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KYNNYS RY  

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 

1 Yleistä 
 
Kynnys ry on vuonna 1973 perustettu valtakunnallinen vammaisten perus-ja ihmisoikeusjärjestö. 
Vuosi 2022 on Kynnyksen 49. toimintavuosi. Järjestön tavoitteena on vammaisten ihmisoikeuksien 
täysimääräinen toteutuminen.  Kynnyksen kaiken toiminnan lähtökohtana on vammaisten 
ihmisten oma osallisuus, "nothing about us without us" -periaate. 
 
Kynnys on kokoonsa ja resursseihinsa nähden näkyvä, vaikuttava ja tunnettu toimija 
vammaispoliittisella kentällä. Kynnys toimii osana lukuisia työryhmiä, neuvottelukuntia ja 
verkostoja. Kynnys tekee laajasti yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen ohella valtiollisten ja 
muiden yhteiskunnallisten organisaatioiden kanssa. Kynnys pystyy vaikuttamaan nopeasti myös 
ajankohtaisiin asioihin. Toiminta on keskitetty vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien, itsenäisen 
elämän ja vammaisuuteen liittyvän kulttuurin edistämiseen. Valtakunnallinen vaikuttaminen, 
monien verkostojen ylläpito ja niissä mukanaolo ovat edelleen yhdistyksen keskeisiä toimintoja 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Assistentti.info vastaa henkilökohtaisen avun neuvonnasta, konsultoinnista, tiedottamisesta ja 
koulutuksesta sekä siihen liittyvästä verkostoyhteistyöstä. Se on eri toimijoista koostuva 
henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto. Verkosto on avoin ja siihen voi tulla mukaan 
organisaatiot, jotka haluavat toiminnassaan edistää itsenäisen elämän ja henkilökohtaisen avun 
ideologiaa. 
 
Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös SAMAT-toiminta, joka tarjoaa erityisasiantuntijuutta 
vammaisten, vammautuneiden ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä sekä vanhemmuutta koskettavissa kysymyksissä. SAMATin toiminta-alueet 
ovat Oulu, Kemi ja Rovaniemi. 
 
Kynnyksellä on kansainvälistä toimintaa, joka koostuu suurelta osin kehitysyhteistyöstä.  
Kehitysyhteistyötä Kynnys toteuttaa Vammaiskumppanuuden jäsenyyden kautta, mutta myös 
yhteistyössä Abilis-säätiön kanssa. Lisäksi Kynnyksellä on vähäisesti muuta kansainvälistä 
yhteistyötä eri kansainvälisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa.  
 
Kulttuuritoiminta on monipuolista ja vertaistuellista. Kulttuuritoiminnassa merkittävä kumppani 
on DiDa-verkosto. 

2 Hallinnolliset toimet  
 
Hallinnon selkeyttämistä jatketaan ja henkilöstöhallintoa kehitetään. Erilaisia sähköisiä 
kokousalustoja hyödynnetään tehokkaasti sekä hallinnossa että yhteistyössä. Tämä edellyttää 
etäkokousten sujuvaa ja osallistavaa läpivientiä ja etäkoulutusten fasilitointia. Yhdistyksen säännöt 
ja toimintaympäristön muutokset otetaan huomioon. Taloushallinnossa otetaan käyttöön 
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kirjanpidon tiliöintiohje ja budjettivertailu sekä henkilöstöhallinnossa Netvisorin työaikaseuranta. 
Tavoitteena on hyvän hallintotavan noudattaminen ja sen jatkuva kehittäminen. 
 
Strategiaprosessi jatkuu kevätkaudella ja syyskaudella toimintaa aletaan suunnata uuden 
strategian mukaisesti. Luultavasti uusia hankkeita ei lähdetä hakemaan vielä vuonna 2022. 
Toiminnan sisältöihin Kynnys ei tee suuria muutoksia vuonna 2022. 
 
Kynnyksen talous perustuu ensisijaisesti Stealta (sosiaali- ja terveysministeriö) ja 
Vammaiskumppanuudelta (ulkoministeriö) saataviin avustuksiin. Kynnys hakee entiseen tapaan 
Stealta yleisavustusta, jolla katetaan yhdistyksen yleiset, kuten hallinto- ja toimitilakulut sekä osan 
palkkakustannuksista. Lisäksi haetaan Ak-rahoitusta Stealta Assistentti.infon ja SAMAT-hankkeen 
toimintaan. Vuodeksi 2022 Kynnys ry on hakenut Steasta yleisavustusta (Ay 1) 476 424 euroa ja 
kohdennettuja avustuksia (Ak 7) 180 000 euroa ja (Ak 1347) 106 000. Käytettävissä on myös 
säästyviä avustuksia.  
 
