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Johdanto
Onhan se totta, että kuuro ei kuule. 

Tavallisessa elämänmenossa se ei paljon tahtia haittaa: 
opiskellaan, käydään töissä, eletään perhe-elämää ja 
harrastetaan kaikenlaista. Viittomakielellä. Esteitäkin on, 
mutta myös ratkaisuja.
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KUKA ON VIITTOMAKIELINEN KUURO?
MISTÄ KUUROUS JOHTUU? 
PITÄÄKÖ SANOA KUURO VAI KUULOVAMMAINEN?

Kuuroutta voidaan määritellä monesta eri näkökulmasta. Kuurot  
itse pitävät itseään ensisijaisesti kieli- ja kulttuurivähemmistönä,  
viittomakielisinä. 

Viittomakielisessä yhteisössä keskinäinen vuorovaikutus on vai-
vatonta ja siellä on helppo tulla ymmärretyksi. Yhteiset kokemukset, 
historia ja elämäntapa sitovat viittomakielisiä yhteen.

Vuosittain Suomessa syntyy joitakin kymmeniä kuuroja lapsia. 
Kuurojen osuus koko maan väestöstä on arviolta alle yksi promillea. 
Perinnöllisyyden lisäksi kuurous voi johtua raskauden aikaisista 
komplikaatioista tai olla seuraus sairaudesta tai onnettomuudesta. 

Lääketieteellisesti kuurous määritellään kuulovamman asteen 
perusteella, ja tämä näkökulma usein määrittää yhteiskunnan palve-
luja. Viranomaiset käyttävät usein käsitettä kuulovammainen, mutta 
kuurot itse suosivat termiä kuuro. Aina ei ole ristiriidatonta sovittaa 
yhteen yhteisön ja yhteiskunnan näkemyksiä. 
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Osa viittomakielisistä on suomenruotsalaisia. He käyttävät 
suomenruotsalaista viittomakieltä ja asuvat pääasiassa Etelä-
Suomessa ja Pohjanmaalla. Kuuroja heistä on noin 100.

Suomenruotsalaisten viittomakielisten toinen kieli on ruotsi, 
jota he käyttävät lukemiseen ja kirjoittamiseen. 

Suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävät myös 
perheenjäsenet, alan työntekijät ja opiskelijat.
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Viittomakieli äidinkielenä
Viittomakielestä muodostuu henkilön äidinkieli silloin, kun 
viittomakieltä on käytetty lapsen kanssa pienestä pitäen tai kun 
se on henkilölle tärkein kieli. Viittomakieli voi olla myös kuulevan 
henkilön äidinkieli. Äidinkieliä voi olla useita.

Viittomakieltä käyttäväksi kutsutaan arkikielessä ketä 
tahansa ihmistä, joka käyttää viittomakieltä. Perustuslaissa ja 
viittomakielilaissa merkitys on kapeampi: viittomakieltä käyttävä 
on suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävä 
henkilö, jonka oma kieli on viittomakieli. Tätä termiä käytetään, 
kun puhutaan kielellisistä oikeuksista.

Viittomakielinen on nimi yksittäiselle henkilölle, joka 
identiteettinsä kautta samaistuu viittomakieliseen yhteisöön. 
Viittomakieliset muodostavat kieli- ja kulttuuriryhmän.

Viittomakieli toisena kielenä
Viittomakielestä toisena kielenä puhutaan silloin, 
kun se on opittu lapsuudessa puhutun kielen tai 
toisen viitotun kielen rinnalla. Tällöin henkilö on 
kaksikielinen.

Viittomakielinen henkilö voi olla myös monikielinen, 
esimerkiksi silloin, kun hänen kotonaan on käytetty 
kahta tai useampaa viittomakieltä ja niiden rinnalla 
puhuttuja kieliä (joko puhutussa tai kirjoitetussa 
muodossa).

Viittomakieli vieraana kielenä
Viittomakieli on vieras kieli niille, jotka ovat 
oppineet sitä yleensä vasta aikuisena.

