MAKSUTTOMIA NEUVONTAVIDEOITA
VIITTOMAKIELELLÄ
Internetissä on paljon videoita, joissa annetaan ohjausta ja neuvontaa eri
aiheista. Tähän on koottu niistä osa, ja listaa päivitetään uusien hyödyllisten
videoiden löydyttyä.
Alla olevassa listassa videot on lajiteltu aiheittain eri väreillä. Aiheeseen
liittyvät videot löytyvät sivuilta, joissa on samanväriset reunapalkit. Vieritä siis
sivuja alaspäin, jotta löydät eri aiheisiin liittyviä videoita.
Videoita pääset katsomaan klikkaamalla hiirellä haluamasi videon perässä
olevaa linkkiä.
Videolinkkien kohdalla on merkitty kursivoidulla tekstillä sulkumerkkien sisällä
minkä tahon Youtube-sivulla ko. videolinkki löytyy (= videon julkaisija / tekijä).
Muutama video on muilta internetsivuilta: Niissä on sulkeiden sisällä mainittu
internetosoite, josta video löytyy.

KUUROJEN LIITON VIDEOITA
KELA / FPA
KANSALAISTIETOJA JA -TAITOJA
OMASTA TERVEYDESTÄ HUOLEHTIMINEN
MUITA HYÖDYLLISIÄ VIDEOITA
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KUUROJEN LIITON VIDEOITA
Kuurojen liiton internetsivuilla on runsaasti videoita, joihin kannattaa tutustua.
Tähän on kerätty niistä joitakin esimerkkejä. (www.kuurojenliitto.fi):
Alueelliset palvelut (tällä sivulla videoita mm. aluetyöntekijöiden tarjoamasta
palveluohjauksesta ja tieto- ja viestintätekniikan ohjauksesta):
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/t%C3%A4t%C3%A4-teemme/alueelliset-palvelut#.WV8jOelLfIU

Edunvalvonta (tällä sivulla videoita mm. kielellistä oikeuksista ja neuvonnasta
syrjintätapauksissa):
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/t%C3%A4t%C3%A4-teemme/edunvalvonta#.WV8js-lLfIU

Viittomakielen tulkkaus (tällä sivulla videoita mm. oikeudesta tulkkaukseen,
viranomaisten velvollisuudesta tulkkaukseen ja hätätilanne-tulkeista):
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/viittomakielet-ja-viittomakieliset/tulkkaus#.WV8mUulLfIU

Kuurojen liiton kirjasto ja tietopalvelu:
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/tata-teemme/kirjasto-ja-tietopalvelu#.WV8lDelLfIU

Viittomakielisen kirjaston esittelyvideo:
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/tata-teemme/viittomakielinen-kirjasto#.WV8l4-lLfIU

Viittomakielisen kirjaston sivut: http://www.viittomakielinenkirjasto.fi/fi
Viittomakielinen ohjelmatuotanto (tällä sivulla tietoa mm. siitä miten voi tilata
Kuurojen videon viittomakielisen ohjelmapalvelun):
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/viestint%C3%A4/viittomakielinen-ohjelmatuotanto#.WV8nJelLfIU

Seniorit: http://www.kuurojenliitto.fi/fi/tata-teemme/seniorit#.WV8lf-lLfIU
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KELA
KELAN VIDEOITA KELA.FI -SIVUSTOLLA (Kela.fi):
Tietoa sekä useita videoita eläkkeisiin liittyen:
https://www.kela.fi/web/sgn-fi/elakkeet

Tietoa sekä useita videoita perustoimeentulotuesta:
https://www.kela.fi/web/sgn-fi/toimeentulotuki

Tietoa sekä useita videoita asumisen tuesta:
https://www.kela.fi/web/sgn-fi/asumisen-tuet

Tietoa sekä useita videoita teemasta ”Kun sairastut”:
https://www.kela.fi/web/sgn-fi/kun-sairastut

Tietoa sekä useita videoita teemasta ”Tukea kuntoutukseen”:
https://www.kela.fi/web/sgn-fi/tukea-kuntoutukseen

Tietoa sekä useita videoita teemasta ”Vammaistuet ja -palvelut”:
https://www.kela.fi/web/sgn-fi/vammaistuet-ja-palvelut