Avustustuloa täydentää oma varainhankinta, esimerkiksi asiantuntijapalveluiden ja julkaisujen 
myynti, mutta tämä on hyvin vähäistä. Myös jäsenmaksuista saadaan jonkin verran tuloja. 
Kehitysyhteistyön kummitoimintaa pyritään laajentamaan ja Kapua-yhteistyötä jatketaan 
edelleen. Sen avulla katetaan mm. kehitysyhteistyöhankkeissa vaadittavaa omavastuuosuutta. 
 
Lähes kaikki Kynnyksen työntekijät ovat itse vammaisia tai heillä on muu kokemus 
vammaisuudesta. Koska sosiaalinen yritys D4-verkosto oy lakkautettiin, vammaisia ihmisiä voidaan 
työllistää yhdistykseen vain paikka auki -avustusohjelman kautta tai työllistämistuella. 
Lisäksi Kynnys tarjoaa edelleen ohjausresurssiensa puitteissa vammaisille opiskelijoille työkokeilu- 
ja työssäoppimispaikkoja.  

3 Stean yleisavustuksella rahoitettava toiminta  
 

3.1 Ihmisoikeudet 
 
Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksiin liittyvä vaikuttamistyö on Kynnyksen ydintehtäviä ja sitä 
tehdään kaiken toiminnan kautta läpileikkaavasti. Kynnys tekee yhteistyötä niin julkisen sektorin 
kuin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tähän kuuluu muun muassa työryhmätyöskentelyä, 
lausuntojen antamista ja kannanottojen tekemistä. Viestintä on myös osa ihmisoikeustyötä. 
Alueellisesti vammaisoikeuskysymyksiä edistetään itsenäisen elämän keskusten kautta. 
 
Kynnys vaikuttaa vuonna 2022 erityisesti vammaislainsäädännön uudistukseen, vammaisten 
henkilöiden huomiointiin sote-rakenteissa, yhdenvertaisuuslain uudistusta ja soveltamista sekä 
seuraa myös YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa ja sopimusartiklojen toteutumista eri 
hallinnonaloilla. Erityisesti Kynnys haluaa eri yhteyksissä korostaa vammaisten ihmisten 
itsemääräämisoikeutta ja itsenäisen elämän mahdollistamista sekä vammaisten henkilöiden 
palveluiden integraation tarvetta sote-rakennemuutoksessa. Korostetaan myös 
vammaisjärjestöjen osallistamista näissä prosesseissa. Keskeisenä on myös Vammaisfoorumin 
yhdessä laaditun sote-asiakirjan sisältöjen vieminen mukaan sote-valmisteluun ja 
vammaisasioiden osaamiskeskuksen saaminen rakenteisiin. Seurataan myös Covid-19 seurauksia 
vammaisten ihmisten elämässä. 
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Kynnys ottaa kantaa resurssiensa puitteissa kaikkeen yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja 
lainsäädäntövalmisteluun, jossa on vammaispoliittinen ulottuvuus. Kynnys jatkaa edelleen myös 
yksittäisten vammaisten ihmisten neuvonta- ja ohjaustyötä oikeuksien toteutumiseksi ja 
palvelujen parantamiseksi sekä pyrkii lisäämään vammaisten ihmisten tietoisuutta omista 
oikeuksistaan. Neuvontaa ja konsultaatiota annetaan kuitenkin kaikille avoimesti. Jatketaan myös 
sovittelu-konseptin kehittämistä, jossa tavoitteena on uusi yhteistyön malli, jolla erityisen kriisiytyneitä 
tilanteita vammaispalveluissa saadaan purettua ulkopuolisen tahon mukaantulolla. Tuetaan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitosta tuottamaan tietoa vammaisten henkilöiden kokemasta väkivallasta ja välitetään tietoa 
eteenpäin verkostoissa.  
 

Kynnys asettuu jälleen ehdolle Vammaisfoorumin hallitukseen ja jatkaa vetovastuussa 
Vammaisfoorumin Vaikuttajaverkoston, YK:n vammaissopimuksen raportointityöryhmässä ja 
liikkumisen tuen työryhmässä. Tämän lisäksi osallistutaan Vammaisfoorumin lausuntojen 
kirjoittamiseen ja eri edustusten taustaryhmätyöskentelyyn sekä ad hoc työstämiseen kulloinkin 
ilmenevän tarpeen mukaan. 
 
