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KUULOLIITON YRITYSYHTEISTYÖN EETTISET PERIAATTEET   
 
  
1. Johdanto 

Kuuloliitto ry on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, johon kuuluu noin 16 000 jäsentä 
eri puolella Suomea.  
 
Kuuloliitto ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää kuulovammaisten asemaa, tuottaa tietoa kuulosta ja 
kuulovammaisuudesta sekä järjestää monipuolista toimintaa kaikenikäisille yhdessä jäsenyhdistystensä 
kanssa. 
 
Kuuloliiton visiona on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Tällaisessa 
yhteiskunnassa kuulovammaisilla on muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet 
osallistumiseen, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. 
 
Kuuloliiton yritysyhteistyö perustuu lainsäädäntöön ja Kuuloliiton sääntöihin ja arvoihin.  
 
Kuuloliiton arvot ovat - Yhdenvertaisuus - Yhdessä tekeminen - Ihmisläheisyys. Kuuloliitto edistää näiden 
arvojen toteutumista toimintaympäristössään ja omassa toiminnassaan.  
 
 
2. Yhteistyön edellytykset  

Kuuloliitto tekee yhteistyötä vain sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta on Kuuloliiton arvojen ja 
säännöissä kirjatun toiminnan tarkoituksen mukaista.   
 
Kuuloliiton yhteistyökumppani ei voi toimia toimialueella, joka on ristiriidassa sosiaalisen hyvinvoinnin ja 
terveyden kanssa, toimia eettisesti epäilyttävällä tavalla tai olla ristiriitainen Kuuloliiton järjestökuvan 
kanssa. Kuuloliitto ei tee yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka myyvät tuotteitaan katteettomin 
hyvinvointiin ja terveyteen liittyvin lupauksin.   
 
Kuuloliitto edellyttää yhteistyökumppaneilta ihmisoikeuksien kunnioittamista ja yhdenvertaista kohtelua.   
Kuuloliitto suosii yhteistyössään niitä yhteisöjä, jotka toiminnallaan edistävät ihmisten hyvinvointia, 
kuulovammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista sekä kuulovammojen ennaltaehkäisyä.  
Kuuloliitto ei tee yhteistyötä terveyttä vaarantavia tuotteita, kuten tupakkaa tai alkoholia valmistavan 
yrityksen tai yhteisön kanssa.  Kuuloliitto ei tee yhteistyötä ulkomaisten rahapeliyhtiöiden, aikuisviihdettä 
tuottavien yhteisöjen, lapsityövoimaa käyttävien yritysten tai aseteollisuuden kanssa. Kuuloliitto ei tee 
yhteistyötä sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka omalla toiminnallaan vaarantavat kuulovammaisten ihmisten 
oikeuksia tai myötävaikuttavat voimakkaasti kuulovammojen syntyyn.   
 
 
3. Yhteistyön toimintaperiaatteet  

Kuuloliitto toimii yritysyhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti, riippumattomasti ja puolueettomasti. 
Yritysyhteistyö perustuu avoimuudelle ja on läpinäkyvää.   
 
Yritysyhteistyöstä laaditaan kirjallinen sopimus, joissa osapuolten keskinäiset oikeudet, vastuut ja 
velvollisuudet on määritelty.  
 

https://www.kuuloliitto.fi/yhdistykset/
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Sopimus voidaan purkaa välittömästi ilman Kuuloliitolle aiheutuvia taloudellisia seuraamuksia, mikäli 
yhteistyökumppanin toiminta sopimuksen voimassa ollessa on ristiriidassa liiton periaatteiden tai arvojen 
kanssa.  
 
Yhteistyökumppanien nimen ja logon käytöstä sekä mahdollisesta mainonnasta ja viestinnästä on sovittava 
erikseen ja molempien osapuolien on hyväksyttävä sopimus.   
 
Kuuloliitto ei suosittele minkään yrityksen tuotteita hyvinvointia ja terveyttä edistävänä.  
 
Kuuloliitto ei suosi yksittäistä yritystä eikä tuotetta.  
 
Yhteistyössä huomioidaan yhteistyökumppanin arvot. Yhteistyö perustuu hyvän hallinnon periaatteisiin.  
 
Kuuloliitto tekee sekä yritysyhteistyötä että tukee jäsenyhdistysten yritysyhteistyötä.  
 


