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KYNNYS RY  

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

 

1 Yleistä 
 
Kynnys ry on vuonna 1973 perustettu valtakunnallinen vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Vuosi 2023 on 
Kynnyksen 50. toimintavuosi, jota juhlitaan muun muassa järjestämällä vammaisten ihmisoikeuksien 
tulevaisuusseminaari, koulutustilaisuuksia ja erilaisia taidetapahtumia eri puolilla Suomea.  
 
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 lukuisissa työryhmissä, neuvottelukunnissa ja verkostoissa. Kynnys tekee laajasti 
yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen ohella valtiollisten ja muiden yhteiskunnallisten organisaatioiden 
kanssa. Kynnys pystyy vaikuttamaan nopeasti myös ajankohtaisiin asioihin. Toiminta on keskitetty 
vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien, itsenäisen elämän ja vammaisuuteen liittyvän kulttuurin 
edistämiseen. Valtakunnallinen vaikuttaminen, monien verkostojen ylläpito ja niissä mukanaolo ovat 
edelleen järjestön keskeisiä toimintoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Kynnyksen alainen Assistentti.info on eri toimijoista koostuva henkilökohtaisen avun valtakunnallinen 
verkosto. Verkostoon voi tulla mukaan organisaatiot, jotka haluavat toiminnassaan edistää itsenäisen 
elämän ideologiaa ja henkilökohtaisen avun kehittämistä. Se on alan toimijoiden kannalta toivottu 
henkilökohtaisen avun valtakunnallinen kehittäjäkumppani, joka jakaa esille tulleet hyvät ajatukset ja 
käytännöt, toimintamallit ja muut työvälineet avoimesti kaikkien käyttöön. Assistentti.infossa on 
henkilökohtaisen avun neuvontaa, konsultointia, tiedottamista ja koulutuksia sekä verkostoyhteistyötä.  
 
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. Toimintaan kuuluu taideryhmät ja erilaiset 
taidetapahtumat sekä taidetoimijoiden välistä asiantuntijatyötä, jonka tavoitteena on kulttuurin 
muuttuminen kaikille saavutettavammaksi tuottajina ja kuluttajina. Kulttuuritoiminnassa merkittävä 
kumppani on DiDa-verkosto. 

2 Hallinnolliset toimet  
 
Kynnys kehittää jatkuvasti hallintoaan pyrkien samalla tehokkuuteen sekä korkeaan työhyvinvointiin. 
Tavoitteena on hyvän hallintotavan noudattaminen ja sen jatkuva kehittäminen. Erilaisia sähköisiä alustoja 
hyödynnetään tehokkaasti sekä hallinnossa että yhteistyössä. Taloushallinnossa on edelleen käytössä 
kirjanpidon tiliöintiohje ja budjettivertailu sekä henkilöstöhallinnossa Netvisorin työaikaseuranta.  
 
Luultavasti uusia hankkeita ei lähdetä hakemaan vielä vuonna 2023, vaan keskitytään yhdistyksen 
ydintoimintojen kehittämiseen. Strategiaprosessi on saatu päätökseen ja vuonna 2023 noudatetaan 
vahvasti uutta strategiaa ja sen kehittämislinjauksia, joita ovat:   
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• Aluetoiminnan kehittäminen 

• Neuvonnan kehittäminen 

• Vaikuttamistyön painopisteiden kirkastaminen 

• Viestinnän kehittäminen 
 
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 toimintaan. Vuodeksi 2022 Kynnys ry on hakenut Steasta yleisavustusta 
(Ay 1) 566 421 euroa ja kohdennettuja avustuksia (Ak 7) 184 441 euroa.  
 
Avustustuloa täydentää vähäisesti oma varainhankinta, esimerkiksi asiantuntijapalveluiden ja julkaisujen 
myynti. Myös jäsenmaksuista saadaan noin 15 000 e tuloja. Kehitysyhteistyön kummitoimintaa pyritään 
laajentamaan ja Kapua-yhteistyötä jatketaan edelleen. Sen avulla saadaan katettua kehitysyhteistyön 
omavastuuosuus. 
 