Viittomien muut käyttömuodot
Viitottu puhe on kommunikointikeino, 
jossa viittomakielen viittomia tuotetaan 
poikkeuksellisessa järjestyksessä 
esimerkiksi suomen kielen 
sanajärjestyksen mukaisesti. Viitotun 
puheen ymmärtäminen edellyttää hyvää 
suomen kielen taitoa.

Tukiviittomat on kommunikointikeino, 
jolla pyritään helpottamaan kuuntelua 
tuottamalla yksittäisiä viittomia puhutun 
kielen sanajärjestyksen mukaisesti.
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Vastoin yleistä 
käsitystä viittomakieli 
ei ole kansainvälistä. 

Maailmassa on satoja 
eri viittomakieliä.
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MITÄ ON VIITTOMAKIELI? 
KUINKA PALJON KUUROJA ON? 
ONKO VIITTOMAKIELI KANSAINVÄLISTÄ? 

Suurimmalle osalle kuuroista viittomakieli on äidinkieli – kieli, jota he 
hallitsevat parhaiten ja käyttävät jokapäiväisessä elämässä. Viitto-
makielellä ajatellaan, nähdään unia ja haaveillaan.

Viittomakielet ovat syntyneet spontaanisti kuurojen keskuudessa 
luontaisesta tarpeesta vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. 

Viittomakieliseen yhteisöön kuulumisessa ratkaisevaa ei ole 
kuulon aste, vaan viittomakielen käyttö ja ryhmään samaistuminen. 
Viittomakieli voi olla myös kuulevan henkilön äidinkieli. Kirjoitettu 
suomen tai ruotsin kieli on useimmille viittomakielisille toinen kieli.

Viittomakielisten kuurojen lukumäärää ei voida määritellä väes-
tölaskennan perusteella. Kuurojen Liitto on arvioinut, että viittoma-
kieli on äidinkieli noin 3000 kuurolle Suomessa. Myös kuurosokeat 
käyttävät viittomakieltä tunto- ja liikeaistien kautta.

Viittomakielissä viittomat ovat puhuttujen kielten sanoja vastaa-
via yksiköitä. Käsien liikkeiden lisäksi myös ilmeet, suun ja vartalon 
liikkeet ovat viittomakielisen ilmaisun kieliopillisia osia. Viittomakie-
lessä on murteita, arki- ja juhlatyylejä sekä slangeja.

Viittomakieli on tunnustettu Suomessa vuonna 1995 perustus-
laissa. Vuonna 2015 voimaan astui viittomakielilaki. Viittomakielilaki 
koskee sekä suomalaista että suomenruotsalaista viittomakieltä, ja 
sen tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten 
oikeuksien toteutumista. 
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Verkkosanakirjat:
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja  
suvi.viittomat.net

Suomenruotsalaisen viittomakielen perussanakirja  
suvi.teckensprak.net 

SignWiki:
Suomalaisen viittomakielen wikisanakirja  
finsl.signwiki.org 

Suomenruotsalaisen viittomakielen wikisanakirja  
finssl.signwiki.org 

http://suvi.viittomat.net
http://suvi.teckensprak.net/
https://finsl.signwiki.org
https://finssl.signwiki.org
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MITÄ JOS PERHEESEEN SYNTYY KUURO LAPSI? 

Kuuroista lapsista yli 90 % syntyy kuuleviin perheisiin. Suomessa 
kaikille vastasyntyneille tehdään kuuloseula, jonka pohjalta lääkäri 
tekee tarvittaessa lähetteen kuulokeskukseen. Jos vanhemmat 
epäilevät, että lapsi ei kuule kunnolla, on ensimmäinen yhteydenot-
topaikka oma neuvola, joka tarvittaessa ohjaa eteenpäin jatkotutki-
muksiin. 

Kuuron tai kuulovammaisen lapsen perhe voi saada viittomakie-
len tai viittomakommunikaation opetusta sopeutumisvalmennuk-
sena vammaispalvelulain perusteella. Opetus voidaan antaa kotona 
tai erilaisilla kursseilla. 
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Sisäkorvaistute (SI, ”implantti”) on sähköinen kuulon apuväline. Istu-
tetta ei kuitenkaan voi pitää parantavana hoitona, koska se ei tuo 
henkilölle normaalia kuuloa. Lisäksi tilanteissa, joissa istutetta ei voi 
käyttää, on lapsi käytännössä kuuro. Koska istute ei takaa kaikille 
puheen kuulemista, ja sitä kautta puhutun kielen oppimista, tukevat 
visuaalinen viestintä ja viittomakieli lapsen kielellistä kehitystä.  
Viittomakielen käyttäminen puhutun kielen rinnalla antaa lapselle 
hyvät eväät elämään. Sujuvassa kaksikielisyydessä kielet täydentä-
vät toisiaan.