Julkishallinnon työryhmissä vuonna 2022 uusia edustuksia ovat: Asiakkaan ja potilaan 
itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä (STM), Sisäministeriön hallinnonalan 
konsernistrategian tukiverkosto (SM), julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu -työryhmän 
seurantaryhmä (OM), viharikosten ja häirinnän vastaista työtä tehostavan Osaavat-hankkeen verkosto 
(OM). Kynnys on saanut kutsun osallistua myös THL:n, Kelan ja järjestöjen yhteistyöryhmään. 
 

Myös vanhat jäsenyydet jatkuvat (esimerkiksi Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa ja 
yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnassa). THL:n vammaispalvelujen käsikirja, jonka 
materiaalien tuottamisessa Kynnys on ollut mukana, jatkaa tiedon julkaisemista ajankohtaisista 
vammaisuuteen liittyvistä oikeudellisista aiheista. 
 

3.2 Alueelliset itsenäisen elämän keskukset ja toimintaryhmät 
 
Alueelliset itsenäisen elämän keskukset sijaitsevat Oulussa, Turussa, Tampereella ja Kuopiossa, 
mutta toimivat keskuspaikkakuntaansa laajemmalla alueella. Jokaisella itsenäisen elämän 
keskuksella on toimisto ja toimikunta, joka päättää alueen toiminnasta. Turun aluekoordinaattori 
on kokopäiväinen. Kuopion, Tampereen ja Oulun alueen työntekijöiden palkkaamismahdollisuutta 
ja -tarvetta selvitetään, sillä nykyisin osalla koordinaattorin tehtävät ovat päällekkäisiä muiden 
tehtävien kanssa. Lisäksi Kynnyksellä on toimintaryhmiä myös itsenäisen elämän 
keskuspaikkakuntien ulkopuolella. Kaikki itsenäisen elämän keskukset tekevät omalle alueelleen 
tarkemman toimintasuunnitelman. 
 
Itsenäisen elämän keskusten avulla toteutuu iso osa Kynnyksen vertaistoiminnasta. 
Vertaistoiminnalla on tärkeä rooli vammaisten ihmisten itsenäisen elämän tukemisessa. 
Vertaistoimintaan osallistuvilla voi olla samankaltainen elämäntilanne tai elämänvaihe tai 
samanlaisia kokemuksia vammaisena ihmisenä elämisestä. Vertaistuellinen toiminta on mm. 
henkilökohtaisten avustajien työnantajat –ryhmä, taideryhmät (1-4 krt/kk), toimikuntien 
kokoukset (n. 4 krt/vuosi) ja keskustelutilaisuudet ja tapahtumat. Vertaisryhmien 
toimintakäytäntöjä kehitetään edelleen. Muun muassa chat- tai muita sähköisiä vertaisryhmiä on 
käynnistetty, koska siten ihmiset tavoittavat toisiaan paremmin. Toki myös satunnaiset 



4 
 

kohtaamiset ja spontaani vertaistuen löytyminen ovat Kynnyksen toiminnan ytimessä. Pyritään 
myös lisäämään vapaaehtoistoimintaa alueilla. 
 
Vammaisten ihmisoikeuksiin liittyvää asiantuntijuutta tuodaan paikalliselle tasolle. 
Aluekoordinaattorit antavat vammaiskysymyksissä neuvontaa ja konsultaatiota kaikille ja osallistuvat 
paikalliseen päätöksentekoon ja puuttuvat paikallisiin vammaiskysymyksiin sekä puutteellisiin palveluihin 
sekä edistävät esteettömyyden kehittämistä alueella. Vuonna 2022 tehdään yhteistyötä 
hyvinvointialueiden kanssa kehittäen rakenteita sellaisiksi, että niissä huomioidaan vammaisten ihmisten 

tarpeet (mm.VSsoten vammaispalvelujen projektiryhmä). Tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden 
kanssa, kuten muiden järjestöjen, vammaisneuvostojen ja oppilaitosten. 