Lähes kaikki Kynnyksen työntekijät ovat itse vammaisia tai heillä on muu kokemus vammaisuudesta. Kynnys 
työllistää vammaisia henkilöitä mahdollisuuksien mukaan ja talouden sallimissa puitteissa. Vuonna 2023 
työllistetään ainakin kolme henkilöä työkokeilun tai palkkatuen kautta. Lisäksi Kynnys tarjoaa edelleen 
ohjausresurssiensa puitteissa vammaisille opiskelijoille työkokeilu- ja työssäoppimispaikkoja.  

3 Stean yleisavustuksella rahoitettava toiminta  
 

3.1 Vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen 
 
Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksiin liittyvä vaikuttamistyö on läpileikkaavasti Kynnyksen ydintehtäviä. 
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. Vammaisoikeuskysymyksiä edistetään myös alueellisesti vuonna 2023 perustettavien 
toimintaryhmien kautta. 
 
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 henkilöiden tietoisuutta omista oikeuksistaan. 
Neuvontaa ja asiantuntijakonsultaatiota annetaan kuitenkin kaikille avoimesti.  

 

3.1.1 Yhteistyö julkisen sektorin kanssa 
 

Kynnys vaikuttaa vuonna 2023 erityisesti uuden vammaislainsäädännön soveltamiseen ja tukee niin 
vammaisia henkilöitä kuin viranhaltijoitakin neuvonnalla, tiedottamalla ja koulutuksin. Lisäksi panostetaan 
vammaisten henkilöiden huomiointiin sote-rakenteissa ja hyvinvointialueilla. Erityisesti Kynnys haluaa eri 
yhteyksissä valmistelijoille korostaa vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioimista ja vammaisten 
henkilöiden palveluiden integraation sekä erillishuomioinnin tarvetta sote-rakenteissa. Keskeisenä on myös 
Vammaisfoorumin yhdessä laaditun sote-asiakirjan sisältöjen vieminen mukaan sote-valmisteluun ja 
vammaisasioiden osaamiskeskuksen saaminen rakenteisiin. Tuodaan esille myös vammaisjärjestöjen 
osallistamisen tarvetta näissä prosesseissa. 
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Lisäksi Kynnys kiinnittää erityistä huomiota yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen soveltamiseen. 
Tuotetaan ja jaetaan tietoa syrjinnän ilmenemismuodoista ja autetaan viranomaisia puuttumaan kiellettyyn 
syrjintään ja edistämään yhdenvertaisuutta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kynnys seuraa myös YK:n 
vammaissopimuksen toimeenpanoa ja sopimusartiklojen toteutumista eri hallinnonaloilla. 
 
Tarjotaan asiantuntijatukea vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä mm. 
yhteistyöryhmissä, yhteistyökokouksin, lausunnoilla ja kannanotoilla sekä tiedottamalla. Jatketaan 
aiemmissa julkishallinnon verkostoissa (mm. VNK:n Suomen kestävän kehityksen toimikunta, 
yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, STM:n sote-toimeenpanon sidosryhmäverkosto, SM:n 
konsernistrategian tukiverkosto, LVM:n liikenteen esteettömyys-työryhmä (Liikenne12) ja EU19 ja 22 – 
jaostot, STM:n itsemääräämisoikeuslain seurantaryhmä, OM:n viharikosten ja häirinnän vastaista työtä 
tehostavan Osaavat-hankkeen verkosto, Kela, THL ja järjestöt -verkosto, kirkon vammaisuuden ja 
saavutettavuuden neuvottelukunta). Lisäksi Tuotetaan THL:n vammaispalvelujen käsikirjan lakiryhmässä 
materiaalia käsikirjaan ja viedään THL:n, Kynnyksen ja Invalidiliiton lähisuhdeväkivalta-tutkimuksen tuloksia 
eteenpäin viranomaisille.  

