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Onkohan sairaala 
muistanut tilata 

mummille tulkkia?

Miksi en pääse 
naapurikunnan 

viittomakieliselle 
luokalle?

Olisipa 
asiakaspalvelussa käytössä 

myös tekstiviestinumero.

Kunpa 
päiväkodissa 

osattaisiin viittoa.

SOTE-PALVELUT

1 2 3
TULKKAUS OPETUS

KUUROJEN LIITON VAALITEESIT

KUUROJEN LIITTO VAATII VALTIONEUVOSTOA TURVAAMAAN MYÖS 
VIITTOMAKIELISTEN PERUSOIKEUDET ARJESSA 

Viittomakielilaki (359/2015)  
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista



Kehitetään Kelan 
tulkkauspalvelua 
laatimalla tilanteesta 
kokonaisarviointi.  

Viittomakielen tulkkaus on 
kuurojen eniten käyttämä 
palvelu ja tulkkausta koske
va laki on ehkä maailman 
paras. Sen toimeenpano 
kuitenkin ontuu. Viittoma
kielen tulkkausta ei ole huo
mioitu sote ja maakunta
uudistuksen valmistelussa 
eikä ole itsestään selvää, että 
tulkin aina saisi elämän 
tärkeisiin tilanteisiin tai 
edes välttämättömyyksiin. 
Myös tulkkauspalvelun 
koordinointia on parannet
tava.
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SOTE-PALVELUT LISÄKSI

1 2 3
TULKKAUS OPETUS

Turvataan viittoma
kielisen lapsen 
oppimispolku 
varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen 
säädöksissä 
yksiselitteisesti. 

Viittomakielilaki tuli voi
maan vuonna 2015. Sen tai 
YK:n vammaissopimuksen 
vaikutukset eivät edelleen
kään näy varhaiskasvatus
laissa eivätkä perusopetus
laissa, joissa opetusta 
käsitellään vain vamman 
eikä kielen näkökulmas
ta. Viittomakieliset lapset 
asuvat eri puolilla Suomea, 
joten lakien soveltamisessa 
ei ole lapsen etua tai yhden
vertaisuutta kunnioittavia 
yhtenäisiä käytäntöjä.

Kehitetään 
SOTE ja digipalveluja 
osallistamalla 
viittomakieliset 
palvelumuotoiluun 
ja perustamalla 
osaamiskeskuksia.

Viittomakieliset on  
otettava mukaan digi, sote 
ja maakuntavalmisteluun 
oman asiansa asiantuntijoi
na. He tietävät miten sekä 
viittomakieli että kuurous 
parhaiten huomioidaan 
palvelujen muotoilussa. 
Jatkossa neuvonta ja ohjaus 
tulee keskittää erityisiin 
osaamiskeskuksiin, jotta  
valinnanvapaus ja laaduk
kaat palvelut olisivat saata
villa myös viittomakielisille 
kansalaisille. 

Perustetaan laaja  
alainen viittomakieli
asiain neuvottelukunta 
arvioimaan viittomakieli
lain ja viittomakielisten 
perus oikeuksien sekä 
yhdenvertaisuuden  
toteutumista.

Päätöksenteon tueksi  
tarvitaan oikeaa tietoa;  
neuvottelukunnan rooli 
olisi tässä välttämätön.  
Neuvottelukunta vastaisi 
myös viittomakielibaro
metrin toteuttamisesta sekä 
seuraisi ja arvioisi viittoma
kielisten perusoikeuksien 
toteutumista säännöllisesti.

Kuurojen Liitto ry on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö.  
Liitto edustaa viittomakielisiä, jotka voivat olla kuuroja, kuurosokeita, huonokuuloisia tai 
kuulevia. Äidinkieleltään viittomakielisiä arvioidaan Suomessa olevan 4 000–5 000 henkeä. 
Suomessa viittomakieliä on kaksi: suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli.
www.kuurojenliitto.fi 


