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Enligt distributionen 
 
PROJEKTET MUTUAL TRUST VID HELSINGFORS STADS RÄDDNINGSVERK 

 

Bakgrund till projektet Mutual Trust 

Mutual Trust är ett projekt som administreras av Finlands Svenska 
Handikappförbund. I projektet medverkar Hjärnskadeförbundet, Selkäy-
dinvammaiset Akson ry, Epilepsiförbundet, Invalidförbundet assistent-
hundar, Axxel Brusaby, Finlands Dövas Förbund, Finska Hörselförbun-
det, Förbundet Utvecklingsstörning, Synskadades förbund, Nylands 
CP-förening, FDUV och Psykosociala förbundet. Avsikten med pro-
jektet är att förbättra samarbetet mellan räddningsmyndigheter, handi-
kapporganisationer och tekniska experter. Projektet finansieras av Ve-
ikkaus och dess beskyddare är republikens president Sauli Niinistö. 
Projektchefen är Daniel Saarinen. Närmare kontaktuppgifter för pro-
jektet finns på projektets webbplats http://www.mutualtrust.fi/sv/mutual-
trust.html 

Projektets målsättningar 

1. Kartlägga färdigheten att rädda funktionshindrade.  

2. Få de funktionshindrade att bättre förbereda sig för olika nödsituat-
ioner. 

3. Öppet och fördomsfritt hitta nya lösningar, såväl praktiska som tek-
niska. 

4. Genom övningar och undervisningsmaterial åstadkomma kunskap, 
förståelse och förtroende mellan funktionshindrade, räddningsmyn-
digheter och trafikidkare. 

 

Utvärdering av räddningsverkets verksamhet 

För räddningsverkets del granskade man i projektet kärnservicens till-
gänglighet ur perspektivet för servicens funktionalitet och personalens 
kompetens. För att genomföra utvärderingen tillsatte räddningsverket 
en arbetsgrupp med kommunikationschef Taisto Hakala (ordf.), rädd-
ningsväsendets planeringschef Mikael Siitonen och Pekka Itkonen, 
som senare tagit över uppgiften, beredskapschef Andreas Schneider, 

http://www.mutualtrust.fi/sv/mutual-trust.html
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akutvårdsmästare Antti Taskinen, ledande brandinspektör Jukka Ko-
ivuranta och brandmästare Vesa Hyvönen. Utvärderingen gick ut på att 
båda parterna satte sig in i de funktionshindrades behov och rädd-
ningsverkets tjänster och ordnade en utvärderingsdag där de mest kri-
tiska tjänsternas tillgänglighet granskades konkret på det praktiska pla-
net. I utvärderingen identifierades följande utvecklingsområden: 

 

Förebyggande av olyckor 

• Beaktande av de funktionshindrades behov i bostadsfastigheter-
nas räddningsplaner, instruktionerna för egenkontroll samt vid 
handledningen. 

• Beaktande av de funktionshindrades behov i säkerhetskommuni-
kationens innehåll och vid säkerhetsutbildningen. 

• Beaktande av de funktionshindrades behov i den kompletterande 
utbildningen av personalen som utför förebyggande arbete för 
olyckor. 

• Upprätthållande och utveckling av samarbetet mellan de funkt-
ionshindrade och aktörer som ansvarar för säkerheten. 

• Utnyttjande och utveckling av säkerhetstekniken utifrån de funkt-
ionshindrades behov samt granskning av möjligheter till ekono-
miskt stöd. 

• Utveckling av lättlästa instruktioner. 

 

Akutvård och räddningsverksamhet 

• Beaktande av de funktionshindrades behov i examensutbild-
ningen och den kompletterande utbildningen av räddnings- och 
akutvårdspersonalen. 

• Bemötande av patienter med funktionsnedsättning, beaktande av 
funktionshinder vid räddningen och akutvården samt färdigheter 
att använda hjälpmedel. 

• Utveckling av medel och verktyg för kommunikation. 
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• Säkerställande av att informationen förmedlas mellan de olika 
processkedena.  
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Befolkningsskydd och beredskap 

• Beaktande av de funktionshindrades behov i instruktioner som 
styr skydd och evakuering samt i utbildningen. 

• Beaktande av de funktionshindrades behov i examensutbild-
ningen och den kompletterande utbildningen av befolknings-
skydds- och beredskapspersonalen. 

• Att lägga till information om tillgängliga skyddsrum på servicekar-
tan. 

 
Som ett allmänt fortsatt utvecklingsprojekt föreslår vi för handikappor-
ganisationer ömsesidigt samarbete, till exempel via de lokala handi-
kappråden, i syfte att bidra till säkerheten tillsammans med säkerhets- 
samt social- och hälsovårdsmyndigheterna. På så sätt skulle man 
kunna övergå från projektliknande verksamhet till en verksamhetsmo-
dell för fortsatt utveckling. 
 

Genomförande av utvecklingsområdena 
 
Räddningsverket integrerar observationerna i projektet i utvecklingen 
av kärnservicen samt använder denna rapport för att också informera 
andra räddningsverk, Nödcentralsverket samt inrikesministeriets rädd-
ningsavdelning om observationerna så att de kan utnyttja dem i sitt ut-
vecklingsarbete.  

 

Utvecklingsförslag till Nödcentralsverket 

Man ska grunda ett klientregister över specialgrupperna i vilket de 
funktionshindrade på förhand kan mata in sina basuppgifter och som 
de kan använda tillsammans med mobilapplikationen Suomi 112. Då 
kan den geografiska informationen och basuppgifterna om klienten an-
vändas vid riskbedömningen och fastställandet av nödvändig respons. 

 
 
Taisto Hakala 
kommunikationschef 

 
 

DISTRIBUTION Projektet Mutual Trust, projektchef Daniel Saarinen 
biträdande stadsdirektör Pekka Sauri 
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räddningsverkets ledningsgrupp 
 
FÖR KÄNNEDOM Inrikesministeriets räddningsavdelning 

Nödcentralsverket 
Räddningsledarna  


