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1. LIITON STRATEGIA VUOSILLE 2021 - 2025 
Vuonna 2021 otetaan käyttöön liittokokouksen 2020 hyväksymät uudet strategiset tavoitteet, 

jotka ohjaavat liiton toimintaa vuoteen 2025 saakka. Tätä on edeltänyt laaja yhteistyö liiton 

jäsenyhdistysten, kumppanien, liiton hallituksen ja työntekijöiden kanssa. Saatua materiaalia on 

analysoitu huolellisesti ja tiivistetty lopulta viideksi strategiseksi tavoitteeksi.  

On hyvä huomioida, että tulevien tavoitteiden taustamateriaali kerättiin ennen 

koronaviruspandemiaa, jolla saattaa olla viittomakielisten perus- ja ihmisoikeuksia heikentäviä 

vaikutuksia mm. talouden kiristymisestä ja palvelujen heikentymisestä johtuen. Toisaalta 

viittomakielisten näkökulmasta on esimerkiksi hallituksen ja viranomaisten kriisiviestintä ottanut 

tässä uudessa tilanteessa edistysaskeleita. Tästä on pidettävä kiinni jatkossakin.  

Strategia joka tapauksessa sisältää tavoitealueita, joita tulee saavuttaa pandemiatilanteesta 

huolimatta. Liiton visio ja missio ovat ennallaan. 

 

1.1 Visio 

Viittomakieli elää vahvana moniarvoisessa, monikielisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 

Kuurojen Liitto on alansa johtava etu- ja palvelujärjestö sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

 

1.2 Missio 

Kuurojen Liiton tehtävänä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 

toteutuminen. 

 

1.3 Strategiset tavoitteet 2021 – 2025 ja toimenpiteet  
 

Tiedonsaanti viittomakielellä 

Viittomakielisten tiedonsaannissa on edelleen vakavia puutteita. Viittomakielinen tiedottaminen 
on varmistettava erityisesti hätä- ja kriisitilanteissa.  

Televisioon ja muihin medioihin tarvitaan lisää viittomakielisiä tai viittomakielelle tulkattuja 
ohjelmia. Lisäksi tekstitysvelvollisuuden tulee koskea kaikkia tv-kanavia ja kaikkia ohjelmistoja. 
Viittomakielistä tietoa tulee olla saatavilla myös kaupunkien ja kuntien sekä julkisten ja yksityisten 
palveluiden sivuilla. 

 

 

TAVOITE 1:  

Tiedonsaanti kotimaisilla viittomakielillä on vahvistunut. 

 

TOIMENPITEITÄ: 
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A. Vaikutetaan ja toimitaan yhteistyössä Ylen ja muiden medioiden kanssa, jotta sekä 

kotimaisilla viittomakielillä tuotettujen että tulkattujen televisio-ohjelmien määrää 

lisätään. 

B. Kehitetään viittomakielistä kriisi- ja vaaratiedottamista yhteistyössä 

sisäministeriön ja Hätäkeskuslaitoksen kanssa. 

C. Jatketaan yhteistyötä Kelan ja Hätäkeskuslaitoksen kanssa viittomakielisen 112-

hätäilmoituksen aikaansaamiseksi. 

D. Tuotetaan viittomakielisen tiedon lisäämiseksi ohjeistusta, joka jalkautetaan 

viranomaisten, kuntien, palveluntarjoajien ja yritysten käyttöön (mm. Suomi.fi-

sivuja hyödyntämällä). 

E. Vahvistetaan viittomakielistä saavutettavuutta koskevaa lainsäädäntöä 

yhteistyössä ministeriöiden ja muiden järjestöjen kanssa. 

F. Luodaan liiton oma saavutettavuuden tavoiteohjelma oikeuksienvalvonnan ja 

kumppaniyhteistyön tueksi. 

 

 

Viittomakieliset palvelut 

Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole viittomakielisille saavutettavia. Ongelmia on edelleen mm. 

perusterveydenhuollon saavuttamisessa ja ikääntyneiden palveluissa. Palvelujen 

digitalisoituminen tuo myös haasteita monelle.  

Palveluja on oltava saatavilla myös suoraan omakielisinä. Viittomakielisten palvelut toteutetaan 

useimmiten tulkkauksen kautta, mikä ei ole riittävää.  Haja-asutusseuduilla asuvilla 

viittomakielisillä ei käytännössä ole mahdollisuuksia saada palveluja omalla äidinkielellään.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on varmistettava viittomakielisten perus- ja 

ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen. 

 

 

TAVOITE 2:  

Viittomakielisiä palveluja on saatavilla kaikenikäisille. 

 

TOIMENPITEITÄ: 

A. Valvotaan, että soteuudistuksessa viittomakielisiä sosiaali- ja 

terveyspalveluja kehitetään yhdessä viittomakielisten kanssa.  

B. Tehdään yhteistyötä sote-toimijoiden kanssa viittomakielisten sosiaali- ja 

terveydenhuollon neuvonta- ja ohjauspalveluiden sekä suorien 

viittomakielisten sote-palveluiden saamiseksi. 

C. Tehdään yhteistyötä viranomaisten sekä julkisten ja yksityisten 

palveluntuottajien kanssa kehitettäessä digitaalisia palveluja, jotta ne 

olisivat myös kotimaisilla viittomakielillä saavutettavia. 



 
 

5 
 

D. Kartoitetaan ikääntyneiden viittomakielisten palvelujen tarpeet sekä 

selvitetään yhteistyökumppaneiden kanssa missä ja miten palveluja 

tarjotaan.  
E. Parannetaan viittomakielisen digiohjauksen saavutettavuutta koko maassa. 

 

 

Tulkkauspalvelu 

Puutteet viittomakielen tulkkauspalvelussa aiheuttavat suurta turvattomuuden tunnetta. 

Viittomakielen tulkkia on vaikea saada paikalle hätätilanteisiin ja erityisesti terveydenhuoltoon. 

Lisäksi viikonloppuisin ja yöaikaan tulkkien saatavuudessa on suuria ongelmia.  

Arjessa tärkeiksi koetaan myös sujuva työelämätulkkaus sekä lasten tulkkauspalvelut. Molempien 

kotimaisten viittomakielten tulkkeja on saatava vuorokauden kaikkina aikoina. Tarvetta on myös 

etätulkkaukselle, jota tulee kehittää hyödyntäen uutta teknologiaa.   

Julkiset palvelut eivät aina pysty huolehtimaan tulkkauksesta silloin, kun se on viranomaisten 

tehtävä. Lainsäädäntöä on selkiytettävä sen osalta, kenen vastuulla tulkkauksen järjestäminen on 

missäkin tilanteessa silloin, kun viittomakielisiä palveluja ei ole tarjolla.  

Edellä mainituista syistä tulee tehdä tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen arviointi. 

 

 

TAVOITE 3: 

Tulkkauspalvelut vastaavat viittomakielisten asiakkaiden tarpeisiin eri elämän osa-

alueilla. 

TOIMENPITEITÄ: 

A. Vaikutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa Kelaan ja ministeriöön, jotta 

tulkkauspalveluita (ml. etätulkkaus) on saatavilla 24/7 

B. Vaikutetaan sisäministeriöön, Hätäkeskuslaitokseen ja sosiaali- ja 

terveysministeriöön, että viittomakielen tulkkauspalvelua tarjotaan 

hätätilanteissa. 

C. Vaikutetaan, että viranomaisten vastuulla oleva tulkkauspalvelu selkiytyy ja 

valtiolla on selkeämpi ohjeistus, milloin tulkkauspalvelu on Kelan ja milloin jonkin 

muun viranomaisen vastuulla.  

D. Vaikutetaan työ- ja elinkeinoministeriöön ja opetus- ja kulttuuriministeriöön, että 

työelämätulkkauksen saanti vahvistuu ja että opiskelutulkkausta saadaan tarpeita 

vastaavasti. 

E. Varmistetaan viranomaisten ja ammattikorkeakoulujen kanssa, että viittomakielen 

tulkkikoulutus turvataan. 

F. Vaikutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkaiden itsemääräämisoikeuden 

ja valinnanvapauden vahvistamiseen tulkkauspalvelun järjestämisessä. 
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G. Vaikutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa siihen, että tulkkauspalvelulaki 

arvioidaan.     

 

 

Työllisyys 

Työelämään pääsyssä on lukuisia ongelmia ja esteitä. Työnantajien ennakkoluulot ja tiedonpuute 

estävät liian usein kuuroja työllistymästä. Lisäksi viittomakielistä työvoimapalvelua ei ole 

saatavilla.  

Moni kokee työelämässä syrjintää erityisesti asennetasolla. Työyhteisöjä on kannustettava 

viittomakielisten palkkaamiseen esimerkiksi antamalla harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Kun 

työelämätulkkausta käyttävä kuuro työntekijä pääsee näyttämään osaamisensa, asenteet yleensä 

muuttuvat.   

 

 

TAVOITE 4: 

Viittomakieliset työllistyvät yhdenvertaisesti muihin kansalaisiin nähden. 