 

3.1.2 Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 
 
Kynnys asettuu jälleen ehdolle Vammaisfoorumin hallitukseen ja jatkaa Vammaisfoorumin 
Vaikuttajaverkoston vetäjänä (valtakunnallisten vammaisjärjestöjen yhteinen yhteistyöryhmä) sekä 
liikkumisen tuen työryhmän vetämistä, jossa edistetään vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden ja 
liikkumisen parempaa toteutumista. Lisäksi Kynnys vetää Vammaisfoorumin alaisten järjestöjen 
aluetyöntekijöiden verkostoa, joka edistää vammaiskysymysten huomiointia hyvinvointialueilla ja sote-
rakenteissa. Kynnys on mukana YK:n vammaissopimuksen raportointityöryhmässä, joka raportoi YK:n 
komitealle Suomen maaraportin yhteydessä järjestöjen näkökulman vammaissopimuksen toteutumisesta ja 
esittää suosituksia ongelmien korjaamiseksi. Tämän lisäksi osallistutaan Vammaisfoorumin lausuntojen 
kirjoittamiseen ja eri edustusten taustaryhmätyöskentelyyn sekä ad hoc työstämiseen kulloinkin ilmenevän 
tarpeen mukaan. Jatketaan vammaisneuvostojen koulutuksia muiden vammaisjärjestöjen kanssa. 
Eduskuntavaalien alla nostetaan yhdessä esille vammaiskysymyksiä ja pyritään saamaan 
vammaiskysymykset ehdokkaiden agendalle. 
 
Lisäksi vammaisjärjestöjen naisverkostossa parannetaan vammaisten naisten asemaa ja naisspesifejä 
vammaiskysymyksiä (esim. lähisuhdeväkivalta) ja lapsi-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa vammaisten 
lasten ja nuorten asemaa. Kirkon neuvottelukunnassa edistetään vammaisten henkilöiden huomiointia 
seurakuntalaisina.  
 

3.2 Turun aluetoimisto ja alueelliset toimintaryhmät 
 
Vuonna 2023 aluetoimisto sijaitsee enää Turussa. Toimisto toimii kuitenkin laajemmalla alueella ja tukee 
osaltaan vuonna 2023 alueellisesti perustettavia toimintaryhmiä. Perustettavien toimintaryhmien kautta 
vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksiin liittyvää asiantuntijuutta tuodaan paikalliselle tasolle ja tuetaan 
vammaisten henkilöiden aktivoitumista, voimavarojen kasvua, identiteetin vahvistumista vertaistuen avulla 
ja annetaan vaikuttamiskanava alueellisella tasolla ilman diagnoosipohjaisuutta. Valtakunnallinen 
aluekoordinaattori ja yhteisökoordinaattori toimivat toimintaryhmien tukena vaikuttamistyössä ja 
vertaistuessa. Turun aluetoimiston koordinaattori toimii valtakunnallisen aluekoordinaattorin tukena tässä. 
Vapaaehtoisten hankkimiseksi ja toiminnan tueksi otetaan käyttöön Commu- yhteisö- ja auttamisen alusta, 
jonka kautta madalletaan kynnystä uusille vapaaehtoisille löytää toisensa ja tulla tutustumaan toimintaan. 
Alusta myös helpottaa vapaaehtoisten digitaalista hallinnointia ja yhteydenpitoa sekä Kynnyksen 
palveluiden tarjoamista.  
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Toimintaryhmissä järjestetään edunvalvontaa ja vertaistuellista toimintaa toimintaryhmän omien 
tavoitteiden mukaisesti. Osallistutaan paikalliseen päätöksentekoon, puututaan vammaiskysymyksiin, 
tuetaan vammaisia henkilöitä palvelujen järjestämisessä ja saamisessa sekä vaikutetaan esteettömyyteen. 
Vuonna 2023 tehdään yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa kehittäen rakenteita sellaisiksi, että niissä 
huomioidaan vammaisten henkilöiden tarpeet (mm. VSsoten vammaispalvelujen projektiryhmä). 
Järjestetään itse sekä yhteistyössä tapahtumia, mm. Vammaisten päivän tapahtumat, Integroidun tanssin ja 
teatterin päivät, alueelliset keskustelu- ja verkkotilaisuudet.  
 

