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HyvHyvää ääääni ni (Laukkanen, A(Laukkanen, A--M.1999)M.1999)

�� ??
�� Se on kuultavissa.Se on kuultavissa.
�� Kommunikatiivisesti tarkoituksenmukainenKommunikatiivisesti tarkoituksenmukainen

(riitt(riittäävväästi vaihtelua)sti vaihtelua)
�� Fysiologisesti tarkoituksenmukainen = Fysiologisesti tarkoituksenmukainen = 

ääääni on tuotettu taloudellisesti, jolloin ni on tuotettu taloudellisesti, jolloin 
mekaaninen ja fysiologinen rasitus on mekaaninen ja fysiologinen rasitus on 
minimaalista ja nminimaalista ja nääin ennaltaehkin ennaltaehkääististääään n 
äääänen vnen vääsymistsymistää ja ja äääänihnihääiriiriööiden syntyiden syntyää..



�� ÄäÄäni vni väälittlittääää kielellisen viestimisen ohella kielellisen viestimisen ohella 
mymyöös paljon muuta. s paljon muuta. ÄäÄäni kertoo usein ni kertoo usein 
muun muassa puhujan imuun muassa puhujan iään ja sukupuolen. n ja sukupuolen. 
Se voi kertoa mySe voi kertoa myöös ihmisen s ihmisen 
eleläämmääntavoista, terveydestntavoista, terveydestää ja heijastaa ja heijastaa 
puhujan persoonallisuutta ja tunteita. puhujan persoonallisuutta ja tunteita. 



� Sisään hengitettäessä keuhkot 
pääsevät laajenemaan, koska pallea 
painuu alaspäin. Sisään hengitys on 
aktiivista toimintaa.

� Ulos hengitettäessä pallea nousee ja 
työntää ilman pois keuhkoista.

� Ääni syntyy, kun keuhkoista tulevassa 
ilmavirrassa äänihuulten limakalvot 
koskettavat toisiaan ja alkavat 
värähdellä. 

� Äänihuulet värähtelevät nopeasti, 
naisilla 200-300 kertaa sekunnissa ja 
miehillä puolta harvempaan.

� Ääni vahvistuu rintakehässä, nielussa, 
nenäontelossa, suussa ja huulten 
välissä. 

� http://www.kerhonetti.net/easydata/customers/kerhonetti/fil
es/liitetiedostot/Fysiikkaa_biologian_avulla.pdf



Kurkunpään poikkileikkaus äänihuulten kohdalta (ylhäältä katsottuna).

KurkunpKurkunpääää

www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fiwww.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi//fontermfonterm/006.htm/006.htm
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Kurkunpäästä ilma nousee ylöspäin 
ja kulkee ulos suun tai nenän kautta. 
Nenäväylä suljetaan kitapurjeen eli 

velumin avulla. 

Jos nenäportti on kiinni ja ilma 
kulkee 

vain suun kautta, äänteet ovat 
oraaleja. 

Jos nenäportti on auki, mutta 
suuväylä

suljetaan jostain kohdasta, syntyy 
nasaaleja.



ÄäÄänihnihääiriiriöött

�� Taustalla voi olla joko elimellinen sairaus Taustalla voi olla joko elimellinen sairaus 
tai toiminnallinen tai toiminnallinen äääänihnihääiriiriöö. . 

�� ÄäÄänen korkeuden, kuuluvuuden ja laadun nen korkeuden, kuuluvuuden ja laadun 
ongelmatongelmat

�� KKääheyden ohella heyden ohella äääänen laadun kuvailussa nen laadun kuvailussa 
kkääytetytetääään mm. kn mm. kääsitteitsitteitää äääänen karheus, nen karheus, 
vuotoisuusvuotoisuus, heikkous ja , heikkous ja puristeisuuspuristeisuus, jotka , jotka 
perustuvat perustuvat äääänen kuulonvaraiseen nen kuulonvaraiseen 
arviointiin. arviointiin. 



Vähentää sosiaalisuutta ja itseluottamusta.
Täytyy selvitellä kurkkua.
Aiheuttaa ahdistusta.
Kurkkua kuivaa tai kutisee.
Kurkussa on palan tunne

Haitta

Ääni ei kanna.
Turhauttaa.
Ääni katkeilee. 
Vaikea huutaa, lukea ääneen tai puhua 
puhelimessa.