 

TOIMENPITEITÄ: 

A. Luodaan kampanjoita ja valmistetaan tietopaketteja työnantajien käyttöön 

viittomakielisten työelämäsyrjinnän vähentämiseksi. 

B. Tarjotaan viittomakielisille työelämäneuvontaa sekä kannustetaan valvomaan 

omia oikeuksia. 

C. Tehdään yhteistyötä asiakkaiden, viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa 

viittomakielisen työvalmennuksen saamiseksi kaikille tarvitseville. 

D. Viittomakielisten työelämätilannetta koskevaa tiedonkeruuta kehitetään 

yhteistyössä viranomaisten kanssa (työ- ja elinkeinoministeriö ja 

aluehallintovirastot). 

  

 

Kotimaisten viittomakielten elvytys (huomio lapsiin ja nuoriin) 

Kunnissa on vaikea saada vammaispalvelulain mukaista viittomakielen perheopetusta. Lasten 

varhaiskasvatuksessa ja kuulon kuntoutuksessa keskitytään yleensä kuulemiseen ja sen 

apuvälineisiin eikä perheille välttämättä anneta tietoa viittomakielestä, sen merkityksestä tai 

tutkimustiedosta kaksikielisyyden hyödyistä. Perheille on tarjottava laajaa ensitietoa ja erilaisia 

vaihtoehtoja lasten kehityksen tueksi.  

Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen opetusta on saatava kouluihin sekä 

äidinkielenä että vieraana kielenä. Tällä hetkellä opetusta on vaikea saada eikä oppimateriaalia ole 
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juurikaan. Moni lapsi ja nuori kokee itsensä yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi lähikoulussaan. Erityisesti 

coda-lasten oikeutta viittomakielen opetukseen äidinkielenä ei tunnisteta eikä tunnusteta.  

Lapsiin ja nuoriin on panostettava monin eri tavoin, mm. ottamalla heidät mukaan 

yhdistystoimintaan, joka mahdollistaa eri-ikäisten viittomakielisten kohtaamisen ja sitä kautta 

tarjoaa vahvoja kielimalleja. 

 

 

TAVOITE 5:  

Kotimaisten viittomakielten sekä viittomakielisen kulttuurin elinvoima on vahvistunut 

kielenelvytyksen keinoin.  

 

TOIMENPITEITÄ: 

A. Luodaan viittomakielen kielipesiä lapsille ja nuorille (fyysiset ja virtuaaliset 

ympäristöt). 

B. Selvitetään Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja koulujen kanssa, 

miten lapset ja nuoret saavat viittomakielen äidinkielen opetusta eri puolilla 

Suomea. 

C. Jatketaan yhteistyötä Opetushallituksen kanssa viittomakielisen oppimateriaalin 

tuottamiseksi eri oppiaineita varten. 

D. Vaikutetaan vammaispalvelulain muuttamiseen niin, että perheet saavat 

viittomakielen opetusta. 

E. Varmistetaan yhteistyöllä Kuurojen Liiton jäsenyhdistysten kanssa, että 

yhdistystoiminta tarjoaa lapsille ja nuorille viittomakielistä toimintaa. 

F. Vaikutetaan liiton oikeuksienvalvonnalla, aluetyöllä ja viestintäkampanjoilla siihen, 

että lasten oikeus viittomakieleen ensikielenä tunnustetaan ja huomioidaan. 

G. Järjestetään monipuolista viittomakielistä kulttuuritarjontaa kaikenikäisille 

kulttuuri-identiteetin vahvistamiseksi ja viittomakielisen kulttuurin ylläpitämiseksi. 

 

 

 

2. LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2021  
Maailmanlaajuinen koronaepidemia on poikkeuksellisella tavalla muuttanut elämää yhteiskunnan 

eri alueilla. On vaikeaa tietää, mikä on tilanne vuoden 2021 puolella; millä laajuudella epidemia 

jatkuu ja millaiset rajoitustoimet ovat käytössä. Joka tapauksessa epidemian taloudelliset ja 

yhteiskunnalliset vaikutukset tulevat olemaan mittavia ja vaikuttavat viittomakielisten elämään ja 

heidän perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.  

Oikeuksienvalvonta epidemian jälkeisessä tilanteessa korostuu entisestään. Tämän lisäksi 

etäpalvelujen ja terveydelle turvallisten toimintatapojen kehittäminen vahvistunevat. 

Veikkausvoittovarojen aleneminen melko varmasti vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin. 
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Siirtyminen poikkeusoloista tavanomaisempaan elämään vaatii valtavasti jälkihuoltoon liittyviä 

toimenpiteitä, jotka tulisi huomioida liiton kaikessa toiminnassa.  

Vuosi 2021 on myös uusien strategisten tavoitteiden alkamisvuosi, jolloin keskitytään uusien 

tavoitteiden mukaisten toimintojen suunnitteluun ja uusien toimintamuotojen aloittamiseen. 

Tämä luo pohjaa portaittain etenevälle suunnitelmalle ja toteutukselle kohti tavoitetiloja vuoteen 

2025 mennessä. Tärkeää on myös luoda tavoitteiden toteutumisen arviointia varten arvioinnin 

asiakirja, joka dokumentoi systemaattisesti strategisten tavoitteiden mukaisia tuloksia ja 

vaikutuksia. Toimintasuunnitelmaa 2022 varten luodaan myös strategisia tavoitteita 

systemaattisemmin noudattava toimintasuunnitelman sisältö ja rakenne. 

Tämän toimintasuunnitelman alussa on kuvattu strategiset tavoitteet ja niitä edistävät 

toimenpiteet. Seuraavaksi kuvataan tavoitteita edistävät toiminnot prosesseittain. 

Toimintasuunnitelmassa on mukana toimintoja, joilla ei ole suoraa kytkentää uusiin strategisiin 

tavoitteisiin, mutta joilla on merkittävä vaikutus viittomakielisten perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumiseen ja heidän hyvinvointiinsa. Lopussa kuvataan hallinnon prosessien toimintoja, jotka 

tukevat liiton muita prosesseja.  

 

3. VIITTOMAKIELI- JA VAIKUTTAMISTYÖ 
Viittomakieli- ja vaikuttamistyö -prosessissa ovat seuraavat toiminnot: oikeuksienvalvonta, 

työllisyyden edistäminen, viittomakielityö, kehitysyhteistyö, kirjasto- ja tietopalvelut ja 

Viittomakielinen kirjasto.   

Prosessin päätavoitteena on viittomakielisten kielellisten oikeuksien vahvistuminen ja 

ihmisoikeuksien yhdenvertaistuminen yhteiskunnassamme sekä kehitysyhteistyön kautta myös 

kohdemaissa. Oikeuksienvalvontaa ja vaikuttamistyötä tehdään myös muissa prosesseissa sekä 

kansallisella että kansainvälisellä tasolla tiiviissä yhteistyössä viittomakieli- ja vaikuttamisprosessin 

asiantuntijoiden kanssa. Toimintavuonna 2021 erityishuomiota kiinnitetään lasten ja nuorten 

oikeuteen olla viittomakielisiä sekä Suomen viittomakielten kielenelvytykseen uusien strategisten 

tavoitteiden mukaisesti. 

Alatavoitteina toimintavuonna ovat kuurojen ja viittomakielisten tietoisuuden vahvistaminen 

omista oikeuksistaan, viittomakielisten kielitietoisuuden lisääntyminen, kuurojen ja 

viittomakielisten syrjinnän väheneminen sekä kielellisissä kysymyksissä että yhteiskunnallisessa 

osallistumisessa, kuurojen ja viittomakielisten osallistaminen yhteiskunnallisiin asioihin sekä 

viittomakielisten kuurojen työllisyyden parantuminen.  Vaikuttamistyötä tehdään myös 

kohdistuen eri ministeriöihin ja viranomaisiin, jotta mm. viittomakielen opetusta olisi saatavilla 

kaikkialla Suomessa, viittomakielisten tiedonsaanti vahvistuisi, Kelan tulkkauspalvelu palvelisi 24/7 

ja viittomakielinen 112-hätäilmoitus hanke etenisi. 
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3.1 Oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistyö  

Oikeuksienvalvontaa tehdään sekä kielellisten oikeuksien näkökulmasta että vammaisoikeuksien 

toteutumisen osalta. Yksilötasolla tietoisuus lakisääteisistä oikeuksista on usein heikkoa, sillä 

viranomaiset eivät aina hoida tiedottamisvelvoitettaan. 

Vaikuttamistyö kohdistuu suurelta osin viranomaisiin, kehittämistyöhön ja lainsäädäntötyöhön, 

koska viranomaisten ja poliittisten päättäjien tietoisuus perus- ja ihmisoikeuksista on usein 

heikkoa. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on runsaasti kirjauksia viittomakielisiin 

kohdistuvista toimenpiteistä. Liitto edistää aktiivisesti niiden toteuttamista tarjoamalla 

asiantuntija-apua. Hallitusohjelmakirjausten aikataulutus riippuu ministeriöiden laatimasta 

aikataulusta. 