Jokaiselle lapselle on taattava mahdollisuus kaksi- 
ja monikielisyyden kehittymiseen ja sen myötä 
monipuoliseen kokonaiskehitykseen, koulunkäynnin 
onnistumiseen ja ammatin saamiseen. Myöhemmin lapsi 
voi luontevasti valita kielen kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kuurojen Liiton aluetyöntekijät tarjoavat neuvontaa ja tukea kuuro-
jen lasten perheille. Lisäksi vuosittain järjestetään useita perheille 
suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja ja lasten leirejä.

www.kuurojenliitto.fi 

http://www.kuurojenliitto.fi
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MISSÄ KUUROT KÄYVÄT KOULUA?
VOIKO KUURO OPISKELLA YLIOPISTOSSA?
MISSÄ AMMATEISSA KUUROJA ON? 

Erityiskoulujen määrä on Suo-
messa vähentynyt radikaalisti, ja 
siksi myös kuurot ja eriasteisesti 
kuulovammaiset oppilaat opiskele-
vat pääsääntöisesti lähikoulujensa 
yleisopetuksessa. Viittomakielisiä 
oppimisympäristöjä on tarjolla hyvin 
harvoin. 

Viittomakielellä annettava opetus 
vahvistaa kulttuuri-identiteettiä; 
samaa ei voida saavuttaa viittoma-
kielen opiskelutulkkauksella. Siksi 
viittomakielen opiskelu äidinkielenä 
on tärkeää lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, esimerkiksi oppimi-
sen ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle.

Kun viittomakieliset nuoret hakeutuvat toisen asteen opintoihin, 
käyttävät he opiskelussaan tulkkia. Moni jatkaa opinnoissa ammat-
tikorkeakouluun ja yliopistoon. Oikeutta opiskelutulkkaukseen 
haetaan Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta. Kelan tulk-
kauspalvelua voi käyttää myös työelämän tarpeissa. Tulkkauspalvelu 
on kuurolle maksutonta.

Tänä päivänä kuurot työskentelevät monilla eri aloilla tuiki tavalli-
sissa ammateissa. Julkisuuteen nousseita ja erikoisempia ammatteja 
edustavat mm. tv-toimittaja, rap-artisti, näyttelijä ja tanssija. 
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Liiton työllisyyskoordinaattorit 
tekevät yhteistyötä mm. 
työvoimaviranomaisten ja työ- 
ja elinkeinoministeriön kanssa 
kuurojen työelämätilanteen 
ja heidän työllistymisensä 
parantamiseksi. Asiakkailla 
on myös mahdollisuus saada 
työllisyyskoordinaattoreilta 
etäpalvelua.

Myös äidinkieleltään 
viittomakieliset kuulevat 
tarvitsevat koulussa oman 
äidinkielensä opetusta.
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MITÄ VIITTOMAKIELISIÄ PALVELUJA ON TARJOLLA?

Kuuroilla on oikeus palveluihin omalla äidinkielellään – viittomakie-
lellä.

Tulkkauspalvelu on yksi tärkeimpiä viittomakielisten palveluista. 
Se mahdollistaa kuurolle vuorovaikutuksen yhteiskunnan jäsenenä 
kaikilla elämän alueilla. Palvelun järjestämisestä vastaa tavallisimmin 
Kela. 

Tulkkauspalvelu on joidenkin palveluiden saavuttamisen kannalta 
toimiva ratkaisu. Osa palveluista on kuitenkin luonteeltaan sellaisia, 
että tarvitaan suoraa viittomakielistä kommunikaatiota palvelun 
tuottajan ja asiakkaan välillä. Ihmisille tärkeiden palveluiden, kuten 
hoivan ja sosiaalisten palvelujen, tulisi olla omakielisiä.