4 Viestintä 
 
Kynnyksellä on tiedottaja, joka palvelee eri toimintoja keskitetysti. Kehy-hankkeiden tiedotus 
hoidetaan erikseen, mutta yhteistyössä tiedottajan kanssa. Kynnyksen viestintää ohjaa 
viestintästrategia, jota päivitetään tarpeen mukaan. Järjestö on kehittänyt viestintätoimintaansa 
systemaattisesti teemoittamalla Kynnys-lehteä, tehostamalla some-kanavien käyttöä (Facebook, 
Instagram, twitter), bloggaamalla ja sisäisellä sekä ulkoisella uutiskirjeellä. Sosiaalinen media on 
yhä keskeisempi viestinnässä ja sitä vahvistetaan edelleen vuonna 2022, sillä sitä kautta 
tavoitetaan laajasti ihmisiä sekä erityisesti lapsia ja nuoria. Lisäksi tiedotteita ja kannanottoja 
julkaistaan säännöllisesti.  
 
Kynnys-lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehdellä on toimituskunta ja osa-aikainen 
toimitussihteeri. Lehdessä julkaistaan myös kehitysyhteistyöhön liittyviä artikkeleita vähintään 
kaksi juttua per numero. Lehti ilmestyy myös näköispainoksena verkossa ja tekstiversiona ilman 
kuvia näkövammaisten palvelussa. 
 
Osana viestintätoimintaa Kynnyksen kotisivujen kehittämistä ja uudistamista jatketaan nykyistä 
informatiivisempaan ja palvelevampaan suuntaan. Pyrkimyksenä on lisätä ja kehittää järjestön 
sähköistä viestintää kokonaisvaltaisesti sekä hyödyntää muun muassa nettivideoita ja podcasteja. 
 
Kynnys on myös mukana vammaisjärjestöjen viestintäyhteistyön kehittämisessä, Facts against 
hate -viestintäverkostossa (OM) ja Esteettä töihin -työryhmässä (jatkoyhteistyö Esteettä töihin -
hankkeen jälkeen). Lisäksi osallistutaan monipuolisesti eri viestintäkampanjoihin ja vammaisalan 
messuille ja tapahtumiin. 

5 Koulutus 
 
Kynnyksen koulutustoiminnan tarkoituksena on vammaisten ihmisten itsenäisen ja omaehtoisen 
elämän tukeminen ja edistäminen. Kynnyksessä järjestetään vakituisesti muun muassa 
vammaiskulttuurin ja henkilökohtaisen avun tapahtumia ja koulutuksia. Kynnyksessä seurataan 
myös tiiviisti vammaisiin ihmisiin vaikuttavia ajankohtaisia kysymyksiä ja järjestetään niistä 
mahdollisuuksien mukaan tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. YK-sopimuksesta tiedottaminen ja 
kouluttaminen on oleellista vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisen ja arjen 
mahdollisimman hyvän onnistumisen kannalta. Myös uudesta vammaislainsäädännöstä ja 
vammaispolitiikasta on odotettavissa kysymyksiä, keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia. Kynnys 
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osallistuu resurssiensa ja intressiensä mukaisesti koulutukselliseen yhteistyöhön muiden 
vammaisjärjestöjen ja sidosryhmiensä kanssa aina kun se on mahdollista. Vuonna 2022 Kynnys on 
mukana järjestämässä koulutuksia vammaisneuvostoille yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen 
kanssa. 
 
Kynnyksen omia asiantuntijoita ja laajoja verkostoja hyödynnetään koulutuksissa. Lisäksi 
koulutusta erilaisista vammaisuuteen liittyvistä aiheista annetaan sekä vammaisille ihmisille että 
alan ammattilaisille. Koulutuksista kerätään mahdollisuuksien mukaan palautteet, jolloin saadaan 
tietoa esimerkiksi tietyn koulutuksen hyödyllisyydestä. 

6 Stean erillisavustuksilla rahoitettava toiminta 
 

6.1 Assistentti.info 
 
Kynnys on rakentanut yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa laajan henkilökohtaisen avun 
verkoston Assistentti.infon, johon liittyy jatkuvasti uusia jäsenorganisaatioita. Assistentti.info 
toimii Stean kohdennetulla avustuksella ja on näin vakiinnuttanut toimintansa. Verkosto antaa 
siinä toimiville vapauden osallistua ja sitoutua yhteistyöhön ja verkoston kehittämiseen 

haluamallaan tavalla. Assistentti.infon jäsenyyden vaatimus on, että organisaation tulee noudattaa 
vammaisten ihmisten itsenäisen elämän ideologiaa. Henkilökohtaisen avun kehittyminen 
onnistuneesti edellyttää sitä, että eri toimijat saavat paljon tietoa yhdestä paikasta ja 
kehittämiselle on yhteinen toiminta-alusta, johon ovat tervetulleita kaikki henkilökohtaisesta 
avusta kiinnostuneet. Assistentti.info on alan toimijoiden kannalta toivottu henkilökohtaisen avun 
valtakunnallinen kehittäjäkumppani. Assistentti.info jakaa esille tulleet hyvät ajatukset ja 
käytännöt, toimintamallit ja muut työvälineet avoimesti kaikkien käyttöön.  
 