Kun yhteiskunnassa palvelut yhä enenevässä määrin digitalisoituvat, tarve turvata 

asiointipalvelujen saavutettavuus viittomakielisille kasvaa. Liiton vaikuttamistyöllä pyritään 

varmistamaan, että julkisten palvelujen muotoilussa kaikki toimialat kohdentavat kuuroille 

informaatiota molemmilla viittomakielillä. 

Erityisasiantuntijoiden toiminnan pääpainopisteitä on neljä: 

1. Lisätään edelleen viittomakieltä käyttävien tietoisuutta kielellisistä oikeuksistaan ja 

vammaisoikeuksistaan. Tällä tuetaan sekä yksilön että yhteisön osallisuutta ja 

vaikuttamismahdollisuuksia. 

2. Osana kielen elvyttämisen toimenpiteitä käynnistyvät mm. ensimmäiset viittomakieliset 

kielipesäkokeilut. Pyritään myös vaikuttamaan vammaispalvelulain muuttamiseen niin, että 

kuurojen ja kuulovammaisten lasten perheet saavat paremmin viittomakielen opetusta. 

Viittomakielen käyttöä halutaan vahvistaa myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa; 

tavoitteena on käynnistää selvitys yhteistyössä viranomaisten kanssa, miten lapset ja nuoret 

saavat viittomakielen äidinkielen opetusta eri puolilla Suomea. 

3. Liiton vaikuttamistyön ja yhteistyökumppaneiden avulla pidetään huoli siitä, että 

viittomakielisten osallistuminen erityislainsäädännön kehittämiseen vahvistuu (sekä suomalaisen 

että suomenruotsalaisen viittomakielen osalta): 

− sote-palveluiden jatkovalmistelu 

− tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen arviointi sekä tulkkauspalveluiden hankinnan 

vaikutusten seuranta 

− Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä: tulkkauspalvelun uuden toteuttamismallin kehittäminen 

ja neuvottelut sen mahdollisesta toteuttamisesta STM:n kanssa 

− viittomakielilain kehittäminen 

− kielellisten oikeuksien ja vammaisoikeuksien seurantaindikaattorit (kokoavat tietoa 

oikeuksien toteutumisesta eri tietolähteistä) 

− 112 viittomakielisen hätäpuheluhankkeen jatkotyö 

4. Vahvistetaan viittomakielistä saavutettavuutta koskevaa lainsäädäntöä sekä kehitetään 

viittomakielistä kriisi- ja vaaratiedottamista yhteistyössä eri ministeriöiden ja viranomaisten 

kanssa, jotta sähköiset palvelut ja viestintä olisivat viittomakieltä käyttäville kuuroille entistä 

saavutettavampia. Tietoa tulee olla saatavilla molemmilla kansallisilla viittomakielillä. 
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Saavutettavuusasioihin vaikutetaan yhdessä viestinnän kanssa, mm. tuottamalla ohjeistusta 

viranomaisten, kuntien, palveluntarjoajien ja yritysten käyttöön. 

- mediapalvelujen saavutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittymiseen vaikuttaminen ja 

mediakontaktit mm. viittomakielisten ohjelmien lisäämiseksi ja suoratekstityksen 

kehittämiseksi. 

- sähköisten etäpalvelujen kehitystyöhön osallistuminen ja vaikuttaminen (mm. 

etätulkkauksen käytännöt, tekstipuheluiden välityspalvelu TPP kirjoitustulkkauksena) 

- hätäpalveluiden ja päivystysavun saavutettavuuden edistäminen 

Asiakaspalautteet kerätään huolellisesti ja monipuolisemmin. Arviointityössä huomioidaan, että 

tuloksia ja vaikutuksia syntyy pitkäjänteisen vaikuttamistyön ansiosta. Seurantalomakkeet: 

lausuntolomake, asiakasneuvonnan ja verkostotyön seurantalomakkeet, asiakaskyselyt 

Rahoitus: STEA (Ay) ja (AK6670, tekstipuhelinpalvelu) 

 

3.2 Työllisyys   

Työllisyyskoordinaattorien tehtävänä on pureutua kuurojen työllistymiseen liittyviin haasteisiin ja 

esteisiin. Tavoitteena on purkaa näitä esteitä tiedottamalla sekä tarjoamalla todennettua tietoa 

kuuroista työelämässä, jotta heidän yhdenvertaisuutensa työelämässä ja yleisesti yhteiskunnassa 

paranisi. Työllä tavoitellaan muutosta työnantajien, työelämään liittyvien palveluiden tuottajien, 

ammattiliittojen ja oppilaitosten asenteisiin siinä, mitkä seikat todellisuudessa asettavat rajoitteita 

kuurojen eri ammatteihin kouluttautumiseen ja työllistymiseen, ja mitkä rajoitteet johtuvat vain 

tiedonpuutteesta.  

Strategisten tavoitteiden mukaisesti vaikuttamistyötä tehdään tapaamisilla sekä erilaisten 

tiedotteiden ja tietopakettien tuottamisella mm. työnantajien käyttöön. Tietopaketeista 

työnantajat ja viranomaiset saavat kootusti tietoa niistä palveluista, joita yhteiskunnalla ja 

Kuurojen Liitolla on tarjota kuurojen työllistymisen tueksi. Viittomakielisten työelämätilannetta 

koskevaa tiedonkeruuta kehitetään myös yhteistyössä viranomaisten kanssa.  

Työllisyyskoordinaattorit panostavat erityisesti nuorten kuurojen sekä maahanmuuttajien 

työllisyyden ja työllistymisen edellytysten parantamiseen. Toimintavuonna jatketaan myös 

työelämä- ja opiskelutulkkauksen kehittämistyötä.  

Lisäksi työllisyyskoordinaattorit tiedottavat kuuroille työikäisille heidän oikeuksistaan ja ovat 

tarvittaessa tukena syrjintäkokemusten selvittelyssä ja omien oikeuksien ajamisessa. Palvelu voi 

olla henkilökohtaisia tapaamisia, videopuheluita tai yhteisiä tapahtumia. Työikäiset kuurot saavat 

käyttöönsä työkaluja ja hyödyllistä materiaalia (mm. tietopaketit ja tiedotteet), joiden avulla he 

voivat jakaa tietoa työnantajille ja -yhteisöilleen. Esimerkiksi moni työnantaja tarvitsee tietoa siitä, 

mitä apua ja tukea yhteiskunnalta on saatavissa, kun tarvitaan kohtuullisia mukautuksia.  

Seurantalomakkeet: lausuntolomake, asiakasneuvonnan ja verkostotyön seurantalomakkeet, 

asiakaskyselyt, tuotetut materiaalit  

Rahoitus: STEA (Ak6)   
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 3.3 Viittomakielityö 

Suvi-sanakirja, kielineuvonta ja viittomakielten lautakunta 

Suvi-sanakirjaan toimitetaan 400–500 suomalaisen ja 50 suomenruotsalaisen viittomakielen 

sanakirja-artikkelia. Osaan artikkeleista tuotetaan myös viitottuja esimerkkilauseita. Käsiteltävä 

viittomisto poimitaan SignWiki-sanakirjoista ja viittomakieltemme korpuksista. Viittomia voidaan 

valita käsiteltäväksi myös niiden ajankohtaisuuden perusteella. Kielenkäyttäjille tarjotaan 

mahdollisuus osallistua aineiston käsittelyyn työpajoissa (2 pajaa/viittomakieli). Lisäksi laaditaan 

viittomien muodon vaihtelua, merkitystä ja käyttöä koskevia verkkokyselyitä (4 

kyselyä/viittomakieli). Suvin julkaisualustaa ja käytön opastusta kehitetään.  

Kielineuvonta jatkaa videopuhelimitse tarjottavaa palvelua (päivystys kerran viikossa), ja 

kysymyksiä voi lähettää myös video- ja sähköpostiviesteinä. Annetuista vastauksista julkaistaan 

koosteita kielineuvonnan verkkosivuilla. Lisäksi tuotetaan 4–6 Språkkrockar-videota 

(Kielikolareita), joissa esitellään huumorin saattelemana suomenruotsalaisen ja suomalaisen 

viittomakielen eroja. Suomalaisen viittomakielen ilmiöille luodaan vastaava kepeällä 

toimitusotteella tuotettu sarja (4–6 videota). 

Luotettavaa tietoa viittomakielistämme tarjotaan myös osallistumalla viittomakieltä koskevien 

suomen- ja ruotsinkielisten Wikipedia-artikkelien kirjoittamiseen. 

Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielten lautakunnan neljä kokousta pidetään liiton tiloissa. 

Työntekijät tuottavat lautakunnan pöytäkirjat suomeksi, ruotsiksi ja suomalaisella viittomakielellä. 

Lautakunta tiedottaa toiminnastaan Kuurojen Liiton verkkosivuilla. 

SignWiki-kansalaissanakirjat ja kielityöpajat  

Viittomakielisten mahdollisuudet tutustua omaan kieleen ja tutkia omaa kieltään ovat edelleen 

aika vähäisiä yleissivistävän koulutuksen puitteissa. Kansalaissanakirjatoiminta tarjoaa siihen 

mahdollisuuden kaikille kielenkäyttäjille, iästä tai ammatillisesta taustasta riippumatta.  