MUITA TÄRKEITÄ VIITTOMAKIELISIÄ PALVELUJA 
 — eri järjestöjen tarjoamat koulutus-, kuntoutus- ja virkistyspalvelut  
eri-ikäisille

 — Kuurojen Liiton nuorisotyö, senioritoiminta ja kulttuuripalvelut
 — omakieliseen tiedonsaantiin liittyvät palvelut, kuten Ylen Viittomakieliset 
uutiset ja Kuurojen Liiton verkkosivujen viittomakieliset ajankohtais-
sisällöt sekä Viittomakielinen kirjasto ja Kuurojen Video

 — koko Suomen kattavat Kuurojen Liiton aluetyöntekijöiden palvelut 
 — seurakuntien ja kirkkojen palvelut, kuurojenpapit 
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Ikääntyneille ja vammaisille kuuroille on muutamilla paikkakunnilla  
tarjolla viittomakielistä asumis-, kotisairaanhoito- ja kotipalvelua.  
Palveluntuottajia ovat mm. Kuurojen Palvelusäätiö ja Aspa Palvelut Oy.

Kelan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu  
www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu 

Viittomakielinen kirjasto www.viittomakielinenkirjasto.fi

Kuurojen Video www.kuurojenvideo.fi 

https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu
http://www.viittomakielinenkirjasto.fi
http://www.kuurojenvideo.fi
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MINKÄLAISTA ON KUUROJEN KULTTUURI? 
MITÄ TARKOITTAA ”KUUROJEN OMA MAAILMA”? 

Kuurojen kulttuurin elinehtoja 
ovat viittomakieli ja yhteisöllisyys. 

Kuurojenyhdistyksiä on kut-
suttu kuurojen ”toiseksi kodiksi”. 
Ne ovat aina olleet paikkoja, 
joissa viittomakieli ja kuurojen 
kulttuuri kukoistavat. Arjessa 
mahdollisuuksia kielelliseen vuo-
rovaikutukseen on vähän, toista 
viittomakielistä kuuroa ei aina ole 
omalla työpaikalla ja naapurustossa. Yhdistykset tarjoavat kuuroille 
ennen kaikkea sosiaalista yhteisöllisyyttä, mutta myös tietoa, edun-
valvontaa, kulttuuria ja harrastuksia.

Kulttuuri on yhteisölle tärkeä voimavara, esimerkkinä vaikkapa 
viittomakielinen runous. Suurin kulttuuritapahtuma on kuurojen 
valtakunnalliset kulttuuripäivät, jotka järjestetään joka toinen vuosi 
yhteistyössä kuurojenyhdistysten kanssa. 

Viittomakielinen Teatteri Totti tuottaa puolestaan viittomakielistä 
teatteria, lisäksi viittomakielisiä kulttuuritapahtumia tuotetaan mm. 
osuuskuntien kautta.
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Eri urheilulajeissa järjestetään omat mestaruuskisat, turnaukset ja 
maaottelut. Kansainväliset kesä- ja talviolympialaiset, Deaflympics, 
järjestetään joka neljäs vuosi. Suomen Kuurojen Urheiluliitto on 
Suomen vanhin vammaisurheiluliitto ja se kokoaa yhteen kuurojen 
urheiluseurat ja yhdistysten urheilukerhot. 
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”Kuurojen oma maailma” käsittää kuurojen yhteisön ja sen kulttuurin. Tästä 
on käytetty myös käsitettä Deafhood, kuurous. Samanaikaisesti voimakas 
yhteisöllisyys on kuitenkin muuttanut muotoaan ja mm. yhdistysten merki-
tys vähentynyt. Nuoret liikkuvat sujuvasti sekä kuurojen ja kuulevien maail-
massa ja yhteydenpito hoituu verkossa. 

Yhteisöllisyys ei tunne maiden rajoja. Kuuroilla on kautta historian ollut 
paljon kansainvälisiä kontakteja. Vaikka viittomakieli ei ole kansainvälistä, 
on kommunikointi yli rajojen vaivatonta ja kuurot matkustelevatkin paljon 
maailmankansalaisina.