Henkilökohtainen apu vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden toteuttajana ja 
yhdenvertaisuuden mahdollistajana on yksi vammaispolitiikan tärkeimpiä tavoitteita maassamme. 
Kokemuksen mukaan pelkkä lainsäädäntö ja toiminnan rakenteet eivät takaa hyviä käytäntöjä. 
Hyvät käytännöt edellyttävät eettistä pohdintaa, asianmukaista tietoa ja tiedottamista, osaamista 
ja kykyä sekä halua toimia siten, että itsenäisen elämän ajatus ja vammaisten ihmisten oikeudet 
toteutuvat. Verkosto pyrkii edistämään henkilökohtaisen avun parempaa toteutumista niin 
toteuttamis- kuin järjestämistapojen osalta sekä vähentämään maantieteellistä eriarvoisuutta 
tiedottamalla alan toimijoita. 
 
Assistentti.info antaa neuvontaa, konsultaatiota, koulutusta ja jakaa tietoa sekä kehittää 
henkilökohtaisen avun järjestelmää ja siihen liittyviä asioita verkostoyhteistyössä. 
Assistentti.infolla on suora kontakti henkilökohtaisten avustajien työnantajiin ja työnjohtajiin, 
avustajiin ja kunnan työntekijöihin muun muassa neuvonnan asiakaskontaktien, vuosittaisen 
henkilökohtaisen avun päivien -seminaarin ja niistä poikivien verkostotuttavuuksien kautta. YK:n 
vammaissopimuksen ratifiointia juhlistava henkilökohtaisen avun paraati HAP järjestetään myös 
vuonna 2022. Teema vaihtuu, mutta perusasiat, eli YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen 
ratifioinnin huomioiminen ja henkilökohtainen apu ihmisoikeutena, säilyvät samoina. Vuonna 
2022 saatetaan loppuun demoversio henkilökohtaisen avun pelillisestä tietopaketista lapsille, jota 
on tehty Kynnyksen, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Honkalampisäätiön yhteistyönä. 
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Assistentti.info -verkostoon on sitoutunut runsaasti alan asiantuntemusta ja kehittämishalua. 
Verkosto toimii eri asioihin keskittyvien ajankohtaisesti muuttuvien jaostojen kautta. Jaostot 
tuottavat tietoa, materiaaleja sekä kehittämisehdotuksia alan tarpeisiin. Verkostossa nousee myös 
esiin eri puolella Suomea ajankohtaisia henkilökohtaisen avun aiheita, joiden pohjalta toimitaan 
harkinnan mukaan. Jatkamme kulloinkin ajankohtaisten aiheiden parissa vuonna 2022 nostamalla 
niitä esille yleismedioihin ja muualle aina tarpeen mukaan. 
 
Assistentti.infon neuvontapalvelu on laadukasta neuvonnassa toimivien juristien ja sosiaali-
työntekijöiden asiantuntemuksen ja vahvan kenttätietämyksen vuoksi. Juridisella neuvontatyöllä 
on kaksi keskeistä tavoitetta: Ensinnäkin neuvonta auttaa yksittäisiä ihmisiä saavuttamaan 
oikeutensa; toiseksi neuvontatyön kautta saadun tiedon perusteella voidaan tehdä 
vaikuttamistyötä, jonka tavoite on ennaltaehkäistä vammaisiin ihmisiin kohdistuvien oikeusturva-
aukkojen syntyminen vaikuttamalla esimerkiksi lainsäädäntöön, viranomaisten ohjeistuksiin ja 
käytäntöihin. Jokaisesta tapauksesta täytetään laaja webropol-lomake. Tämän pohjalta voidaan 
analysoida neuvontaan tulevia keskeisiä kysymyksiä, esim. mitä kysytään eniten tai kysymysten (ja 
ongelmakohtien) maantieteellinen sijoittuminen. Keskeisiin kysymyksiin etsitään ratkaisuja 
Assistentti.infon jaostoissa ja kehittämispäivillä. 
 