Kansalaissanakirjatyön keskiössä tulee jatkumaan lapsiperheille suunnatun materiaalin 

kartuttaminen sekä nuorille suunnattu kielellinen materiaali. Kielen käyttäjien kielitietoisuutta 

kartutetaan muun muassa työpajojen kautta, jolloin heillä on mahdollisuus kokoontua ja käydä 

keskustelua omasta kielestään. Kielellisten kohtaamisten myötä tuetaan kielellistä ja yhteisöllistä 

vahvistumista.  

Kansalaissanakirja tarjoaa myös neuvontaa sanakirjan tekniseen käyttöön ja materiaalin 

tuottamiseen tiettyinä aikoina, esimerkiksi kerran viikossa sekä muina aikoina sopimuksen 

mukaan. 

Rahoitus: STEA Ak9 (SignWiki ja kielityöpajat) ja OKM (sanakirjatyö ja kielineuvonta, viittomakielen 

tutkija)  
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3.4 Kehitysyhteistyö 

Kuurojen Liitolla on vuonna 2021 viisi kehitysyhteistyöhanketta: 

 

- Albanian kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakielen-, tulkkikoulutuksen 

kapasiteettien vahvistaminen sekä kuurojen opetuksen kehittämisen tukeminen Albaniassa 

(2020–21) 

- Kambodzhan kuurojen yhteisön ja sen johtajuuden vahvistaminen (2020–21) 

- Kosovon kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakielen-, tulkkikoulutuksen 

kapasiteettien vahvistaminen sekä kuurojen opetuksen kehittämisen tukeminen Kosovossa 

(2020–21) 

- Malawin kuurojen liiton järjestö-, edunvalvonta- ja viittomakielityön tukeminen (2020–21) 

- Ugandan viittomakieli- ja edunvalvontahanke (2020–21)  

 

Kaikkien viiden hankkeen yhteisenä päätavoitteena on se, että kohdemaiden kuurojen ja 

viittomakielisten tietoisuus omista oikeuksista parantuu, viittomakielisten kielitietoisuus lisääntyy 

ja kuurojen ja viittomakielisten osallistaminen yhteiskunnallisiin asioihin parantuu. 

 

Ensisijaisia asiakkaita ovat etelän kumppanijärjestöt (Albanian kuurojen liitto ANAD, Kosovon 

kuurojen liitto KAD, Malawin kuurojen liitto MANAD, Maryknoll Cambodia, Ugandan kuurojen 

liitto UNAD), niiden jäsenistö ja maan kuurot hyödynsaajat. Lisäksi asiakkaita ovat paikalliset 

viranomaistahot ja vammaisjärjestöt ja vaikuttamisfoorumit. Järjestötyön (Albania, Kambodzha, 

Kosovo, Malawi, Uganda) osalta ensisijaiset kohderyhmät ovat kuurojen kansallisen järjestön 

työntekijät, hallituksen jäsenet, nuoriso- ja naisjaostojen jäsenet, paikallisyhdistysten aktivistit. 

Edunvalvonnan (Albania, Kambodzha, Kosovo, Malawi, Uganda) kohderyhmät ovat kansalliset ja 

paikalliset viranomaistahot ja vaikuttamisfoorumit. Viittomakielityön/tutkimuksen (Albania, 

Kosovo, Malawi) ensisijainen kohderyhmä ovat koulutettavat sanakirjatyöntekijät ja -työryhmät. 

Tulkkikoulutuksen (Albania, Kosovo) kohderyhmä on tulkkikoulutettavat ja opetuksen 

kehittämisen (Albania, Kosovo) osalta kuurot viittomakielen opettajat ja luokka-avustajat. 

Ugandan viittomakielityön ensisijaisena kohderyhmänä ovat kuurot, heidän perheenjäsenensä 

sekä julkisen sektorin työntekijät (opettajat, poliisit, sairaanhoitajat).    

Rahoitus: Vammaiskumppanuus/UM ja Kuurojen Liiton omarahoitus  

 

3.5 Kirjasto ja tietopalvelu  

Kirjaston perustehtävä on toimia kaikille avoimena olevana erikoiskirjastona sekä Kuurojen 

kansanopiston että Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakirjastona. Kirjasto toimii myös 

liiton tukiprosessina palvelemalla muita prosesseja mm. tiedonhaussa ja kehittämistyössä.  

Kirjasto ylläpitää mahdollisimman kattavaa ja ajantasaista kokoelmaa. Erikoiskokoelma koostuu 

pääasiassa kuuroihin ja huonokuuloisiin liittyvistä tutkimuksista, kuten esimerkiksi kuurojen 

historiasta, opetuksesta, yhteiskunnallisesta asemasta ja tulkkauksesta, sekä viittomakielien 

tutkimuksista, sanakirjoista ja opetusmateriaalista.   
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Kokoelmapolitiikan mukaisesti seurataan aktiivisesti julkaisukenttää ja hankitaan kaikki kotimaiset 

ja tärkeimmät ulkomaalaiset alan julkaisut sekä keskeiset tieteelliset kausijulkaisut.   

Asiakkaita palvellaan vastaamalla tietopalveluun tuleviin kysymyksiin, auttamalla tarvittaessa 

tiedonhaussa sekä hankkimalla mahdollisuuksien mukaan aineistoa asiakkailta tulleiden tarpeiden 

mukaisesti.  Tavoitteena on hyvän kokoelman ja asiakaspalvelun avulla mahdollistaa tiedon 

saatavuus ja tietoisuuden lisääminen kuuroudesta ja viittomakielistä niin kuuleville kuin 

kuuroillekin.  

Informaatikko osallistuu Kuurojen Liiton arkistohankkeeseen yhdessä hallinnon kanssa.  

Toimintaa arvioidaan seuraamalla vuosittain lainamääriä ja tiedonhakupyyntöjä. Lisäksi 

järjestetään säännöllisesti asiakaskyselyjä.  

Rahoitus: omarahoitus  

 

3.6 Viittomakielinen kirjasto  
Viittomakielinen kirjasto tukee viittomakielistä kirjallisuutta ja kulttuuria tuottamalla, tallentamalla 
ja jakamalla sitä kaikille avoimen verkkosivuston kautta. Viittomakielinen kirjasto huomioi sekä 
suomalaisen että suomenruotsalaisen viittomakielen.  
 
Viittomakielinen kirjasto ylläpitää ja edistää erityisesti viittomakielistä kerrontaperinnettä 
tallentamalla ja julkaisemalla niitä kirjaston sivuilla. Viittomakieliset lapset ja heidän 
aineistotarpeensa ovat kirjaston erityisenä huomion kohteena. Kirjasto pyrkii osaltaan 
ehkäisemään sitä haastetta, jonka viittomakielisten päiväkotiryhmien ja koululuokkien 
vähentyminen synnyttää lasten kielellisen ja kulttuurisen identiteetin kehitykselle. Kirjasto on 
oleellinen osa uuteen strategiaan sisältyvä kielenelvytystä. 
 
Kirjaston aineistotuotannossa jatketaan yhteistyötä Kuurojen Liiton viestinnän sekä 
viittomakielistä mediatuotantoa tekevien yritysten ja viittomakielisen teatteritoiminnan kanssa. 
Lastenohjelmatuotannossa kirjasto jatkaa yhteistyötä Ylen lasten ja nuorten toimituksen kanssa.  
 
Viittomakielinen kirjasto markkinoi palveluaan aktiivisesti sekä viittomakielisen yhteisön sisällä 
että myös laajemmin valtaväestölle ja tekee siten viittomakieltä ja kulttuuria tunnetuksi 
maassamme. Aineisto pyritään tuottamaan siten, että se on saavutettavaa myös ei-
viittomakielisille.  
 
Toiminnan numeerinen arviointi tapahtuu Google Analytics -seurannalla. Lisäksi kirjasto kerää 
asiakaspalautetta sosiaalisesta mediasta, suorista asiakaskontakteista sekä kirjaston sivuilla 
julkaistavasta asiakaskyselystä.  
 
Rahoitus: OKM 
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4. VIESTINTÄ JA VERTAISTUKI  
 

4.1 Viestintä 
Toimintaan sisältyvät liiton ulkoinen ja sisäinen viestintä, jäsenyhdistysviestintä ja kohdennettu 

viittomakielinen viestintä. 

Ulkoinen ja sisäinen viestintä 

Ulkoisen viestinnän painopisteinä ovat edunvalvonta ja erilaiset kampanjat sekä eri kohderyhmien 

tiedonsaanti. Tavoitteena on, että a) liiton viestit tavoittavat viranomaiset ja päättäjät, b) vaikuttaa 

myönteisesti suuren yleisön asenteisiin sekä tunnettuuden lisääminen, c) että yhteistyöverkostot 

ja media tarttuvat liiton tarjoamiin aiheisiin sekä d) viittomakielisten tiedonsaannin parantuminen. 

