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1 JOHDANTO 

Uimataito on kansainvälisesti noteerattu taito, joka mahdollistaa vedessä olemisen ja liik-

kumisen. Uimataidollinen ihminen omaa hyvän tietopohjan vesiturvallisuudelle ja on ky-

kenevä harrastamaan vesiliikuntaa monipuolisesti (Hakamäki ym., 2012a, 9). Suomessa 

uimataitoa on kauan pidetty kansalaistaitona, mutta silti vain noin kaksi kolmasosaa suo-

malaisista kokee omaavansa uimataidon (Keskinen, 2007, 349). Uimaseurat, koulut, sekä 

erilaiset organisaatiot, kuten Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH), tekevät 

kallisarvoista työtä kehittäessään uimaopetusta ja edistäessään uimataidon leviämistä Suo-

messa.  

Uimataito ja vesiturvallisuus on huomioitu peruskoulun opetussuunnitelmassa asti, sillä se 

on ainut tarkka taito, joka mainitaan liikunnan tavoitteissa aina 1. luokasta 9. luokkaan 

saakka (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). Uimataidon läsnäolo opetus-

suunnitelmassa edellyttää kouluja tarjoamaan oppilailleen vuosittain uimaopetusta ja kehit-

tämään lasten uima- sekä vesiturvallisuustaitoja. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastus-

liitto on kehitellyt kouluille luokkakohtaiset tavoitteet esikoulusta yhdeksänteen luokkaan 

saakka, jotka pohjautuvat Pohjoismaiseen uimataidon määritelmään, ”Henkilö, joka pudot-

tuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään uudelleen pinnalle ui yhtä-

jaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään” (Hakamäki ym., 2012a, 54).  

Kiinnostus uimaopetusta kohtaan tutkimukseni aiheena tulee oman pitkäaikaisen uinti- ja 

vesipalloharrastuksen sekä uimaopettajan työn kautta. Uimataito on antanut minulle henki-

lökohtaisella tasolla todella paljon, sen tärkeys on vuosien saatossa korostunut suuresti ja 

olen oppinut ymmärtämään miksi sen arvostus on Suomessa hyvin korkeaa. Uimataito on 

pohjimmiltaan henkiä pelastava taito, jota ihmiset ovat kautta aikojen käyttäneet selviyty-

äkseen jokapäiväisestä elämästään. Suomessakin on nähtävissä positiivinen trendi uimatai-

don lisääntymisessä, jos tarkastellaan esimerkiksi hukkumistilastoja tai uimataitoprosentte-

ja.  

Uimaopetusta on tutkittu Suomessa melko laajalti ja jatkuvaa tutkimusta tehdään esimer-

kiksi kansallisesta uimataidosta. Hukkumiskuolemia tilastoidaan sekä SUH:n että Tilasto-

keskuksen voimin. Uusia uimaopetusmateriaaleja kehitetään sekä tuotetaan etenkin SUH:n, 

Suomen Uimaliiton ja uimaseurojen toimesta. Myös kansainvälistä yhteistyötä uimaope-

tus- ja hengenpelastustyön alalla lisätään jatkuvasti. Paljon materiaalia vesiturvallisuudesta 



 
 

 

sekä hukkumiskuolemien ehkäisemisestä on tarjolla Kansainvälisen hengenpelastusliiton 

julkaisemana, johon myös SUH kuuluu.  

Tutkimuksen näkökulma voidaan perustella uimataidon ja vesiturvallisuuden yksilöllisellä 

sekä yhteiskunnallisella tärkeydellä. Hukkumiskuolemien määrä on valitettavan suuri sekä 

Suomessa että kansainvälisellä tasolla. Niiden ehkäisemiseksi pitäisi tehdä enemmän työtä 

etenkin uimaopetuksen ja vesiturvallisuuskoulutusten osalta, jotta kaikilla ihmisillä olisi 

riittävä taitotaso uimiseen ja pelastamiseen. Uimaopetuksen tutkiminen peruskoulun näkö-

kulmasta tuo esille piirteitä koulu-uimaopetuksen toteutusmallista. Suomalaisten peruskou-

lujen uimaopetus auttaa ennaltaehkäisemään hukkumiskuolemia ja parantaa yleisesti ih-

misten tietoisuutta ja osaamista vesiturvallisuudesta.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vastata kattavan kirjallisuuskatsauksen avulla tutki-

muskysymykseen, ”Mitä peruskoulun uimaopetus sisältää?”. Tutkimus rakentuu suomalai-

sen uimaopetuksen historiaan, sisältöön ja tavoitteisiin, ja pyrkii yhdistämään edellä maini-

tut asiat peruskoulukontekstiin. Tutkimuksessa tarkastellaan uimaopetusta kokonaisuutena 

sekä arkipäiväisellä tasolla että peruskoulun opetussuunnitelman sisältönä. Tutkimuksessa 

perehdytään myös hukkumistilastoihin sekä uimataitotutkimuksiin, ja vertaillaan erilaisia 

koulu-uimaopetusjärjestelmiä, joita Suomen kunnissa käytetään. Pohdinnassa käsitellään 

tutkimustuloksia ja mietitään mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä. Myös uimaopetuksen 

ja uimataidon roolia tarkastellaan suomalaisessa peruskoulussa sekä yhteiskunnassa. 
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2 UIMAOPETUS SUOMESSA 