KELAN VIDEOITA YOUTUBEN KELAKANAVALLA (Kelakanava):
Viittomakielisiä videoita mm. etuuksista ja eläkkeistä: https://www.youtube.com/watch?
v=lmsxQhV5vQE&index=5&list=PLcHnb7gsysA49bXm4pOnVXHyTyNVI3n6b

Kelan maksamat eläkkeet ja eläke-etuudet: https://www.youtube.com/watch?
v=lmsxQhV5vQE&index=5&list=PLcHnb7gsysA49bXm4pOnVXHyTyNVI3n6b

Kansaneläke ja takuueläke: https://www.youtube.com/watch?
v=aLFDA6aGriQ&index=6&list=PLcHnb7gsysA49bXm4pOnVXHyTyNVI3n6b

Eläkkeen hakeminen: https://www.youtube.com/watch?
v=3Nvp1TJ3Ft8&index=8&list=PLcHnb7gsysA49bXm4pOnVXHyTyNVI3n6b

Eläkettä saavan hoitotuki: https://www.youtube.com/watch?
v=rNSQmL6dqhE&list=PLcHnb7gsysA49bXm4pOnVXHyTyNVI3n6b&index=37

Vammaistukien hakeminen ja maksaminen: https://www.youtube.com/watch?
v=FMRMf89dPz8&list=PLcHnb7gsysA49bXm4pOnVXHyTyNVI3n6b&index=38

Vammaisten tulkkauspalvelut (useita videoita): https://www.youtube.com/playlist?
list=PLcHnb7gsysA7Zn5l5cSM1zlw9M0H6GKwY
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FPA
VIDEOR FRÅN FPA / KELA.FI (Kela.fi):
Information samt flera videor om pensioner:
https://www.kela.fi/web/sgn-sv/pensioner

Information samt flera videor om grundläggande utkomststöd:
https://www.kela.fi/web/sgn-sv/utkomststod

Information samt flera videor under teman ”Stöd för boende”:
https://www.kela.fi/web/sgn-sv/bostadsbidrag

Information samt flera videor under teman ”Sjukdom”:
https://www.kela.fi/web/sgn-sv/sjukdom

Information samt flera videor om rehabilitering:
https://www.kela.fi/web/sgn-sv/rehabilitering

Information samt flera videor om handikappbidrag:
https://www.kela.fi/web/sgn-sv/handikappbidrag

VIDEOR FRÅN FPA / KELAKANAVA (Kelakanava):

FPAs videor på teckenspråk om t.ex. olika bidrag och pensioner
https://www.youtube.com/watch?
v=tWnsByElyqU&index=36&list=PLcHnb7gsysA4hNmtuCpr7oVylUVA_h3Dc

FPAs pensioner: https://www.youtube.com/watch?
v=tWnsByElyqU&index=36&list=PLcHnb7gsysA4hNmtuCpr7oVylUVA_h3Dc

Folkpension och garantipension: https://www.youtube.com/watch?
v=un8T8xHGkxI&list=PLcHnb7gsysA4hNmtuCpr7oVylUVA_h3Dc&index=35

Ansökan och utbetalning av pension: https://www.youtube.com/watch?
v=H1sCmdU6PrI&index=32&list=PLcHnb7gsysA4hNmtuCpr7oVylUVA_h3Dc

Vårdbidrag för pensionstagare: https://www.youtube.com/watch?
v=ZTBNNDMPQHk&list=PLcHnb7gsysA4hNmtuCpr7oVylUVA_h3Dc&index=37

Handikappbidrag - ansökan och utbetalning: https://www.youtube.com/watch?
v=_Xj_YLOBBsc&index=40&list=PLcHnb7gsysA4hNmtuCpr7oVylUVA_h3Dc

FPAs tolkningsservice (flera videor): https://www.youtube.com/playlist?
list=PLcHnb7gsysA4ga7pBP2wcRRavzvIxOtSP
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KANSALAISTIETOJA JA –TAITOJA
HÄTÄTILANTEISSA TOIMIMINEN:
Näin rekisteröidyt hätätekstiviestipalvelun käyttäjäksi (112 Hätäkeskuslaitos):
https://www.youtube.com/watch?v=qY065EytcU0

Näin lähetät hätätekstiviestin (112 Hätäkeskuslaitos):
https://www.youtube.com/watch?v=1xI8Wd1CR40