Strategisten tavoitteiden mukaisesti viestintä myös pyrkii toimimaan yhteistyössä eri medioiden 

kanssa, jotta viittomakielisen tai viittomakielelle tulkattujen sisältöjen määrä lisääntyisi. Viestintä 

tuottaa myös ohjeistusta viranomaisten käyttöön.   

Tavoitteiden saavuttamiseksi panostetaan ajankohtaisiin ja kiinnostaviin sisältöihin (suomeksi, 

ruotsiksi ja viittomakielellä) ja hyödynnetään monipuolisesti viestinnän eri kanavia. Lisäksi 

jalkaudutaan suuren yleisön tapahtumiin, esim. SuomiAreena ja Maailma kylässä -festivaali. 

Vahvistetaan näkyvyyttä myös muissa toimintavuoden ajankohtaisissa tapahtumissa. 

Somen käyttöä ylläpidetään ja kehitetään edelleen toimintaympäristöä luodaten. Vahvistetaan 

liiton some-osaamista ja -osallistumista ja toteutetaan vuosittain 1–2 somekampanjaa.  

Yhdistysviestinnän tavoitteena on, että jäsenyhdistyksillä ja yhteisöllä on ajantasainen tieto liiton 

toiminnasta. Viestintä myös tukee liiton ja yhdistysten välistä verkostotoimintaa. Liiton 

verkkopalveluita (Yhdistyshuone ja Yhdistyshuone-FB) kehitetään vuoden 2020 verkkouudistuksen 

jatkotyöllä: sivuston ja palvelujen ketterällä kehityksellä vastataan entistä paremmin yhdistysten 

tiedonsaannin tarpeisiin. Lisäksi liiton jäsenpalveluita parannetaan mm. kehittämällä edelleen 

verkossa tapahtuvaa asiakaspalvelua (sekä viittomakielellä että suomeksi) sekä yhdistysten omia 

sivuja ja sisältöjä. Yhdistyshuoneesta tehdään entistä vahvemmin Kuurojen Liiton ja 

jäsenyhdistysten yhteinen foorumi. 

Sisäisen viestinnän osalta ylläpidetään, kehitetään ja tuotetaan sisältöä intraan ja IMS:iin 

yhteistyössä HR-koordinaattorin kanssa. Intran sisältöjä kehitetään sekä esimiesten että 

työntekijöiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on myös edelleen kehittää liiton 

sisäistä vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä kanavia ja malleja, esimerkiksi Yammerilla 

(yhteisöpalvelu) ja yhteisillä tilaisuuksilla (tiedotus- ja koulutustilaisuudet).  

Viestinnän omia sisäisiä prosesseja kehitetään ja sujuvoitetaan. Lisäksi parannetaan yhteistyötä 

liiton eri prosessien, kuten oikeuksienvalvonnan, aluetyön, nuorisotyön ja kulttuurin kanssa. 

Kehitetään edelleen arviointimenetelmiä, kuten koko viestinnän yhteistä asiakaspaneelia ja 

verkkokyselyjä. 
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Kuurojen lehti 

Printtilehteen tuotetaan viittomakielisille lukijoille sisältöjä, jotka antavat uutta tietoa, tukevat 

identiteettiä ja yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä tarjoavat vertaistukea. Toimintakaudella 

kehitetään Kuurojen lehden sisältöjä vastaamaan entistäkin paremmin lukijoiden toiveita mm. 

lehden toimitusneuvostolta saatujen palautteiden perusteella. Lukijoita sitoutetaan lehteen 

osallistamalla heitä aiheiden ja haastateltavien valintoihin Facebook-kyselyillä Kuurojen lehti -

ryhmässä. Tuodaan Kuurojen lehti ihmisiä lähelle myös toteuttamalla livejournalismi-projekti, 

jossa lehden tekijöitä nähdään lavalla kertomassa tositarinoita lehden juttujen takaa. Kuurojen 

lehdellä on edelleen merkittävä rooli tiedonsaannin lähteenä, ja printtilehden erityisenä 

tavoitteena on turvata niiden kuurojen tiedonsaanti, joita verkkoviestintä tai viittomakielinen 

viestintä ei tavoita. Lehti myös ohjaa liiton digitaalisiin palveluihin. Lehden digitaalisten sisältöjen 

kehittämistä jatketaan liiton verkkosivustolla ja sosiaalisessa mediassa. 

 

Viittomakielinen verkkoviestintä: kuurojen tiedonsaannin kehittäminen  

Kuurojen tiedonsaannin kehittämisen ydinasia on yhteisön tarpeet ja erityispiirteet huomioon 

ottava viestintä. Kulttuurisesti ja kielellisesti toimitetun aineiston avulla kuurot saavat syventävää 

tietoa, jota on helppo omaksua ja joka vahvistaa yhteisöllistä identiteettiä. Kuurojen tiedonsaannin 

kehittämisessä uudistuneilla verkkosivuilla on merkittävä rooli tiedon tarjoamisen ja 

löydettävyyden osalta. Sisällöntuotantoa, kuten verkkouutisia ajantasaistetaan. Verkkosivustolla 

olevien kanavien roolit (blogi, uutiset, tapahtumakalenteri) terävöitetään ja selkeytetään. 

Tavoitteena on, että verkkosivut tulevat tutuiksi asiakkaille, tarvittava ja saavutettava tieto löytyy 

helposti ja että uudet verkkosivut vakiinnuttavat asemansa hyvänä tiedonsaantikanavana. Liiton 

verkkosivut ovat erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin vastaava sivusto, jossa on huomioitu 

erityisesti kuuron käyttäjäryhmän tarpeet sekä kuuroista ja viittomakielisistä tietoa etsivät ihmiset. 

Tavoitteena on myös, että liiton työntekijät kokevat sivuston hyödylliseksi työkalukseen.   

Kuurojen tiedonsaannin kehittämistä tehdään myös konsultoimalla yhteistyökumppaneita, 

viranomaisia tai muita palveluntarjoajia viittomakielisessä sisällöntuotannossa ja 

saavutettavuusasioissa. Jatketaan yhteistyötä esimerkiksi YLE-raadissa ja Suomi.fi-toimituksen 

kanssa ja pyritään tavoittamaan uusia palveluntarjoajia.  

Liiton viittomakielisten uutisten ja muiden ajankohtaisten sisältöjen katsojamäärien kasvattaminen 

on pysyvänä tavoitteena. Tähän pyritään paitsi tuottamalla mielenkiintoisia ja laadukkaita 

sisältöjä, myös olemalla lähellä asiakaskuntaa ja selvittämällä asiakkaiden mielipiteitä 

onnistuneesta viittomakielisestä sisällöstä.  

Rahoitus: STEA (Ak14)  
 

Kuurojen Video  

Viittomakieltä äidinkielenään käyttäville tuotetaan omakielistä ohjelmaa Kuurojen Videon 

kanavalle. Ohjelmatuotantoa toteutetaan monipuolisin tavoin sisältäen ohjelmia mm. 

kielipoliittisen edunvalvonnan, syrjinnän ja kansainvälisen toiminnan tiimoilta sekä 

tapahtumatallenteita. Ohjelmatuotanto palvelee myös liiton muiden toimintojen tarpeita turvaten 

täten asiakkaiden omakielisen tiedonsaannin liiton strategisen tavoitteen 1 (tiedonsaanti 
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kotimaisilla viittomakielillä on vahvistunut) mukaisesti. Järjestetään Kuurojen Videon asiakasraati. 

Tuotetaan 6 tuntia ohjelmamateriaalia n. 500 asiakkaalle Kuurojen Videon kanavalle sekä DVD-

jakeluna n. 50 asiakkaalle. Uusia ohjelmia mainostetaan sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla.  

Rahoitus: Kuntien maksusitoumukset 

 

4.2. Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta (Viva)  
Viittomakielisen vapaaehtoistoiminnan (Viva) kautta ehkäistään syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja 

tuetaan asiakkaiden osallistumista yhteiskuntaan. Toiminnalla autetaan tuen tarpeessa olevia 

viittomakieltä käyttäviä kuuroja, huonokuuloisia ja kuurosokeita. Vivan tukihenkilöinä toimivat 

viittomakielentaitoiset ihmiset, jotka ovat saaneet Vivan järjestämän koulutuksen 

vapaaehtoistoimintaan. Viva toimii koko Suomessa, mutta keskittyen pääkaupunkiseudulle ja 

Tampereelle.  

Olotilakahvilan tapaamisia jatketaan Vantaalla. Viva kouluttaa uuden ryhmän tukihenkilöitä sekä 

tarjoaa ryhmänohjausta, koordinoi tukihenkilötoiminnan verkostoa ja konsultoi viittomakielisen 

vertaistuen kehittämisessä. Kuurojen Liiton kumppaneina toiminnassa ovat Kuurojen 

Palvelusäätiö, Suomen Kuurosokeat ry, ASPA-säätiö ja seurakuntien kuurojentyö. 