3.3 Viestintä 
 
Kynnyksen viestintää ohjaa viestintästrategia, jota päivitetään tarpeen mukaan. Kynnys-lehteä julkaistaan 
neljä kertaa vuodessa. Lehti ilmestyy myös näköispainoksena verkossa ja koodattuna näkövammaisten 
palvelussa. Lisäksi julkaistaan neljä kertaa vuodessa jäsenille, medialle ja yhteistyökumppaneille 
lähetettävää uutiskirjettä, päivitetään aktiivisesti Facebook-sivuja, Instagram- ja Twitter -tilejä sekä 
nettisivuja, joita uudistetaan vuonna 2023 vastaamaan tarvetta. Kynnys jatkaa panostamista sähköiseen 
viestintään vammaiskysymysten esille nostamiseksi mm. kasvattamalla kohdennettua viestintää 
sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media on yhä keskeisempi viestinnässä ja sitä vahvistetaan edelleen 
vuonna 2023, sillä sitä kautta tavoitetaan laajasti ihmisiä sekä erityisesti lapsia ja nuoria.   
 
Kynnys on toimija, jolta pyydetään haastatteluja vammaisuuteen liittyvistä teemoista ja Kynnys pyrkii 
edelleen saamaan median huomiota sekä tekee mediayhteistyötä (mm. Ylen sisäisessä 
monimuotoisuusverkostossa). Julkaistaan asiantuntijana kannanottoja ajankohtaisiin vammaiskysymyksiin 
sekä annetaan haastatteluja ja lausuntoja medialle ja kirjoitetaan myös lehtiin. Kynnyksen toimista ja 
uutisista tiedotetaan uutiskirjeiden lisäksi säännöllisesti erillisillä tiedotteilla vammaisille henkilöille, 
medialle ja yhteistyökumppaneille. Vuonna 2023 tuodaan viestinnässä enemmän esiin omia toimia ja 
prosesseja. Lisäksi vaalien alla nostetaan vammaiskysymyksiä esille. 
 
Kynnyksen viestintä osallistuu aktiivisesti yhteistyökumppaneiden tiedotuskampanjoihin ja vammaisalan 
tapahtumiin (esim. Vammaispalveluiden neuvottelupäivät) sekä muihin tilaisuuksiin, joihin meiltä 
pyydetään vammaisnäkökulmaa. Kynnys on mukana oikeusministeriön viharikosten ja häirinnän vastaisen 
verkoston myötä vähentämässä syrjintää (Osaavat-hanke), toimii Sosiaalitoimittajat ry:ssä ja Nuorten 
rauhanpalkinnon raadissa. 

 

3.4 Koulutus 
 
Kynnyksessä seurataan myös tiiviisti vammaisiin henkilöihin vaikuttavia ajankohtaisia kysymyksiä ja 
järjestetään niistä mahdollisuuksien mukaan tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Kynnyksen omia 
asiantuntijoita ja verkostoja hyödynnetään koulutuksissa. Lisäksi koulutusta erilaisista vammaisuuteen 
liittyvistä aiheista annetaan sekä vammaisille ihmisille että alan ammattilaisille.  Kynnys pyrkii vahvistamaan 
koulutustoimintaansa vuonna 2023 uusien lakien ja rakenteiden myötä. Kynnyksessä järjestetään 
vakituisesti henkilökohtaisen avun tapahtumia ja koulutuksia sekä vammaisuutta koskevia yleisiä 
koulutuksia, mutta vuonna 2023 myös uudesta vammaislainsäädännöstä ja hyvinvointialueista järjestetään 
koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia. Kynnys osallistuu resurssiensa ja intressiensä mukaisesti 
koulutukselliseen yhteistyöhön muiden vammaisjärjestöjen ja sidosryhmiensä kanssa. Vuonna 2023 Kynnys 
on mukana järjestämässä koulutuksia vammaisneuvostoille yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa 
sekä vammaisten henkilöiden kohtaamasta lähisuhdeväkivallasta yhteistyössä THL:n kanssa. 
 