Registrering i tjänsten för nödtextmeddelanden (112 Hätäkeskuslaitos):
https://www.youtube.com/watch?v=-b4dP03L9jc

Så här skickar du ett nödtextmeddelande (112 Hätäkeskuslaitos):
https://www.youtube.com/watch?v=onU5rmbcYZE

Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden oikeus tekstiviestipalveluun (Viestintävirasto
Kommunikationsverket): https://www.youtube.com/watch?v=x9pS_HsIh4E

Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden oikeus internetyhteyteen (Viestintävirasto
Kommunikationsverket): https://www.youtube.com/watch?v=kmdp2yzSgyM

Jos joudut rikoksen uhriksi (useita videoita) (Oikeusministeriö Justitieministeriet):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2wMR6gz9UHl8iiJe_S-E7Nm

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN VIDEOITA (Yhdenvertaisuusvaltuutettu):
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnan esittelyvideoita:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiQ7-P8S9Kvep4yheThOj-aDYJ-YM_Yjy

Videor om diskrimeringsombudsmannen på teckenspråk:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiQ7-P8S9KvfitCs7zUjXKbdtw_-ZKTUz
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KANSALAISTIETOA JA -TAITOJA
Viittomakielilaki-esite suomeksi viitottuna (Oikeusministeriö Justitieministeriet):
https://www.youtube.com/watch?v=e-NOR5FxTb0

Teckenspråkslagens broschyr på finlandssvenskt teckenspråk (Oikeusministeriö
Justitieministeriet): https://www.youtube.com/watch?v=bzWXhk01qCA

Yhdenvertaisuuslaki viitottuna (Oikeusministeriö Justitieministeriet):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2zccwdmGr0xEuQDhuMZOwyP

Perustuslaki viittomakielellä (Oikeusministeriö Justitieministeriet):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2yclivPnfUjC0dHFRxVycmK

Grundlagen på teckenspråk (Oikeusministeriö Justitieministeriet):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2xP-sOnRLkrJzu8kfOOTuWi

Laki tulkkauspalvelusta viitottuna (Sosiaali- ja terveysministeriö):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhIF0UhvF7ivk1oCCaquhVIUoEWf-Ib08

YK:n yleissopimuksen esittely viittomakielellä / Presentation av FNkonventionen på teckenspråk (Sosiaali- ja terveysministeriö):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhIF0UhvF7iuNlXUCsJrZnwLj0yzAlCgI

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen
valinnainen pöytäkirja viittomakielellä (Sosiaali- ja terveysministeriö):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhIF0UhvF7iv_OvvGXq5ptkKdmsYpaqWh

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE (Sosiaali- ja
terveysministeriö): https://www.youtube.com/watch?
v=HwB32L80GtE&list=PLhIF0UhvF7iv_AXmdWNmZ4N6scT3CQqie&index=1

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE
(Sosiaali- ja terveysministeriö): https://www.youtube.com/watch?v=lPeXdkBOBY&list=PLhIF0UhvF7iv_AXmdWNmZ4N6scT3CQqie&index=2
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KANSALAISTIETOA JA -TAITOJA
Tietosuojauudistus 2018 (Oikeusministeriö Justitieministeriet):
https://www.youtube.com/watch?v=OT8cauSAfBA

Dataskyddsreform 2018 (Oikeusministeriö Justitieministeriet):
https://www.youtube.com/watch?v=E7VZDzWay7s

OIKEUSMINISTERIÖN VAALEIHIN LIITTYVIÄ VIDEOITA (Oikeusministeriö
Justitieministeriet):

Kuntavaalit:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2zix7bvEkN0ulR2h2DlXHyv

Kommunalvalet:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2yMcR1uSUb6_6Ynb726mJRB

Presidentin vaalit:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2xrtsEnxJT5gLZ6U5zBHEI-

Presidentvalet:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2xfS5Dcbe8muAl6A2Obwa4O
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OMASTA TERVEYDESTÄ HUOLEHTIMINEN
Hoitotahto (Inkeri Vyyryläinen): https://www.youtube.com/watch?v=RAFEVYtaYIs
Edunvalvontavaltakirja (Inkeri Vyyryläinen):
https://www.youtube.com/watch?v=3Fr0VtmxWNQ