Koulutetuille tukihenkilöille järjestetään ryhmäohjausta. Uusia tukihenkilöitä etsitään, tavoitteena 

8 uuden tukihenkilön löytäminen 10 uudelle asiakkaalle. Kevyempää vapaaehtoistoimintaa 

välitetään asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi tilaisuuksiin osallistumisessa.  

Toimintavuonna käynnistetään uusi seurantatapa edellisvuoden testauksen jälkeen. 

Rahoitus: STEA (AK6), kuntien maksusitoumukset 

 

4.3 Nuorisotyö 

Kuurojen Liiton nuorisotyö on valtakunnallisesti kuuroille lapsille ja nuorille suunnattua 

viittomakielistä toimintaa. Nuorisotyön tavoitteena on parantaa kuurojen lasten ja nuorten 

oikeuksia, tarjota kohtaamisia ja vertaistukea sekä mielekästä tekemistä lapsille ja nuorille. Lisäksi 

päämääränä vahvistaa ja kehittää lasten ja nuorten itsetuntoa sekä viestintä- ja 

vuorovaikutustaitoja. Tämä kaikki on tärkeä osa uuden strategian mukaista kotimaisten kielten 

elvytystä ja kulttuuri-identiteetin vahvistamista. 

Kuurojen Liiton nuorisotoiminta järjestää lapsille ja nuorille vuosittain useita kotimaisia leirejä ja 

tapahtumia. Kohderyhmänä ovat 7–30-vuotiaat kuurot ja viittomakieliset. Vuonna 2021 

järjestetään 7–12-vuotiaille kolme leiriä, 13–17-vuotiaille kaksi leiriä sekä LYX-päivät ja 18–30-

vuotiaille leiri ja nuorisopäivät.  

Vuonna 2021 on neljä kansainvälistä leiriä: 7–12-vuotiaille järjestetään pohjoismainen lastenleiri 

Tanskassa ja EUDY lastenleiri Euroopan maassa, 13–17-vuotiaille järjestetään WFDYS juniorileiri 

Intiassa ja 18–30-vuotiaille järjestetään EUDY nuorisoleiri Slovakiassa. 

Nuorisotoimikunta tukee nuorisotoimintaa ja se kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Toimikunta 

valitaan vuosittain valtakunnallisilla viittomakielisillä nuorisopäivillä, vuonna 2021 
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Suomenlinnassa. Leirien ja tapahtumien lisäksi nuorisotyön tehtävänä on tukea paikallisten 

nuortenkerhojen, yhdistysten ja nuorisoryhmien toimintaa, tiedottaa sekä tehdä yhteistyötä 

kulttuuri- ja nuorisoalalla olevien tahojen kanssa. Painotusalueita ovat YK:n lapsen oikeudet ja 

vammaisten oikeuksien sopimus sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen nuorisotyön 

ja politiikan ohjelma. Lisäksi osallistutaan sidosryhmäyhteistyöhön, kuten Allianssi ry:n, opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja muihin nuorisoalan tilaisuuksiin.  

Vuonna 2021 osallistutaan kansainväliseen nuorisoyhteistyöhön KPNN:n, EUDY:n ja WFDYS:n 

toiminnan puitteissa sekä tiedotetaan järjestettävistä leireistä ja muista kansainvälisistä 

nuorisotapahtumista ja tuetaan suomalaisten lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua 

kansainväliseen vaikuttamistyöhön. 

Rahoitus: Omarahoitus ja mahdolliset muut avustukset 

 

4.4 Sopeutumisvalmennustoiminta 

Sopeutumisvalmennus on sosiaalista hyvinvointia tukevaa kurssimuotoista toimintaa. Kurssien 

tehtävänä on antaa tietoa, neuvontaa ja valmennusta selvitä erilaisissa elämäntilanteissa sekä 

tarjota keinoja arjessa selviytymiseen viittomakielisille lapsille, nuorille, aikuisille, eläkeläisille ja 

perheille. Vuonna 2021 järjestetään kolmetoista kurssia: viittomakieli arkeen -kurssi, kuurojen 

vanhempien kuulevat lapset -kurssi (13–17-vuotiaat), uusia eväitä tulevaisuuteen -kurssi, kurssi 

nuorille suomenruotsalaisille (16–30-vuotiaat), kurssi coda-perheille (coda, kuurojen vanhempien 

kuulevat lapset), perhekurssi yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa, perhekurssi jaksamisen 

tueksi, seniorikurssi yli 65-vuotiaille, Isä ja lapsi -kurssi, miesten kurssi (40–65-vuotiaat), digikurssi, 

Suomi tutuksi -kurssi maahanmuuttajille sekä sopeutumisvalmennuksen kehittämispäivä 

työntekijöille.   

Kurssien kesto on vuorokaudesta viiteen vuorokauteen. Kurssit järjestetään eri puolilla Suomea. 

Kursseilla osallistujat saavat vertaistukea ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen omalla kielellä. 

Yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa tarjotaan viittomakielisille tuettuja lomia (1 aikuisten loma 

ja 1 perheloma). 

Rahoitus: STEA (AK15) 

 

4.5 Kulttuurituotanto 

Kulttuurituotannon tavoitteena on liiton strategiaan (tavoite 5) kirjatun toimenpiteen mukaisesti 
järjestää monipuolista viittomakielistä kulttuuritarjontaa kaikenikäisille kulttuuri-identiteetin 
vahvistamiseksi ja viittomakielisen kulttuurin ylläpitämiseksi. Kulttuuritapahtumat ovat myös 
tärkeitä tapaamispaikkoja, joissa eri sukupolvet kohtaavat.  
 
Vuonna 2021 järjestetään 19. Kuurojen seniorien kulttuuritapahtuma Tampereella toukokuussa. 
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Tampereen viittomakieliset ry:n ja Tampereen kaupungin 
kanssa.  
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Seniorien kulttuuritapahtuman lisäksi järjestetään muita tapahtumia, kuten koko perheen 
viittomakielen kulttuuritapahtuma HELsign yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskus Stoan ja 
Humakin kanssa sekä kansainvälisen kuurojen viikon Verkkobileet yhteistyössä viestinnän kanssa. 
Verkkobileiden livelähetys toteutetaan perjantaina 24. syyskuuta 2021. Lisäksi järjestetään 7. 
viittomakieliset filmifestivaalit – tapahtuman paikka ja ajankohta ovat vielä auki. Ne toteutetaan 
joko Turussa tai Helsingissä syksyllä 2021. 
 
Toimintavuonna ryhdytään valmistelemaan myös seuraavan vuoden tapahtumia, kuten HELsignia 
2022 ja 31. kuurojen valtakunnallisia kulttuuripäiviä Joensuussa, jotka jouduttiin siirtämään uuteen 
ajankohtaan koronaviruksen vuoksi.  
 
Yhteistyötä jatketaan Työväenmuseo Werstaan kanssa Kuurojen museon kokoelmien 
huolehtimiseksi. Liiton museotoimikunta tukee Kuurojen museon näyttelytoimintaa ja 
museotoimikunta kokoontuu vuoden aikana 2 - 4 kertaa. Suunnitteilla on myös toteuttaa Kuurojen 
museon uuden näyttelyn avajaistilaisuus suorana lähetyksenä syksyllä 2021.  
 
Teatteri Totin kanssa tehdään yhteistyötä yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lisäksi yhteistyötä 
jatketaan muiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa, jotta myös muista kulttuuritapahtumista 
saataisiin viittomakielisille saavutettavia.  
 
Rahoitus: Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja omarahoitus 

 

5. ALUETYÖ  

 
Aluetyö on viittomakielinen matalan kynnyksen palvelu ympäri Suomea. Lisäksi aluetyö tekee 

vaikuttamistyötä alueellisesti muiden järjestöjen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Erityinen 

haaste on omakielisen palvelun ja tiedonsaannin turvaaminen kaikille asiakasryhmille, kuten 

erityistä tukea tarvitseville viittomakielisille (lapsista ikääntyneisiin) ja viittomakielisille 

vertaisryhmille. Aluetyö tuottaa ja välittää viittomakielisten yksilöinä tai ryhmänä tarvitsemia 

palveluita, joita ei ole saatavana muualla.  
 

Aluetyön tavoitteet vuodelle 2021 ovat seuraavasti: 

 

1) Tukea tarvitsevilla eri-ikäisillä viittomakielisillä on pääsy omakielisiin palveluihin, ja heidän 

omaistensa, lähipiirinsä, palveluntuottajien sekä viranomaisten tieto kuuroudesta ja 

viittomakielisyydestä on lisääntynyt (ks. strateginen tavoite 2). 

 

Strategisen tavoitteiden mukaisesti tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta 

viittomakielisiä palveluja on saatavilla kaikenikäisille. Päämääränä on, että asiakkailla on sellaisia 

tietoja ja taitoja, jotka lisäävät heidän mahdollisuuksiaan olla oman elämänsä itsenäisiä toimijoita. 