Juridinen neuvonta on yhdistetty Kynnyksen muuhun lakimiestoimintaan siten, että lakimiehet ja 
sosiaalityöntekijät toimivat yhtenä yksikkönä. Toiminta on keskittynyt neuvontatyöhön, mutta 
neuvontahenkilöt laativat myös asiakirjoja sekä edistävät vuorovaikutusta sosiaaliviranomaisten ja 
asiakkaiden välillä. Lisäksi Assistentti.infon työntekijöiden työhön kuuluu vammaisten ihmisten 
oikeuksien valvontaa, seurantaa ja aiheeseen liittyvää kehittämistyötä sekä 
lainsäädäntöhankkeisiin vaikuttamista. 
 
Keskeisiä vaikuttamistyön alueita ovat vammaispalvelulainsäädännön uudistus ja YK-sopimuksen 
täytäntöönpanon sekä yhdenvertaisuuslain soveltamisen seuranta myös henkilökohtaisen avun 
osalta. Samalla pyritään vaikuttamaan siihen, että tuleva lainsäädäntö ja soveltaminen 
henkilökohtaisen avun osalta toteutetaan vammaisten yksilölliset tarpeet ja itsemääräämisoikeus 
huomioiden kunnasta riippumatta. 
 
Vuonna 2022 tavoitteet ovat: 
 

1. Palvelu toimii henkilökohtaisen avun käyttäjien itsenäisen elämän mahdollistajana ja omien 
valintojen turvaajana. Eri kohderyhmien käytännöt pyrkivät samaan päämäärään, eli 
saamaan aikaan hyvää ja yksilöllistä henkilökohtaista apua vammaisille avun käyttäjille. 

 
2. Selvitystä vaativien tilanteiden ratkaiseminen. Yksittäisten palvelujen käyttäjien ongelmia 

analysoidaan ja ratkaistaan myös yhteistyössä verkoston muiden toimijoiden kanssa. Näin 
ollen yksittäiset tapaukset voivat saada yleisen, koko verkostoa hyödyttävän merkityksen, 
ja näin samalla neuvontaa pyritään tehostamaan. 

 
3. Asiakkaiden oikeuksien valvonta muuttuvissa yhteiskunnallisissa rakenteissa muun muassa 

henkilökohtaisen avun palautuessa koronakriisistä ja epävarmuuden lisääntyessä 
siirryttäessä hyvinvointialueisiin. 
 

4. Henkilökohtaisen avun laaja-alainen yhteistyö. 
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6.2 SAMAT 
 
Kynnys ry:n SAMAT-toiminta on STEAN kohdennetun toiminta-avustuksen toimintaa, joka on 
aloittanut vuosina 2012–2015 projektina ja jatkanut 2016 lähtien toiminta-avustuksen piirissä. 
Toiminnan osa-alueet ovat eri tavoin vammaisten, vammautuneiden ja pitkäaikaissairaiden 
vanhemmuuden tukeminen; perhetyö, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä työ, 
seksuaalikasvatus/neuvonta- ja ohjaus. SAMAT-toiminnassa tehdään parityönä perhetyötä ja 
seksuaalikasvatusta sekä perheiden neuvontatyötä. Seksuaalineuvontaa ei voi toteuttaa kuin 
koulutuksen saanut ammattihenkilö ja siksi Samat-toiminnassa sitä toteuttaa auktorisoitu 
seksuaalineuvoja/kasvattaja (SSS).  
 
Toiminta kohdentuu perhetyöhön ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävään työhön Pohjois-
Pohjanmaalla ja Lapissa, vertaisryhmätoiminta Tukinetin alustalla ja Teamsi:ssa sekä erilaisissa 
tapahtumissa toiminnan kohdealueilla Oulussa, Kemissä ja Rovaniemellä. Vuonna 2022 kehitämme 
markkinointiamme ja siihen liittyvää osaamista. Toiminnan kohdealueiden opiskelijayhteistyötä 
ammattikorkeakoulujen kanssa jatketaan edelleen. 
 