Suomen Kuurojen Urheiluliitto www.skul.org 

Teatteri Totti www.teatteritotti.fi 

http://www.skul.org
http://www.teatteritotti.fi
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MITEN TOIMIN VIITTOMAKIELISEN ASIAKKAAN 
KANSSA? 
MITEN KOMMUNIKOIN KUURON KAVERIN KANSSA?
MISSÄ VOI OPISKELLA VIITTOMAKIELTÄ?

Ota rennosti kun tapaat viittomakielisen kuuron! Katso suoraan 
häntä kohti, sillä katsekontakti on kuurolle tärkeä. Huomion kiin-
nittämiseksi voit heilauttaa kättäsi tai taputtaa kevyesti olkapäälle. 
Huutaminen on turhaa…

Jos et osaa viittoa, voit keskustella kuuron henkilön kanssa kir-
joittamalla. Kirjoitetun kielen taito kuuroilla vaihtelee, käytä aluksi 
selkeää kieltä. Yhteydenpito viittomakielisen kanssa käy helpoimmin 
tekstiviesteillä tai sähköpostilla.

Viittomakielisellä kuurolla on oikeus käyttää tulkkauspalvelua. 
Viittomakielen tulkki on kielenkääntäjä, joka ei avusta eikä hoida 
asioita asiakkaansa puolesta. Tulkit noudattavat ammattieettistä 
säännöstöä ja ovat vaitiolovelvollisia kaikesta, mitä saavat tietoonsa 
toimeksiantojen yhteydessä. 

Viittomakieltä opit parhaiten viittomalla kuurojen kanssa. Viitto-
makielen oppiminen on yhtä helppoa tai vaikeaa kuin minkä tahansa 
muun kielen oppiminen.

Viittomakieltä voi opiskella harrastuksena tai ammatiksi asti.  
Suomalaisen viittomakielen alkeiskursseja järjestävät mm. muutamat 
kuurojen yhdistykset, Kuurojen kansanopisto ja kansalais- ja työ-
väenopistot. Suomenruotsalaisen viittomakielen opintoja on tarjolla 
satunnaisesti. 
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Lisätietoja Kuurojen kansanopiston kursseista:  
www.kuurojenkansanopisto.fi 

Tutkintoon johtavia koulutuksia ovat kasvatus- ja ohjausalan perus-
tutkinto (kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala) 
ja viittomakielen tulkin AMK-tutkinto. Jyväskylän yliopistossa on mah-
dollista suorittaa maisterin tutkinto suomalaisessa viittomakielessä. 

Jyväskylän yliopiston Viittomakielen keskus www.jyu.fi/hytk/fi/lai-
tokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/viittomakieli 

http://www.kuurojenkansanopisto.fi
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/viittomakieli
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/viittomakieli
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MITEN KUURO HERÄÄ YÖLLÄ VAUVAN ITKUUN TAI 
AAMULLA TÖIHIN? 
KUINKA DIGITALISAATIO ON MUUTTANUT 
KUUROJEN ARKEA?

Aikoinaan kuurot keksivät itse erilaisia apuvälineitä, kuten valo-ovi-
kelloja ja vauvan itkuhälyttimiä. Äidit saattoivat sitoa langan vauvan 
kehdosta esim. omaan varpaaseensa, jotta heräisivät lapsen itkuun.

Nykyään tyynyn alle laitettu värinäherätyskello herättää aamuisin 
ja päivittäisessä kommunikaatiossa käytetään kännyköitä tekstivies-
tein tai videoyhteyksin. Etätulkkauspalvelun kautta voidaan hoitaa 
vaikka pankkiasioita. Illalla kavereiden kanssa viestitellään somessa.

Tiedonsaanti ja esteetön asioimismahdollisuus ovat hyvinvoinnin 
avainkysymyksiä. Jatkuvaa edunvalvontaa tarvitaan mm. hälytys-
palveluiden kehittämisessä, viittomakielisessä tiedonvälityksessä 
ja informaation saavutettavuudessa. Esimerkiksi televisiokanavien 
viittomakielinen ohjelmatarjonta on vielä Suomessa vähäistä eikä 
tekstitysvelvollisuus kata koko ohjelmistoa.
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Tekniikka tarjoaa kuuroille uusia mahdollisuuksia ja kuurot ovatkin 
usein edelläkävijöitä uusien kommunikaatiovälineiden käyttöön-
otossa. Kehitystyössä nojataan paljon Design for All -ajatteluun. Se 
tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden suunnittelua siten, että ne ovat 
mahdollisimman monen käyttäjän saavutettavissa. Avainsanoja ovat 
saavutettavuus, esteettömyys ja käytettävyys.