Toimintavajavuus

Ääni väsyy helposti. Vaikea laulaa. Vaikeuttaa 
työtä.
Ääni on käheä, heikko, voimaton, madaltunut 
tai vuotoinen.

Häiriintynyt 
toiminta

Toiminnallinen äänihäiriö: kurkunpään toiminnassa on liikaa 
jännitystä tai äänihuuliin kohdistuu liian kova paine Ohlsson (1988) Pekkarinen 
ym. (1992), Sapir ym. (1993), Smith ym. (1998), Scott ym. (1997).



Rasitus kudostasolla Rasitus kudostasolla ((VilkmanVilkman, E.1999), E.1999)

1)1) ÄäÄänihuulten vnihuulten väälinen tlinen töörmrmääysys

2)2) ÄäÄänihuulten sulkeutumiseen liittyvnihuulten sulkeutumiseen liittyvää kitkakitka

3)3) ÄäÄänihuultenvnihuultenväärräähdykseen liittyvhdykseen liittyvää
kudosvenytys kudosvenytys 

--> > äääänihuulten turvotusnihuulten turvotus

Keinot: kohtuullistaa Keinot: kohtuullistaa äääänenknenkääyttyttööaikaa ja aikaa ja 
vväähenthentääää äääänen korkeuden ja nen korkeuden ja 
voimakkuuden korotustarvettavoimakkuuden korotustarvetta



ElimellisiElimellisiää syitsyitää äääänihnihääiriiriöööönn

�� akuutti ja krooninen akuutti ja krooninen 
laryngiittilaryngiitti

�� astma ja allergiatastma ja allergiat

�� äääänihuulikyhmy, nihuulikyhmy, 
rasitusvammarasitusvamma

�� äääänihuulipolyyppinihuulipolyyppi

�� haavauma, haavauma, 
granuloomagranulooma

�� äääänihuulihalvausnihuulihalvaus

�� kasvaimetkasvaimet

�� refluksitautirefluksitauti



Toiminnallisia syitToiminnallisia syitää äääänihnihääiriiriöööönn

�� huono ryhtihuono ryhti

�� lihasjlihasjäännitysnnitys

�� huono asentohuono asento

�� äääänenknenkääyttyttöötaitotaito

�� äääänenknenkääyttyttöötavat: tavat: 
nopea puhe, vnopea puhe, väääärrää
korkeus, tarpeeton korkeus, tarpeeton 
voimavoima

�� äääänenknenkääyttyttööharrastukharrastuk
set: teatteri, musiikki, set: teatteri, musiikki, 
urheiluurheilu

�� kuiskailu, kakistelu, kuiskailu, kakistelu, 
yskiminenyskiminen

�� eleläämmääntavatntavat



YmpYmpääristristöötekijtekijäätt

�� paljon puhumisen paljon puhumisen 
pakkopakko

�� melumelu
�� akustiikkaakustiikka
�� puhumisetpuhumisetääisyysisyys
�� ilmanlaatu, pilmanlaatu, pöölyly
�� tytyööasennotasennot
�� psyykkinen kuormituspsyykkinen kuormitus
�� tekniset apuvtekniset apuväälineetlineet



Lasten Lasten äääänihnihääiriiriööt t (Virokannas 1997)(Virokannas 1997)

�� Yleisin lasten Yleisin lasten äääänihnihääiriiriöö kkääheys.heys.

�� Useimmiten sen taustalta lUseimmiten sen taustalta lööytyi ytyi 
äääänihuulikyhmyt.nihuulikyhmyt.

�� HHääiritsee ja heikentiritsee ja heikentääää lapsen lapsen 
ilmaisukykyilmaisukykyää..

�� KKääheheää--ääääniseen suhtaudutaan niseen suhtaudutaan 
negatiivisemmin kuin tervenegatiivisemmin kuin terveääääniseen.niseen.



Koivusaari, R. 1998.Koivusaari, R. 1998.

�� 28 % 5. ja 6. luokkalaisista 28 % 5. ja 6. luokkalaisista äääänihnihääiriiriöö
(tutkimus vuosina 87(tutkimus vuosina 87--88)88)

�� ÄäÄänihnihääiriiriööiset lapset olivat saaneet iset lapset olivat saaneet 
enemmenemmään erityisopetusta.n erityisopetusta.

