen 
tietojenkäsittelyn automatisaatio (big data), joka helpottaa erilaisten 
asiakastietojen käsittelyä ja yhdistämistä -> Olemmeko valjastaneet 
teknologian avuksi palveluiden kohdentamisessa ja oikeiden 
asiakasryhmien löytämisessä? 
- Onko alueellamme käytössä automaattinen liikennevalo-ohjaus 
nopeuttamassa asiakkaan avunsaantia?  
- Osaammeko neuvoa ja ohjata asiakkaita teknologian uusista 
mahdollisuuksista esim. asumisen turvallisuuden edistäjänä?  
- Onko meillä riittävästi suorituskykyä vastata toimintaympäristössä 
tapahtuviin teknologisiin muutoksiin? Kykenemmekö vastaamaan 
sammutus- ja pelastustehtävien vaatimuksiin muuttuvan teknologian 
osalta: pysyykö kalusto/osaaminen mukana kehityksessä (vrt. 
sähköautot tai itseohjautuvat autot)? 
- Mikäli hälytysajoneuvot muuttuvat sähköautoiksi, kuinka 
varmistamme avunsaannin pitkäkestoisissa sähkönjakelun 
häiriötilanteissa?   

- Onko meillä toimiva yhteistyö kriittisen infrastruktuurin 
kohteiden kanssa ja olemmeko yhteistyössä pystyneet 
vastaamaan muutosilmiöihin? Onko jotain 
kehitettävää/muutettavaa palveluissa tai yhteistyössä?  
- Ovatko henkilökuntamme, tilamme ja laitteemme tietoturvan ja 
-suojan kannalta riittävän suorituskykyisiä?  
- Kuinka hyvin pystymme toimimaan, jos tietoverkot tai sähköt 
häiriintyvät pidemmäksi aikaa (onko esim. paperikarttoja 
saatavilla, osaako henkilöstö suunnistaa ilman navigaattoria)? 

 

Ekologiset Ilmastonmuutos 
- sään ääri-ilmiöt 
- luonnonkatastrofit 
- ympäristövastuun korostuminen 
- luonnonvarojen niukkuus 
- Mitkä ovat ilmanmuutoksen suorat tai sekundaariset vaikutukset asiakkaiden arkeen? Muuttuuko jonkin alueen palvelutarve oleellisesti? 
Esimerkiksi tulvariskit rannikon alueilla: olemmeko viestineet tarpeeksi riskeistä, ovatko asukkaat tehostaneet omatoimista varautumista, 
onko meillä yhteistyö alueen kuntien kanssa kunnossa, voimmeko vähentää yhteistyöllä asiakkaille/asukkaille kohdistuvaa riskiä? Keitä ovat 
tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit?  
- Millainen on alueen väestön ikärakenne -> lisäävätkö pitkät hellejaksot ja suuri ikääntyneiden määrä ensihoidon asiakkuuksia?  
- Ilmastonmuutos voi aiheuttaa myös sosiaalisia ja ekonomisia haasteita osalle väestöä, mikä voi heijastua pelastustoimen palvelutarpeisiin.  
- Millaisia vaikutuksia kiristyvillä ympäristönormeilla on pelastustoimen järjestämiseen, tarvitaanko uusia toimintatapoja? 

 

Lainsäädän- 
nölliset 

Kansainvälisen 
lainsäädäntöjärjestelmän muutokset 
ja merkityksen korostuminen 

Kansallisen lainsäädännön muutokset 

- EU:n pelastuspalvelumekanismi - pelastuslaki 
- työaikalainsäädäntö 
- julkisuuslain velvoitteet 
- ajokorttilainsäädännön muutokset 
- yleisötapahtumien turvallisuusmääräykset 

 - Luoko lainsäädäntö edellytykset valvoa palveluiden laatua ja asiakkaiden saaman palveluiden 
tasoa?  
- Onko eri toimijoilla riittävä toimivalta, jotta voimme vastata asiakastarpeisiin?  
- Millaisia vaikutuksia lainsäädännön muutoksilla on asiakkaiden velvollisuuksiin ja oikeuksiin? 
Onko henkilöstömme, osaamisemme ja palvelumme ajan tasalla?  
- Tarvitaanko lainsäädäntöön muutoksia, jotta väestön yhdenvertainen turvallisuus voidaan taata?  
- Aiheuttaako jokin lainsäädännön muutos uudenlaisia riskejä/haasteita, joihin pelastustoimen 
tulee pystyä vastaamaan, tai lisääntyykö jokin palvelutarve? (esim. ajokorttilain uudistus -> 
nuorten liikenneonnettomuudet, haaste saada sopimuspalokuntiin riittävästi kuljettajia) 
- Tuleeko uusia velvoitteita esimerkiksi valvontaan tai uudenlaisten suunnitelmien tarpeita? 
- Tukeeko lainsäädäntö työtämme yhdenvertaisten ja kaikille sopivien palveluiden tuottamiseksi?  
- Toteutuuko tasa-arvo avunsaannissa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa?   

 