Viranomaisilla tulee olla riittävästi tietoa tehdä päätöksiä ja suunnitella palveluita viittomakielisten 

tarpeet huomioiden. Yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoitumalla tehostetaan asiakkaiden 

tarvitsemien palvelujen saavutettavuutta, koskien erityisesti neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä 
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suoria viittomakielisiä palveluja. Erityistä huomiota kiinnitetään yksin tai syrjässä asuviin 

ikäihmisiin sekä luku- ja kirjoitustaidottomiin maahanmuuttajiin, jotta heille tehdään 

palvelutarpeen arviointi ja he saavat tarvitsemansa palvelut. Vuonna 2021 lisätään erityisesti 

asiakkaiden taitoja tilata tulkki ja myös käyttää etätulkkausta, sekä jaetaan tietoa 112-palveluiden 

käyttämisestä ja toimimisesta hätätilanteessa.  

 

2) Ymmärrys lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja kielellisiä oikeuksia edistävistä käytännöistä 

varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja elämänhallinnassa on kasvanut (ks. strateginen tavoite 

5). 

 

Palveluohjaustarvetta on lasten perheillä ja nuorilla, koska osa lapsista ja nuorista on jäämässä 

ilman kunnollista kielitaitoa, kielellistä toimintaympäristöä ja vertaisryhmän tukea. Kuurojen 

vanhempien kuulevien lasten (coda-lasten) kielelliset oikeudet ovat heikkoja, sillä kaikki lapset 

eivät saa viittomakielenopetusta kouluissa. Päämääränä on taata lapsen kielelliset oikeudet 

varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä oman identiteetin kehittymisessä. Toimenpiteitä 

vuonna 2021: 

 

 Rakennetaan sosiaalisia kontakteja viittomakielisten lasten ja nuorten sekä perheiden 

kanssa.  

 Varmistetaan viittomakielen opetuksen jatkuvuus, tulkkauspalvelun käyttö ja tuetaan 

varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen henkilöstöä ja ohjataan heitä tarjolla olevaan 

koulutukseen.  

 Tuetaan nuorten tietoisuutta kielellisistä oikeuksista.  

 Tehdään yhteistyötä lasten, perheiden ja nuorten parissa työskentelevien verkostojen 

kanssa.  

 Tuetaan viittomakielisiä vanhempia vanhemmuudessa. Coda-lasten perheille annetaan 

tukea ja tietoa lasten kielellisistä oikeuksista, jotta perhe saisi vahvan yhteisen kielen, ja 

lasten oikeus viittomakielen opetukseen kouluissa toteutuisi. Vaikutetaan liiton 

oikeuksienvalvonnalla, aluetyöllä ja viestintäkampanjoilla siihen, että lasten oikeus 

viittomakieleen ensikielenä tunnustetaan ja huomioidaan. 

 

Lisäksi tehdään yhteistyötä Kuurojen Liiton jäsenyhdistysten kanssa, jotta perheet osallistuisivat 

yhdistysten toimintaan. Aluetyöntekijät tukevat perheitä henkilökohtaisella tasolla, esimerkiksi 

menemällä yhdessä ensimmäistä kertaa yhdistykselle ja saattamalla perhe ja yhdistys yhteen. 

Päämääränä on myös lisätä yhdistysten tietoisuutta implantoiduista lapsista ja heidän tarpeestaan 

saavuttaa viittomakieli toiseksi kielekseen, sekä tiivistää sisäistä yhteistyötä erityisesti aluetyön ja 

nuorisotyön välillä asian edistämiseksi.  

3) Viittomakieliset ovat saaneet omakielisen ohjauksen avulla taitoja ja valmiuksia käyttää 
älylaitteita ja erityisesti taitoja hyödyntää sähköisiä palveluita (ks. strateginen tavoite 2) 

Viittomakielisen ohjauksen tarve on edelleen olemassa, sillä tulkatun ohjauksen seuraaminen on 
monelle haastavaa. Strategisten tavoitteiden mukaisesti pyritään parantamaan viittomakielisen 
digiohjauksen saavutettavuutta koko maassa; omakielisellä ohjauksella lisätään viittomakielisten 
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taitoa käyttää älylaitteita ja tietokoneita, pitää yhteyksiä toisiin, hyödyntää sähköisiä palveluita 
sekä toimia turvallisesti verkossa.  

Vuonna 2021 pyritään lisäämään Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa koulutettujen vertaisohjauksesta 
kiinnostuneiden vapaaehtoisten määrää, jotta ohjausta olisi tarjolla koko maassa (tavoite 400 
ohjauskertaa). Opetusta järjestetään pienryhmissä, mikä mahdollistaa ohjauksen laajemmalle 
asiakasryhmälle. 

Koulutusten ja tiedottamisen kautta lisätään kuurojen tietoisuutta tietoturvasta. Toimintavuonna 
selvitetään mahdollisuuksia saada lisärahoitusta alueellisen ohjauksen järjestämiseen ja 
vertaisohjaajien matkakuluihin. 

Tiedotusta tehdään videomuodossa Kuurojen Liiton digituki -Facebook-sivun ja YouTube -kanavan 
kautta, mahdollisesti myös live-lähetyksinä. Yhteistyö Digi- ja väestötietoviraston 
digiohjausverkoston kanssa auttaa pysymään Suomen digikehityksessä mukana.  

Kuurojen Liiton digituen alkamisesta tulee kuluneeksi 5 vuotta; tehdään uusi arvio kuurojen 
digitaitojen tilanteesta sekä digiohjauksen vaikutuksista ja tarpeellisuudesta.    

4) Viittomakieliset vapaaehtoiset ovat kotimaisten viittomakielten toimijoita ja vaikuttajia (ks. 
strateginen tavoite 5). 

  
Viittomakielisen yhteisön perinteinen yhdistystoiminta on murroksessa ja hakee uusia muotoja. 

Lapset ja nuoret voivat kokea ulkopuolisuutta viittomakielisestä yhteisöstä, jos heidän kielelliset 

oikeutensa eivät toteudu. Tavoitteena on, että yhdistystoiminta on vahvistunut siten, että 

kotimaiset viittomakielet voivat elää ja kehittyä yhdistysten toiminnoissa. Toimenpiteitä vuonna 

2021: 

 

 Vapaaehtoisille ja alueellisille viittomakielisille ryhmille annetaan tukea ja ohjausta sekä 

tarjotaan koulutusta lasten kielellisten oikeuksien edistämiseksi.  

 Kehitetään virtuaalista toimintamallia.  

 Tuetaan liiton jäsenyhdistyksiä STEAn jäsenjärjestöavustukseen liittyvissä toiminnoissa.  

 Varmistetaan yhteistyöllä Kuurojen Liiton jäsenyhdistysten kanssa, että 

yhdistystoiminta tarjoaa lapsille ja nuorille viittomakielistä toimintaa 

 

Järjestöpäivien valmistelut toteutetaan yhdessä liiton hallinnon kanssa. Lisäksi toimintavuonna 

osallistutaan aluefoorumikiertue 2021 -järjestelyihin yhteistyössä pääjärjestäjä Kuurojen 

Palvelusäätiön ja Suomen Kuurosokeiden kanssa toteuttamalla viisi foorumia eri puolilla Suomea. 

Koordinoidaan Kuurojen Liiton naistyöryhmän ja senioritoiminnan seurantaryhmän 

vaikuttamistoimintaa. Kuurojen Liitto on vuonna 2021 vastuussa Lapissa järjestettävästä 

pohjoismaisen seniorien tapaamisen toteuttamisesta. Vanhustyön Keskusliiton Ystäväpiiri-

toiminnan kanssa toteutetaan iäkkäille suunnattu e-ystäväpiiri.  

 

Rahoitus: STEA (AK6) 
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6. HALLINTO 
Hallinnon prosessin päätavoitteena on liiton muiden prosessien toiminnan tukeminen 

henkilöstöhallinnon, hyvien työskentelyolosuhteiden, sisäisten asiakaspalvelujen ja 

taloushallinnon avulla. Varainhankinnalla edistetään liiton tunnettuutta sekä strategisten 

tavoitteiden toteuttamista rahoittamalla liiton toimintoja. 

Kuurojen Liitto omistaa 100 % KL Supportista ja 54,8 % Kiinteistö Oy Valkeasta talosta, jotka 

toimivat konsernissa liiton kanssa. Liitto omistaa myös osuuden 28,6 % Humanistinen 

ammattikorkeakoulu Humakista. Näiden lisäksi liitto ylläpitää Kuurojen kansanopistoa. Liiton 

omistuksia hallinnoidaan kunkin yrityksen ja kansanopiston hallitusten kautta. Hallituksissa 

Kuurojen Liittoa edustavat liiton johtoryhmän jäsenet ja muut nimetyt vastuuhenkilöt. 

 

6.1 HR, sisäinen asiakaspalvelu ja taloushallinto 

HR 

Sujuva henkilöstöhallinto tukee liiton työntekijöiden työhyvinvointia ja vapauttaa resursseja 

keskittyä omaan ydintehtävään. Hyvät työkalut ja sujuva HR tukee myös johtoa, varsinkin 

esimiestyössä. 