�� Ennustavatko Ennustavatko äääänihnihääiriiriööt jo 1.luokalla t jo 1.luokalla 
tulevia oppimistulevia oppimis-- ja/tai ja/tai 
sopeutumisvaikeuksiasopeutumisvaikeuksia……



ÄäÄänen harjoittaminennen harjoittaminen
SillSillää pyritpyritääään muuttamaan n muuttamaan äääänentuottoon liittyvnentuottoon liittyvääää lihastoimintaa niin, lihastoimintaa niin, 

ettettää tuloksena olisi optimaalinen tuloksena olisi optimaalinen äääänen laatu.nen laatu. (Laukkanen, A(Laukkanen, A--M.1999)M.1999)

�� VVäääärrään n äääänen knen kääytytöön n 
selvittselvittääminenminen

�� Auditiiviset harjoitukset, Auditiiviset harjoitukset, 
opetellaan tunnistamaan hyvopetellaan tunnistamaan hyvää
äääänini

�� Auditiiviset ja kinesteettiset Auditiiviset ja kinesteettiset 
harjoitukset hyvharjoitukset hyvään n äääänen nen 
aikaan saamiseksi:aikaan saamiseksi:

�� HyvHyvää asentoasento
�� SyvSyväähengityshengitys
�� M:n tai h/m:n M:n tai h/m:n ääääntntääminen,  minen,  

lislisäättääään vokaaleitan vokaaleita
�� HyrHyrääilyily
�� Tavudrillit, sanat, lauseetTavudrillit, sanat, lauseet
�� Rumpuharjoitukset Rumpuharjoitukset 

BummaBumma--dummadumma--bombom--bombom
�� HuutokorttiHuutokortti
�� Perheen, opettajan Perheen, opettajan 

konsultointikonsultointi
�� HyvHyväät t äääänenknenkääyttyttöötavattavat



ÄäÄänen kuntoutusnen kuntoutus

�� ääääniterapianiterapia
�� fysioterapiaafysioterapiaa
�� ortodonttisiaortodonttisia hoitojahoitoja
�� erityisterityistää äääänielimistnielimistöööön kohdistuvaa n kohdistuvaa 

kkääsittelysittelyää ((””VoiceVoice massagemassage””). ). 
�� ääääniergonomian parantaminen, mm. niergonomian parantaminen, mm. 

äääänenvahvistimen knenvahvistimen kääyttyttöööön otto ja n otto ja 
tytyööolosuhteisiin vaikuttaminen (melu, olosuhteisiin vaikuttaminen (melu, 
akustiikka)akustiikka)



ÄäÄäntnt öörentousrentous , hengitt, hengitt ääminenminen
PulliPulli



ÄäÄäni nenni nen ääään, nasaalisuus n, nasaalisuus –– mikmik ää
voi auttaa? voi auttaa? (Riitta Nissisen ohjeita nen(Riitta Nissisen ohjeita nen ääportin sulun aktivointiin)portin sulun aktivointiin)

�� Imeminen, vihellysImeminen, vihellys
�� Kevyt puhallus (ei Kevyt puhallus (ei 

nennenääään!) n!) 
�� Kuorsaus, nauru, kurlausKuorsaus, nauru, kurlaus
�� Ilma hitaasti suun sisIlma hitaasti suun sisäältltää
�� Klusiili /nasaali Klusiili /nasaali ––drillitdrillit

pnpn ––tn tn –– attnattn……
kngkng –– engeenge ––gege……

ontooontoo –– tootoo…… jnejne

�� Huulet liikkeelleHuulet liikkeelle
-- vokaalien liioitteluvokaalien liioittelu
-- vok+labvok+lab (nopeat)(nopeat)

�� Leuka aukiLeuka auki
-- gyygyy--jyyjyy-- geegee--jeejee……
-- ””jewingjewing”” puhuessapuhuessa
-- nopeat tavutoistot        nopeat tavutoistot        
((diadockokindiadockokin.).)

�� Kielen kKielen käärki liikkeellerki liikkeelle





SylkeSylke ää erittyy erittyy –– mikmik ää voi auttaa? voi auttaa? 
pt.Hilkkapt.Hilkka Puistolinnan ohjeita suun aktivointiinPuistolinnan ohjeita suun aktivointiin
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