Vertaisryhmät: Naisoletettujen vertaistukiryhmä Sisusiskot, perhekerho sekä vanhempien 
virtuaalikahvit jatkavat toimintaansa kerran kuussa. Tapahtumia järjestetään kohdennetusti 
toiminnan kohderyhmille. Menojengi sekä Tukinetin ja Temsin chatit jatkavat ja kehittyvät. Samat-
toiminnan seksuaalineuvonta- ja ohjauspalvelut toteutetaan säännöllisesti ja ammatillisesti yksilö-, 
pari- ja ryhmämuotoisina. Annamme neuvontaa ja tukea vanhemmuus-, parisuhde- ja 
lastenkasvatusasioissa. Jatkamme neuvonta- ja ohjauslauantaiden toteuttamista kerran kuussa.  
 
Yhteistyötä yhteistyösopimuskumppaneiden kesken jatketaan. Vanhempainvalmennuksen siihen 
liittyvä kouluttautuminen osaamisen vahvistaminen jatkuu. SAMAT-toiminnan työnohjaus on 
säännöllistä. Jatkamme vahvaa seksuaalioikeuksiin pohjaavaa työtämme. 
 
Tavoitteet vuonna 2022 ovat: 
 

1. Kohderyhmän vanhempien vanhemmuuden vahvistaminen sekä koko perheen tukeminen. 
 

2. Kohderyhmän lasten, nuorten ja aikuisten yhdenvertaisen seksuaalikasvatuksen 
vahvistaminen ja seksuaalisen hyvinvoinnin turvaaminen, tiedon ja ohjeiden antaminen 
sekä ongelmien ratkominen. 

 
3. Seksuaalisen ja muun väkivallan muotojen sekä hyväksikäytön ennaltaehkäiseminen. 

 
4. Asennetyön vahvistaminen. 

 
5. Etäpalveluiden kehittäminen. 
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7 Kansainvälinen toiminta 
 

7.1 Kehitysyhteistyö  
 
Kynnyksen kehitysyhteistyörahoitus kanavoituu Vammaiskumppanuuden kautta ja työtä 
rahoitetaan myös omalla keräystoiminnalla. Kynnyksellä on kaksi osa-aikaista 
kehitysyhteistyökoordinaattoria. Kynnys toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Keski-Aasiassa, 
Balkanilla, Etiopiassa ja Sambiassa. Näissä hankkeissa tehdään yhteistyötä Marttaliiton ja 
Väestöliiton kanssa. 
 
Kynnys on omien hankkeittensa lisäksi mukana SYL:n yliopistohankkeessa Etiopiassa, EU-
yhteishankkeessa Balkanilla, Väestöliiton Aasia-hankkeessa sekä globaalikasvatushanke Kapuassa. 
Kummitoiminta on käynnissä ja sitä laajennetaan ja kehitetään myös vuonna 2022. Kynnys pyrkii 
toteuttamaan kansainvälistä toimintaansa tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, 
laajentaen vammaisuuden tuntemusta. Kansainvälisesti Kynnys harjoittaa vertaistukitoimintaa 
kehitysyhteistyönsä avulla. 
 
Kynnys on Disabled Peoples`Internationalin (DPI) ja vammaisten kehityskumppanuuden VKO:n 
jäsen. Toimimme aktiivisesti ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston KEO:n suuntaan 
vammaisasioiden sisällyttämiseksi Suomen kehitysyhteistyöhön. Lisäksi Kynnys toimii 
kehitysyhteistyöasioissa yhteistyössä THL:n ja Abiliksen kanssa. Kynnys toimii aktiivisesti Euroopan 
itsenäisen elämän verkostossa ENIL:issä sekä Rehabilitation Internationalissa, jossa Kynnyksellä on 
Suomen RI:n varapuheenjohtajuus. 
 

7.2 Muu kansainvälinen yhteistyö 
 
Kynnys kuuluu European Network of Independent Living verkostoon ainoana suomalaisena 
vammaisjärjestönä. Osallistutaan heidän verkkotilaisuuksiin vammaisia henkilöitä koskevista 
ajankohtaisista aiheista. Olemme mukana laatimassa ja allekirjoittamassa kansainvälisiä 
vetoomuksia sekä tiedotetaan kansainväliseen työhön liittyvistä vaikuttamismahdollisuuksista ja 
osallistutaan viestintäkampanjoihin. Olemme mukana Ai-työkalun jatkokehittämisessä ja siitä 
tiedottamisessa väkivaltaa kokeneiden tueksi yhteistyössä United Nations Technology and 
Innovation Lab (UNTIL) ja We Encourage - startupin kanssa.  