Kuurojen Palvelusäätiön pitkäaikaissairaiden Passi-ohjelman ja MEMOohjelman viittomakielisiä videoita ja muuta viitottua materiaalia
(www.kuurojenpalvelusaatio.fi):

Auttava linja -palvelun esittelyvideo (sivun alaosassa):
https://www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fi/apua-arkeen/auttava-linja/

Pitkäaikaissairaiden Passi-ohjelman esittelyvideo: https://
www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fi/apua-arkeen/pitkaaikaissairaiden-passi-ohjelma/

Passi-ohjelman tuottamaa materiaalia mm. masennukseen ja muistihäiriöihin
liittyen.Videot löytyvät sivun alaosasta:
https://www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fi/apua-arkeen/pitkaaikaissairaiden-passi-ohjelma/passiohjelman-tuottamia-selkokielisia-oppaita-ja-viittomakielista-materiaalia/

Memo-ohjelman tuottamaa materiaalia:
Edunvalvontavaltakirja viitottuna: http://kps.mediapalo.fi/edunvalvontavaltakirja/
Hoitotahtolomake viitottuna: http://kps.mediapalo.fi/hoitotahto/
Pidä huolta muististasi (Tilastot Kuurojenpalvelusäätiö):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=juPm46wzBfI

Muistisairaudet (Tilastot Kuurojenpalvelusäätiö):
https://www.youtube.com/watch?v=RSoNSxGoNGE

Muisti ja muistihäiriöt (Tilastot Kuurojenpalvelusäätiö):
https://www.youtube.com/watch?v=2VbtDHMh6js

Milloin pitää mennä tutkimuksiin (Tilastot Kuurojenpalvelusäätiö):
https://www.youtube.com/watch?v=88hDVJa7cc4

Missä tutkitaan, miten tutkitaan (Tilastot Kuurojenpalvelusäätiö):
https://www.youtube.com/watch?v=tGrHKzdfcA0
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OMASTA TERVEYDESTÄ HUOLEHTIMINEN
Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen videoita (Kuntoutuksen edistämisyhdistys):
Sydänterveys ja ravitsemus: https://www.youtube.com/watch?v=ooXy_UJtAkQ
Liikkuen voimaa vanhuuteen: https://www.youtube.com/watch?v=2Rv0XwQ28to
Aivojumpalla muisti paremmaksi: https://www.youtube.com/watch?v=QPWxjrni8vc
Stumppi.fi - irti tupakasta: https://www.youtube.com/watch?v=y-AIp9jImCU
Alkoholinkäyttö puheeksi: https://www.youtube.com/watch?v=2Ja5v4-ESIA

Päihdelinkin videoita (Päihdelinkki):
Mielenterveyden ongelmiin apua: https://www.youtube.com/watch?v=YEMjlcFIG3U
Alkoholi ja sydän: https://www.youtube.com/watch?v=1kmDFyIEDw0
Päihdelinkin sivuilla myös muita viittomakielisiä videoita mm. huumausaineisiin
ja peliongelmiin liittyen: https://www.youtube.com/channel/
UCAHzDoeVg8FM0OJZvqzBoJw/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd

Hoitopaikanvalinta.fi sivuston videoita (Hoitopaikanvalinta):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFVWWfsJ-BMgJKaI6wLStfk-jxN53UA4z

Videor från vårdenhetsval.fi (Hoitopaikanvalinta):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFVWWfsJ-BMg4emXcOAUvVQucHpI5u3mo

Sosiaaliasiamies (Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma):
https://www.youtube.com/watch?v=_hKxyvhu6lI

Potilasasiamies (Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma):
https://www.youtube.com/watch?v=400dmPkqgIY

Vammaisasiamies (Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma):
https://www.youtube.com/watch?v=nPXNA5L82tw
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MUITA HYÖDYLLISIÄ VIDEOITA
YLE uutiset viitottuina (sivut päivittyvät jatkuvasti) (yle.fi):
https://yle.fi/uutiset/18-38128

Tietoa kuluttajanoikeuksista viittomakielellä (useita videoita mm. kaupan
peruuttaminen, kuluttajariitalautakunta) (Kilpailu- ja kuluttajavirasto):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_HaxFGGMpRB3BtaJNz3xS5XwTCp9kpH
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