Lisätietoja eri apuvälineistä saa sosiaalitoimistosta tai sairaaloi-
den kuntoutusohjaajalta. Kuurojen Liiton aluetyöntekijät auttavat eri 
asioissa, myös apuvälineiden hankinnassa. 
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MIKÄ ON KUUROJEN LIITTO? 
MIKSI OIKEUKSIENVALVONTA ON TÄRKEÄÄ?
EIVÄTKÖ KUUROJEN ASIAT OLE SUOMESSA HYVIN?

Kuurojen Liitto on etu-, palvelu- ja asiantuntijajärjestö. Tehtävänä on 
taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
toteutuminen. 

Liiton palveluja ovat mm. aluetyöntekijöiden tarjoamat maksut-
tomat neuvontapalvelut kaikkialla Suomessa sekä erilaiset kurssit, 
leirit ja koulutustapahtumat. Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja seniori-
toiminnalla on monipuolista toimintaa kaikenikäisille. Tärkeä osa 
palveluja on myös viittomakielinen tiedote- ja ohjelmatuotanto sekä 
Viittomakielinen kirjasto.

Asiantuntijana liitto on vahvimmillaan viittomakieleen ja kuurojen 
esteettömyyteen liittyvissä asioissa. Liiton toiminta on kansainväli-
sestikin arvostettua. 

Liitolla on 39 itsenäisesti toimivaa jäsenyhdistystä (v. 2019) ympäri 
Suomea. Ruotsinkielinen toiminta on pitkälti keskittynyt Finlands-
svenska teckenspråkiga rf yhdistyksen ympärille. Kerran vuodessa 
jäsenyhdistykset kokoontuvat liittokokoukseen, jossa valitaan Kuu-
rojen Liiton hallitus.
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Kuurojen Liiton oikeuksienvalvonnan ja vaikuttamistyön tavoitteet 
nousevat viittomakielisten tarpeesta yhdenvertaisuuteen kaikilla 
elämänaloilla. Vuonna 2015 voimaan tullut viittomakielilaki velvoittaa 
viranomaisia edistämään viittomakielten käyttöä. Tämän rinnalla 
vaikuttamistyötä tukee YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden 
oikeuksista. Työtä tehdään siis sekä kieliasioiden että vammaisasi-
oiden kentillä sekä yhdenvertaisuutta ja demokratiaa edistävissä 
verkostoissa.

Kuurojen Liitolla on monipuoliset kansainväliset suhteet. Maail-
manlaajuisessa yhteistyössä sillä on näkyvä asema Kuurojen maail-
manliiton toiminnassa ja edustukset Kuurojen Euroopan Unionissa ja 
Kuurojen Pohjoismaisessa Neuvostossa. Kehitysyhteistyö on keskei-
nen osa Kuurojen Liiton kansainvälistä toimintaa.

KUUROJEN LIITON VISIO: 
Viittomakieli elää vahvana moniarvoisessa, monikielisessä 
ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 

Lisätietoja Kuurojen Liiton toiminnasta www.kuurojenliitto.fi 

http://www.kuurojenliitto.fi
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KUINKA PALJON KUUROJA ON MAAILMASSA? 
MIKÄ ON WFD?

Maailmassa arvioidaan olevan noin 70 miljoona kuuroa. Kuuro-
jen maailmanliiton mukaan kuuron asema on edelleen heikko, 
sillä arviolta 80 % maailman kuuroista ei pääse lainkaan kou-
luun. Suurin osa heistä elää kehitysmaissa. 

Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista vuonna 2016. Sopimus on ensimmäinen kansain-
välinen sopimus, jossa viittomakieli on mukana. Sopimuksen 
mukaan valtioiden tulee mm. tunnustaa viittomakielen asema 
lainsäädännössä, edistää viittomakielen tulkkauksen saavutet-
tavuutta ja taata kuuroille viittomakielinen koulutus. Ainoastaan 
siten voidaan taata kuurojen ihmisoikeudet.

Kuurous ja viittomakielisyys yhdistävät kuurot ihmiset ja 
heidän järjestönsä verkostoksi ja kansainväliseksi kuurojen 
yhteisöksi. Vaikka eri maissa on omat viittomakielet, sujuu 
kuuroilta kommunikointi yli kielirajojen helpommin kuin puhut-
tujen kielten käyttäjillä. Eri tapahtumat, kuten joka neljäs vuosi 
järjestettävä maailmankongressi, kokoavat kuuroja kaikkialta 
maailmasta.
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World Federation of the Deaf, Kuurojen maailmanliitto on kansain-
välinen kuurojen itsensä perustama yhteistyöjärjestö, jonka tavoit-
teena on edistää kuurojen yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä 
täysmittaista osallistumista yhteiskunnallisessa toiminnassa. Kansa-
laisjärjestönä se toimii paljon yhteistyössä YK:n ja sen jäsenjärjestö-
jen kanssa. Maailmanliitossa on jäsenjärjestöjä 125 maasta.
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Faktoja kuurojen 
asemasta maailmalla:

 — lähes kaikkialla kuurot saavat äänestää vaaleissa – todellisuudessa 
äänestäminen on vaikeaa, koska suuri osa kuuroista on lukutaidot-
tomia 

 — 80 % maailman kuuroista ei pääse lainkaan kouluun – omakielistä 
opetusta saa vain 1–2 %

 — 68 %:lla kuuroista on mahdollisuus ajaa ajokortti – kuuroja pidetään 
riskinä liikenteelle monissa maissa 

 — 42 %:ssa valtioista viittomakielellä on virallinen asema lainsäädän-
nössä, mutta käytännössä tämä ei tarkoita mitään, koska resursseja 
palveluiden tuottamiseen ei ole 

 — 7 %:ssa valtioista ollaan sitä mieltä, että kuuroilla ei ole lainkaan 
oikeutta opetukseen 

Lähde: WFD

World Federation of the Deaf wfdeaf.org 

http://wfdeaf.org/
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Keneen voi ottaa yhteyttä? 

KUUROJEN LIITTO RY
Kuurojen Liitto ry on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija-  
ja palvelujärjestö. 
www.kuurojenliitto.fi 

KUULOLIITTO RY
Erityisesti huonokuuloisten ja kuuroutuneiden etujärjestö, joka valvoo 
oikeuksia ja turvaa palvelut, tukitoimet ja apuvälineet sekä ehkäisee 
kuulovammojen syntyä.
www.kuuloliitto.fi 

KUULOVAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN LIITTO RY
Kuurojen, huonokuuloisten, kuuroutuneiden ja kuulomonivammaisten 
lasten vanhempien liitto, joka tarjoaa monipuolista tietoa perheille ja 
muille kiinnostuneille. 
www.klvl.fi 

LAPCI RY
LapCI ry on sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys.
www.lapci.fi 

http://www.kuurojenliitto.fi
http://www.kuuloliitto.fi
https://www.klvl.fi/
http://www.lapci.fi
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KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ
Kuurojen Palvelusäätiö on sosiaalialan järjestö, joka tarjoaa 
viittomakielisiä asumis- ja työpalveluja kuuroille ja kuurosokeille 
henkilöille.
www.kpsaatio.fi 

SUOMEN KUUROSOKEAT RY
Yhdistys valvoo kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten 
oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan  
asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.
www.kuurosokeat.fi

WFD
World Federation of the Deaf eli Kuurojen maailmanliitto 
on kansainvälinen kattojärjestö, joka edustaa kuurojen  
kansallisia järjestöjä kansainvälisessä yhteistyössä. 
wfdeaf.org 

http://www.kpsaatio.fi
http://www.kuurosokeat.fi
http://wfdeaf.org/




Kuurojen Liitto ry
pl 57, 00401 Helsinki
p. 09 58031
www.kuurojenliitto.fi
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