8 Esteettömyystyö 
 
Esteettömyys- ja saavutettavuus on läpileikkaavaa koko Kynnyksen työssä ja pidämme 
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä esillä eri yhteyksissä. Kynnys toteuttaa 
kuitenkin myös esteettömyyteen liittyviä toimeksiantoja ja esteettömyyskartoituksia. Yhteistyötä 
jatketaan Senaattikiinteistöjen ja Asuntomessujen kanssa. Vuonna 2022 asuntomessut 
järjestetään Naantalissa ja Kynnys tekee tarjouksen esteettömyyskartoituksesta. Lisäksi jatketaan 
koulutusten ja luentojen antamista sekä osallistutaan seminaareihin. Kynnys jatkaa Turun 
esteettömyysportaalin ylläpitoa. Esteettömyysnäkökulma on mukana myös Kynnyksen 
kehitysyhteistyössä.  

Kommentoinut [Vi1]: Tästä Veera ei tiennyt 
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9 Kulttuuri 
 
Kynnys ry:n kulttuuritoiminta kuuluu kiinteänä osana järjestön muuhun ihmisoikeustyöhön. 
Kulttuurin avulla voi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, vaatia muutosta ja tehdä 
vammaisuuden kokemuksia ymmärrettäväksi. Kynnyksen kulttuuritoiminta ei ole vammattomien 
järjestämää kulttuuritoimintaa vammaisille, vaan siitä vastaavat vammaiset ihmiset itse. Kaikki 
Kynnyksen kulttuuritoiminta ja tapahtumat järjestetään mahdollisimman saavutettavasti ja 
esteettömissä tiloissa. Kynnyksellä on osa-aikainen kulttuurisihteeri, minkä lisäksi järjestön 
kulttuuritoiminnassa on mukana lukuisia vapaaehtoisia. Kulttuuritoimintaa rahoitetaan pääasiassa 
opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen taiteen edistämiskeskuksen (TAIKE) avustuksella. 
Kulttuuritoimintaa tehdään yhdessä useiden toimijoiden kanssa. 
 
Vuoden 2022 isoimpia tapahtumia ovat 3.12. YK:n kansainvälisen vammaisten päivän ympärille 
rakentuva verkostofestivaali DiDa ja Turussa Vammaisten päivän juhla. Lisäksi Turussa on tarkoitus 
pandemian jälkeen päästä järjestämään Integroidun Tanssin ja Teatterin Päivät ja Helsingissä 
KynnysKINO elokuvafestivaali. Kynnys myös osallistuu Kulttuuriyhdistys Eucrean järjestämään 
CrossOver-festivaaliin. Vammaisia taiteilijoita tukevan Matkalla-hankkeen jatko yhteistyössä 
Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa. Kynnys osallistuu myös Vimma-kulttuuripalkinnon vuosittainen 
jakoon. 
 
Galleriatoiminta jatkuu Helsingin toimistolla, jossa galleriatilana toimii toimiston seinätila sekä 
aluetoimikuntien omissa tiloissa pidetään näyttelyitä. Lisäksi Helsingissä järjestetään 
taidetyöpajoja ja Turussa on aktiivista paikallista kulttuuritoimintaa ja säännöllisesti kokoontuvia 
tanssiryhmiä. Yhteistyötä tehdään myös taidegallerioiden ja taiteilijaseurojen kanssa. Lisäksi on 
kursseja ja koulutuksia. Taidetoimintaa tuodaan esille myös mediassa.  
 
Vuonna 2022 jalkautetaan kulttuuria ympäri Suomea: “Dida goes cities” (Dida disability Day & 
Actionin jalkauttamishanke), jossa on viedään kansainvälisen vammaistenpäivän juhlinta 
Helsingistä muualle Suomeen fyysisenä tapahtumana. Tarkoituksena on toteuttaa jalkauttaminen 
asteittain usean vuoden aikana. Lopputavoite on Didan kaltainen vammaisvetoisesti 
ammattilaistaidetta esiin tuova tapahtuma usealla paikkakunnalla. Hanke tulee nostamaan myös 
mukaan valikoituvien maakuntien aluekulttuurin uudelle saavutettavalle tasolle. Kulttuurimatkailu 
on viime vuosina nostanut rooliaan Kynnyksen yhteistyöpyynnöissä, joten vastaamme siihen 
osittain tällä hankkeella. Haluamme osaltamme olla kehittämässä myös saavutettavaa streamaus-
hybridikulttuuria hankkeella. 
 
 
 
 