Koulutuksista kerätään mahdollisuuksien mukaan palautteet, jolloin saadaan tietoa esimerkiksi tietyn 
koulutuksen hyödyllisyydestä. 



5 
 

3.5 Esteettömyystyö 
 
Esteettömyys- ja saavutettavuus on läpileikkaavaa koko Kynnyksen työssä ja pidämme esteettömyyteen ja 
saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä esillä eri yhteyksissä. Kynnys toteuttaa myös esteettömyyteen 
liittyviä toimeksiantoja, antaa esteettömyyskonsultaatiota ja tekee myös jonkin verran 
esteettömyyskartoituksia. Yhteistyötä jatketaan muun muassa Asuntomessujen kanssa. Vuonna 2023 on 
tarkoitus päivittää Turun esteettömyysportaali. Esteettömyysnäkökulma on mukana myös Kynnyksen 
kehitysyhteistyössä.  
 

3.6 Kulttuuri 
 
Kynnys ry:n kulttuuritoiminnan avulla otetaan kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja tehdään 
vammaisuuden kokemuksia näkyväksi taiteen keinoin. Kulttuuritoimintaa rahoitetaan pääasiassa opetus- ja 
kulttuuriministeriön alaisen taiteen edistämiskeskuksen (TAIKE) avustuksella, mutta siihen saadaan myös 
Stealta avustusta. Kulttuuritoimintaa tehdään yhdessä useiden toimijoiden kanssa. 
 
Kynnyksen 50 v-juhlavuoden avaa avajaistapahtuma, jota seuraavat muut kulttuuritapahtumat sekä 
tapahtumat Kuopiossa, Seinäjoella ja Rovaniemellä. Kansainvälisen vammaisten päivän juhlat 3.12 (Helsinki, 
Turku) olisivat osa Kynnys50 -juhlavuoden tapahtumasarjaa. Helsingin tapahtuma yhdistyisi Didaan 
(Disability Day Art&Action). Lisäksi järjestetään Kynnys 50v-taidekilpailu. Syksyllä Turussa järjestetään 
Integroidun tanssin ja teatterin päivät. Tehdään yhteistyötä Dida goes to cities-hankkeessa (Didan 
jalkauttamishanke), jossa vakiinnutetaan kansainvälisen vammaistenpäivän juhla ja näkyvyys ympäri 
Suomea vammaisvetoisesti ja eri ammattilaistaiteen teemoin. KynnysKINO -elokuvafestivaalia valmistellaan 
vuodeksi 2024. Tehdään yhteistyötä Kulttuuriyhdistys Eucrean kanssa Cross over -taidefestivaalissa. Kynnys 
on jälleen jakamassa Vimma-kulttuuripalkintoa. Järjestetään myös kursseja ja koulutuksia kirjallisuudesta, 
elokuvasta sekä kuvataiteesta.  
 
Taide ja -tanssiryhmät Helsingissä ja Turussa kokoontuvat säännöllisesti (1-4 krt/kk). Kynnyksellä on 
galleria-ja näyttelytoimintaa (ml.Instagram), jota järjestetään myös yhteistyössä muiden taidetoimijoiden 
kanssa. Lisäksi on yhteistyötä taidegallerioiden ja taiteilijaseurojen kanssa. Tatu ry:n kanssa järjestetään 
taidetoimintaa vammaisille nuorille. Jäsenlehdessä julkaistaan taideartikkeleja ja -kritiikkiä. Myös mediassa 
tuodaan taidetoimintaa esille. 

4 Stean erillisavustuksilla rahoitettava toiminta: Assistentti.info 
 
Kynnyksen alla toimii henkilökohtaisen avun verkosto Assistentti.info, joka toimii Stean kohdennetulla 
avustuksella. Verkosto edistää henkilökohtaisen avun parempaa toteutumista niin toteuttamis- kuin 
järjestämistapojenkin osalta. Assistentti.info antaa neuvontaa, konsultaatiota, koulutusta ja jakaa tietoa 
sekä kehittää henkilökohtaisen avun järjestelmää ja siihen liittyviä asioita verkostoyhteistyössä. 
Assistentti.infoon liittyy jatkuvasti uusia jäsenorganisaatioita.  
 