Henkilöstöhallinnossa on kuluneiden vuosien aikana panostettu uusien ohjelmien käyttöönottoon 

ja osaamisen parantamiseen. Vuosina 2020–2021 hallintoa tulee työllistämään Valkeaan taloon 

suunniteltu peruskorjaus ja siihen liittyvät toimenpiteet. Liiton varastojen ja arkiston läpikäynti 

sekä väistötilojen suunnittelu ja niihin siirtyminen vaikuttavat työntekijöiden arjen sujuvuuteen, 

eikä ole mielekästä samalla ryhtyä muihin kuin välttämättömiin muutoksiin muun työn osalta. 

Tilojen muutosten yhteydessä jatketaan arkistosuunnittelua sekä paperisen että digitaalisen 

arkistoinnin osalta. Valkean talon peruskorjauksen yhteydessä nykyaikaistetaan myös 

kulunvalvontajärjestelmää. Mikäli taloushallinnon palveluita kilpailutetaan, koulutuksia 

järjestetään tarpeen mukaan. 

Sisäinen asiakaspalvelu 

Assistenttipalvelun tehtäviin kuuluu toimintavuonna organisoida ja toteuttaa järjestöpäivät ja 

liittokokous. Lisäksi assistentit koordinoivat tehokkaasti erilaisia kokouksia ja tapahtumia sekä 

itsenäisesti että yhteistyössä muiden liiton työntekijöiden kanssa. Vuoden aikana tavoitteena on 

myös kehittää työskentelytapoja palvelujen tuottamiseen liittyen painottuen uusien digitaalisten 

työkalujen hyödyntämiseen. Assistentit ylläpitävät myös yhteistyössä viestintä- ja vertaistuen 

kanssa neuvonta- ja ohjaustoimintaa Kuurojen Liiton jäsenyhdistysten jäsenmaksuasioihin ja 

jäsenyyteen, yhdistystoimintamerkkeihin ja ansiomitaleihin sekä jäsenyhdistysten sääntöjen 

muutoksiin ja tarkastuksiin liittyvissä asioissa. Tehtäviin kuuluvat lisäksi asiakas-, tilaaja- ja 

yhdistysrekisterien ylläpito. 

Viittomakielen tulkkien pääasiallisena tavoitteena on tuottaa ja välittää laadukasta 

tulkkauspalvelua, joka mahdollistaa Kuurojen Liiton työntekijöiden perus- ja vaikuttamistyön 

tekemisen silloin, kun tilaisuuden osapuolilla ei ole käytössään yhteistä kieltä. Tulkkausten 

painopisteenä on edunvalvonta, organisaation toiminta ja erityistä substanssiosaamista vaativat 

tulkkaukset. Liiton järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien tulkkausten koordinointi ja 
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työntekijöiden konsultointi kuuluvat perustehtäviin. Asiakkaiden tarpeisiin ja muuttuviin 

olosuhteisiin reagoidaan nopeasti ja innovatiivisesti; vuoden 2020 pandemiakriisi on muuttanut 

tulkkauksen järjestämistä, tarpeita ja tulkkikenttää voimakkaasti. Vuoden 2021 kehittämistarpeita 

ei nykytilanteessa voi ennakoida.  

Käännöspalvelun tavoitteena on vastata mahdollisimman hyvin liiton käännöstarpeisiin (suomi–

ruotsi) toivotussa aikataulussa. Liiton viestinnän (Kuurojen lehti, Kuurojen Videon, liiton 

verkkosivut, ulkoisen viestinnän tiedotusmateriaali), varainhankinnan, hallinnon ja 

Viittomakielisen kirjaston käännöstarpeet ovat etusijalla. Pienessä mittakaavassa materiaalia 

tuotetaan suoraan ruotsiksi liiton ruotsinkielisille verkkosivuille. 

Taloushallinto 

Talousosaston tehtävänä on vastata siitä, että Kuurojen Liitto saa tuotettua lakisääteisen 

kirjanpidon, tarvittavat raportit rahoittajille sekä taloustiedot liiton omaan käyttöön. Kirjanpito ja 

palkanlaskenta on ulkoistettu tilitoimisto Rantalaiselle vuodesta 2016 alkaen. Kirjanpito tehdään 

tarkoin tiliöintiketjuin, jotta myöhemmin saadaan riittävän yksityiskohtaiset raportit rahoittajille ja 

myös omaan käyttöön budjetoinnin ja seurannan tueksi. 

Vuonna 2020 aloitetaan tilitoimistopalveluiden kilpailutus, jonka vaikutukset näkyvät vasta vuonna 

2021. 

Kiinteistö Oy Valkea talon peruskorjauksen on arvioitu alkavan keväällä 2021. Hankkeen ja sen 

rahoituksen suunnitelmaa valmistellaan 2020; peruskorjaussuunnitelmat tarkentuvat vuoden 

aikana ja rahoituslaskelmat päivitetään uusien tietojen myötä. 

Kiinteistö Oy Valkea talon peruskorjausta varten tarvittavan lainan ottaa kiinteistöyhtiö itse, mutta 

suurimmat omistajat Kuurojen Liitto ja Kuuloliitto takaavat lainan. Suuren, pitkäaikaisen lainan 

takausvastuu on iso asia Kuurojen Liitolle. Peruskorjauksen aloittaminen on kuitenkin 

väistämätöntä. Takausvastuun ja peruskorjauksen aloittamisen myötä vuonna 2021 talouden 

painopistealue siirtyy tarkempaan kassanhallintaan. Peruskorjaus aiheuttaa tilamuutoksia 

kiinteistössä sekä mahdollisesti joitain lisäkuluja. 

Vuonna 2020 alkaneen korona-pandemian vaikutuksia avustuspäätösten suuruuteen ja liiton 

toimintaan ei voi ennustaa. Suomen hallituksen ja Stean taholta on saatu viestiä, että koko 

järjestötasolla nykyinen avustustaso pyrittäisiin säilyttämään. Koska muunlaista ennustetta ei ole, 

niin toiminnan suunnitellaan jatkuvan soveltuvin osin entisenlaisena. Myös peruskorjaushankkeen 

oletetaan jatkuvan suunnitellusti. 

 

6.2 Varainhankinta 

Varainhankinnan perusta on Kuurojen Liiton strategian toteuttaminen sekä arvojen edistäminen. 

Toiminnan tavoitteena on kerätä varoja liiton toimintojen rahoittamiseen ja kehittämiseen. 

Postituskampanjoita toteutetaan kuusi, kolme keväällä ja kolme syksyllä. Kampanja-aiheina ovat 

liiton toiminnat kuten edunvalvonta, nuorisotyö, kulttuuritoiminta, kehitysyhteistyö ja viestintä. 

Postitukset kohdistetaan liiton lahjoittajarekisteristä löytyville vanhoille lahjoittajille sekä 

Väestötietojärjestelmästä ostettaville uusille potentiaalisille lahjoittajille. Kampanjamateriaaleista 
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työstetään lisäksi tarinoita Lahjoita-verkkosivuille, josta ne jaetaan varainhankinnan some-

kanaviin. 

Lisäksi tuotetaan kampanjoita, joilla pyritään lisäämään säännöllisten kuukausilahjoittajien 

määrää. Keväällä kampanjoidaan kuukausilahjoittamista verkko-kanavilla, ja syksyllä toteutetaan 

markkinointi postituskampanjan yhteydessä. 

Lahjoitusmahdollisuuksien tulee olla näkyvästi esillä Kuurojen Liiton verkkosivuilla. 

Lahjoittamisesta tulee tehdä helppoa ja sen tulee olla mahdollista monin eri maksutavoin. 

Nettikampanjoita ja lahjoitustapoja markkinoidaan varainhankinnan some-kanavilla ja Google 

Adwords -hakusanamainonnalla. Lisäksi some-kanavilla panostetaan liiton toiminnan esittelyyn, 

tapahtumamarkkinointiin sekä yleisen näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamiseen. 

Kuurojen Liitolla ei ole henkilöjäseniä, ja vuonna 2020 tehdään selvitys, jonka tarkoituksena on 

kartoittaa mahdollisuutta pyytää yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja/tai säätiöitä Kuurojen Liiton 

kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenyyden markkinointi toteutetaan vuonna 2021. 

Kuurojen Liitto osallistuu Vala ry:n jäsenjärjestöjen yhteiseen Hyvä Testamentti -kampanjaan sekä 

sosiaali- ja terveysalan järjestöjen organisoimaan Pieni ele -keräykseen. 

Toimintavuonna tiivistetään yhteistyötä myös liiton eri toimintojen kanssa: kehitetään ja testataan 

uudenlaisia keräystapoja. 

Rahoitus: STEA (Ay), omarahoitus 

 

7 JOHTORYHMÄ 
Toiminnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa liiton operatiivisesta johtamisesta, 

strategian käytännön toteuttamisesta ja liiton edustamisesta. Johtoryhmän jäsenten työhön 

sisältyy myös runsaasti viittomakielisten oikeuksien valvontaan liittyviä asioita. Johtoryhmä hoitaa 

taloutta ja hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

 


