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Kuulolla työssä –kampanjan tavoitteet
Kampanja on suunnattu erityisesti kasvatus- ja opetusalalle.

• työntekijä tunnistaa mahdollisen kuulonalenemansa, hakeutuu tarvittaessa 
jatkotutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tuntee työtä helpottavat toimintatavat 
ja mukautukset.  Selviytymisstrategiat, kannustaminen, arkipäiväistäminen.

• työyhteisö oppii huomioimaan huonokuuloisen työyhteisössä

• työnantaja, työterveyshuolto ja työntekijä saavat tietoa työolosuhteiden 
mukautuksista ja niihin saatavista tuista. Työterveyshuollossa tunnistetaan 
kuulonalenema, otetaan kuulo puheeksi sekä tunnetaan kuulonaleneman 
vaikutukset ja tavat, millä niitä voi helpottaa.

• kasvatus- ja opetusalalla tunnetaan melua vähentäviä toimintatapoja sekä 
akustisten ja tilan käyttöön liittyvien ratkaisujen merkitys melua vähennettäessä.

https://www.kuuloliitto.fi/tyontekijalle/
https://www.kuuloliitto.fi/tyoyhteisolle/
https://www.kuuloliitto.fi/tyoterveyshuollolle-ja-tyonantajalle/
https://www.kuuloliitto.fi/tyotilat/






Huomioi huonokuuloinen -video

Löytyy Kuulolla työssä –sivustolta osoitteesta:

https://www.kuuloliitto.fi/tyoyhteisolle/

Se on myös YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=0SEqmXoDJcc

https://www.kuuloliitto.fi/tyoyhteisolle/
https://www.youtube.com/watch?v=0SEqmXoDJcc


Toimintatavat – yhteiset pelisäännöt?

• Melu synnyttää melua, huutaminen 
huutamista, kova äänen käyttö 
ääniongelmia.

• Kysy, miten tulisi huomioida?
• Myönteinen suhtautuminen työn 

mukautuksiin
• Vain yksi puhuu kerrallaan – älä 

huutele ovensuusta
• Odota, että ryhmä hiljenee – älä 

korota ääntäsi
• Pienryhmiin jakaminen, lähi- ja 

verkko-opetus
• Kuulo tarvitsee välillä lepoa – työn 

rytmittäminen, hiljaiset tilat, 
etätyömahdollisuudet



Työterveyshuolto, työsuojelu ja kuulovammainen

• Työterveyshuollon tulisi tunnistaa 
kuulonalenemasta johtuvat oireet, 
ohjata tarkempiin tutkimuksiin ja 
tarvittaessa kuntoutukseen

• Työterveyshuollolla on velvollisuus 
mm. tarkistaa ja seurata 
työolosuhteita sekä arvioida 
apuväline- ja työolosuhteiden 
mukautustarpeet

• Työkykyneuvottelu / 
työhyvinvointineuvottelu



Miksi kasvatus- ja 
opetusala?

• Hälyisyytensä vuoksi 
haasteellisia työympäristöjä 
huonokuuloiselle

• Opettajista lähes kaksi 
kolmasosaa kokee häiritsevää 
melua päivittäin

• Melu on kuormittava tekijä

• Päiväkodeissa ja kouluissa 
melu on sekä työsuojelullinen 
että terveydensuojelullinen 
kysymys



Melua on kaikkialla!

• Päiväkodeissa ja kouluissa 
keskimääräinen kahdeksan tunnin 
äänialtistustaso on tyypillisesti 70 ja 
80 desibelin välillä.  

• Joissakin tilanteissa ja tiloissa äänitaso 
voi nousta hetkellisesti yli 90 
desibelin. 

• Päiväkotien ja oppilaitosten meluisuus 
ei aiheuta yleensä kuulovaurioriskiä. 

• Niissä äänitasot ovat kuitenkin 
huomattavan korkeita ja melu on 
merkittävä kuormittava tekijä 
kasvatus- ja opetusalalla.



Melun terveysvaikutuksia

• väsymys, stressi

• lihasjännitys, päänsärky, ärsyyntyneisyys 

• keskittyminen, oppiminen, muisti

• unihäiriöt

• verenpaine ja verenkiertoelinten sairaudet

• ääniyliherkkyys

• puheviestinnän vaikeus ja ääniongelmat

• korvien lukkiutuminen, tukkoisuus, tinnitus

• kuulovauriot

Melun vaikutukset ovat aina yksilöllisiä.



Paras tapa vähentää meluisuutta on melun 
lähteisiin vaikuttaminen
• Äänieristys

• estetään, ettei ulkoa, toisista tiloista tai taloteknisistä laitteista (LVIS) kulkeudu liikaa ääntä 
tilaan. Hyvän äänieristyksen perusta ovat riittävän raskaat, suljetut ja tiiviit rakenteet.

• Toimintatavat

• Hyvä akustiikka
• Akustiikalla tarkoitetaan yleisesti kaikkea ääneen ja sen käyttäytymiseen liittyvää. Sopiva, hyvä 

akustiikka määräytyy tilan koon ja mallin sekä käyttötarpeen ja toiminnan mukaan. Opetustiloissa 
haaste akustiikalle on puhe, joka on sekä hyötyääni, että myös tyypillisin melunlähde.

• Äänenvaimennus
• Akustiikkalevyt, ”kokolattiamatto”, pehmeät materiaalit, vinot pinnat ja hyllyt, väliseinäkkeet, 

töppöset kalusteiden jalkoihin
• Kun muutostarve on suuri, pyydetään akustiikkasuunnittelija paikalle



Työtilat-video

Löytyy Kuulolla työssä –sivustolta osoitteesta:

https://www.kuuloliitto.fi/tyotilat/

Se on myös YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=1Lw2vwxSkXw

https://www.kuuloliitto.fi/tyotilat/
https://www.youtube.com/watch?v=1Lw2vwxSkXw


Työterveyshuolto, työsuojelu, melu

• Työturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki, ympäristönsuojelulaki

• Valtioneuvoston ns. meluasetus 85/2006: 80dB:n ja 85dB:n raja-arvot

• Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017
• Uusia raja-arvoja ääneneristävyyteen, melun ja tärinän torjuntaan sekä 

ääniolosuhteisiin
• Opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys … 

käyttötarkoitus huomioon ottaen … toimintaa vastaava riittävän hyvä 
ääniympäristö (4§).  Ääniolosuhteet … käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä 
puheenerotettavuus

• Työpaikkaselvitys, ääniergonominen selvitys

• Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen (Työturvallisuuslaki 
25§)