Keskeisiä vaikuttamistyön alueita vuonna 2023 ovat vammaispalvelulainsäädännön uudistus, jotta 
henkilökohtaisen avun soveltamisen osalta huomioidaan vammaisten henkilöiden yksilölliset tarpeet ja 
itsemääräämisoikeus. Lisäksi vuonna 2023 Assistentti.infon tavoitteita ovat: 
 

1. Henkilökohtainen apu toimii henkilökohtaisen avun käyttäjien itsenäisen elämänhallinnan 
mahdollistajana ja omien valintojen turvaajana. 
 

2. Henkilökohtaisen avun laatu kohoaa. 
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3. Kaikki kohderyhmät tietävät mitä on hyvä henkilökohtainen apu. 

 
4. Henkilökohtaisen avun epäkohdat ja ristiriitatilanteet selviävät. Erityisen vaikeassa tilanteessa 

olevat henkilöt saavat apua. 
 

5. Avustajien rekrytointi helpottuu. Maahanmuuttajia on saatu henkilökohtaisen avustajan työhön. 
 

6. Toimijuus mahdollistuu ja vahvistuu. Työelämäosallisuus paranee. Työelämään osallistuminen 
henkilökohtaisen avun avulla helpottuu. 

 
YK:n vammaissopimuksen ratifiointia juhlistava henkilökohtaisen avun paraati HAP järjestetään myös 
vuonna 2023. Lisäksi markkinoidaan vammaisille lapsille henkilökohtaisen avun pelillistä tietopakettia, jota 
on tehty Kynnyksen, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Honkalampisäätiön yhteistyönä. 

5 Kansainvälinen toiminta 
 

5.1 Kehitysyhteistyö  
 
Kynnyksen kehitysyhteistyörahoitus (UM-tuki) kanavoituu Vammaiskumppanuus ry:n kautta. Hankkeissa 
vaadittava omarahoitusosuus rahoitetaan omalla keräystoiminnalla ja yhteistyöhankkeiden avulla (SYL, 
Martat, Väestöliitto sekä EU-hanke Kosovossa Handikos -vammaisjärjestön kanssa).  
 
Kynnys toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Keski-Aasiassa, Bosnia Herzegovinassa, Etiopiassa ja Sambiassa. 
Yhteistyöhankkeet ovat SYL:n yliopistohanke Etiopiassa, EU-yhteishanke Kosovossa, Väestöliiton Aasia-
hanke sekä globaalikasvatushanke Kapuassa. Kynnyksen omaa kummitoimintaa kehitetään myös vuonna 
2023. Kynnys pyrkii toteuttamaan kansainvälistä toimintaansa tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa, laajentaen vammaisuuden tuntemusta sekä korostaen vammaisten ihmisoikeuksia sekä YK:n 
vammaissopimuksen periaatteita.  
  
Kynnys on Disabled Peoples`Internationalin (DPI) ja suomalaisten vammaisjärjestöjen yhteisen 
Vammaiskumppanuus ry:n (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). 

 

5.2 Muu kansainvälinen yhteistyö 
 
Kynnys kuuluu European Network of Independent Living (ENIL) verkostoon ainoana suomalaisena 

vammaisjärjestönä. Kynnys on mukana myös ENILin itsenäisen elämän toimikunnassa (The Task Force on 

Independent Living), jonka tavoitteena on valmistella vuonna 2023 hyväksyttävää Itsenäisen elämän 

ohjeistusta Euroopan unionille ja komissiolle. Kynnys osallistuu verkkotilaisuuksiin vammaisia henkilöitä 

koskevista ajankohtaisista aiheista ja on mukana laatimassa ja allekirjoittamassa kansainvälisiä 

vetoomuksia. Kynnys tiedottaa kansainväliseen työhön liittyvistä vaikuttamismahdollisuuksista ja osallistuu 

viestintäkampanjoihin. Tuetaan Puolan vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän liikettä mobilisoitumaan 

Puolassa ajamaan parempien palveluiden toteutumista. 

 
 


