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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslaissa
tarkoitetusta haittaluokituksesta 1649/2009

Haittaluokkataulukko 1.1.2010 alkaen, kuuloa ja tasapainoa koskeva osuus

Kuulon alenema, kuulon alenemaan liittyvä puhehäiriö, korvaperäinen huimaus ja tasapainohäiriöt,
tinnitus ja kuurosokeus
Kuulon alenema
Toisen korvan kuulon alenema: Paremman korvan ilman kuulokojetta audiometrisesti määritetyn
keskiarvokuulon ollessa taajuuksilla 500, 1 000, 2 000 ja 4 000 Hz parempi kuin 20 dB, haittaluokka
määräytyy huonomman korvan vastaavan keskiarvokuulon perusteella alla olevasta taulukosta. Haittaluokan
määrittäminen edellyttää aina ammattikoulutetun kuulontutkijan tekemää audiometriatutkimusta. Mikäli
apuvälineellä tai sisäkorvaistutteella saadaan merkittävä hyöty, haittaluokkaa voidaan alentaa 1–2
haittaluokalla ottaen kuitenkin huomioon myös apuvälineen käytettävyys erityisesti meluisassa ympäristössä.
Haittaluokka
Kuulon alenema: Toisen korvan kuulon alenema:
60 – 89 dB
90 – dB
Molempien korvien kuulon alenema: Haittaluokka määräytyy paremman korvan
kuulon aleneman perusteella edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti seuraavasta
taulukosta:
20–29 dB
30–39 dB
40–49 dB
50–59 dB
60–69 dB
70–79 dB
80–89 dB
90–dB
Jos huonomman korvan keskiarvokuulo on taajuuksilla 500, 1 000, 2 000 ja 4 000 Hz
keskimäärin vähintään 35 dB parempaa korvaa heikompi, lisätään yllä olevan
taulukon mukaiseen haittaan yksi haittaluokka.
Kuurosokeus
Kuulon alenemaan liittyvä puhehäiriö:
Puhe on epäselvää, mutta helposti ymmärrettävää. Kuulon alenemaa vastaavaa
haittaluokkaa korotetaan tällöin 0–5 haittaluokalla, kuitenkin niin, ettei näin
saatu haittaluokka voi olla suurempi kuin 12.
Puhe on vaikeuksin ymmärrettävää. Kuulon alenemaa vastaavaa haittaluokkaa
korotetaan tällöin 8 haittaluokalla, kuitenkin niin, ettei näin saatu haittaluokka
voi olla suurempi kuin 14.
Kyvyttömyys puhua ymmärrettävästi. Haittaan sisältyy tällöin myös kuulon
alenema.
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Tinnitusoire ei pääsääntöisesti vaikuta kuulon aleneman haittaluokkaan. Jos sisäkorvavauriosta kuitenkin
aiheutuu erityisen vaikean ja pitkäkestoisen tai pysyvän tinnitusoireen vuoksi enemmän toiminnanvajausta
kuin siitä kuulon aleneman perusteella muuten aiheutuisi, haittaluokkaa korotetaan yhdellä haittaluokalla.

Korvaperäinen huimaus ja tasapainohäiriöt
Huimauksen ja tasapainohäiriön arvioinnissa kiinnitetään huomiota objektiivisesti havaittavaan
tasapainohäiriöön ja tutkimuslöydöksiin eikä niinkään subjektiiviseen huimaukseen. Muiden
elinjärjestelmien häiriöistä aiheutuvat tasapainohäiriöt arvioidaan kysymyksessä olevan elinjärjestelmän
toiminnanvajauksen mukaan.
Haittaluokka
Korvaperäinen huimaus ja tasapainohäiriöt:
Lievä tasapainohäiriö: Haittaa vain epätasaisessa maastossa ja esimerkiksi
kiipeillessä. Henkilö ei tarvitse liikkumisen tueksi apuvälineitä.
Keskivaikea tasapainohäiriö: Haittaa aiheutuu useimmissa jokapäiväisissä
toiminnoissa, tarvitsee liikkumisen tueksi toistuvasti keppiä. Voimakkaita
huimauskohtauksia esiintyy lähes viikoittain, mutta muutoin vähäisiä oireita.
Vaikea tasapainohäiriö: Voi liikkua sisätiloissa kepin avulla, mutta ulkona
liikkuessa tarvitsee rollaattorin.
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