Uiminen, veden kanssa tekemisissä oleminen ja veden äärellä harrastaminen ovat monelle 

suomalaiselle osa vapaa-ajan harrastuksia. Veneily on erittäin suosittua etenkin rannikko-

seudulla, ja sisämaassa on lukuisia järviä, joiden rannoille on rakennettu kesämökkejä ja 

pihasaunoja. Veden suuri läsnäolo onkin johtanut siihen, että kaikenikäiset ihmiset kaikilta 

elämänalueilta ovat halunneet hankkia itselleen uimataidon, jotta he voisivat nauttia ja hyö-

tyä vedestä entistä tehokkaammin. Uiminen tarjoaa monimuotoisen mahdollisuuden har-

rastaa liikuntaa. Sen kautta voi saada paljon onnistumisen kokemuksia ja veden ominai-

suudet mahdollistavat myös liikuntarajoitteisten henkilöiden vapautuneen liikkumisen. 

Vedessä ja uimisen avulla tehdään myös erittäin paljon kuntoutustoimintaa. (Hakamäki 

ym., 2012a, 9; Hakamäki, 2012b, 151; Keskinen, 2007, 349.) 

Uimisen edellytyksinä voidaan sanoa olevan veteen tottuminen sekä veden kanssa elämi-

nen, sillä ilman näitä taitoja henkilön on hankala oppia uimaan. Uiminen on pohjimmiltaan 

täysin fysiikkaan perustuvaa toimintaa, jossa tavoitteena on hyödyntää veden kantavuutta, 

vähentää veden vastusta vartalon asennoilla ja lisätä taaksepäin suuntautuvaa työntövoimaa 

käyttämällä raajojen liikkeitä. Uintitermein selitettynä ihmisen tulisi osata kellua, liukua ja 

käyttää käsivetoja ja potkuja edetäkseen vedessä. Uintityylien harjoittelu aloitetaan yleensä 

alkeisuimatyyleistä, kuten myyräuinnista ja alkeisselkäuinnista, jonka jälkeen edetään tek-

nisesti haastavampiin uintityyleihin: krooliuintiin, selkäuintiin, rintauintiin ja perhosuintiin. 

(Keskinen, 2007, 354-360.) 

Uimataidolle on maailmanlaajuisesti olemassa monia eri määritelmiä tai testejä, ja niiden 

sisältö vaihtelee melko laajalti uintimatkan, testin keston ja uintityylien osalta. Kansainvä-

lisen hengenpelastusliiton (ILS) julkaisemassa linjausraportissa uimataidon määritelmää 

käsitellään kansainvälisestä näkökulmassa ja pohditaan mitä asioita uimataidollisen henki-

lön tulisi osata. ILS:n teksti käsittelee uimataidon aihetta myös hengenpelastuksen näkö-

kulmasta, mutta määrittelee uimataidollisen ihmisen seuraavasti: henkilö osaa mennä ve-

teen ja poistua vedestä turvallisesti, kellua vedessä vähintään 30 sekuntia rauhallisesti, 

liikkua vedessä vähintään 25 metriä omalla tyylillä. Tämän lisäksi henkilön tulisi osata 

pelastaa ja olla pelastettavana, kuljettaa uhria 3-5 metriä apuvälinettä käyttäen sekä osata 

pukea, uida sekä kellua kelluttavalla välineellä. (International Life Saving Federation, 

2012b, 1-5.) 



 
 

 

Pohjoismaiden hengenpelastus- ja uimaliitot ovat määritelleet uimataitoisen ihmisen seu-

raavasti, ”Henkilö, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästy-

ään uudelleen pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään” (Hakamäki 

ym., 2012a, 54). Tämän lisäksi SUH on laajentanut uimataidon määritelmää kattamaan 

alempia uimataitotasoja. Henkilö joka osaa uida 10 metriä on alkeisuimataidollinen ja hen-

kilö joka ui 50 metriä kahdella uimatyylillä on perusuimataidollinen (Keskinen 2007, 355). 

Vertailuksi Pohjoismaiselle määritelmälle voidaan ottaa Kanadan hengenpelastusyhdistyk-

sen uimataidon määritelmä, jossa henkilön tulisi osata mennä omin avuin syvään veteen, 

polkea vettä (pysyä pinnalla) minuutin ajan ja uida 50 metriä. Kanadalainen uimataidon 

määritelmä on ohjattu enimmäkseen lapsille, mutta heidän mukaansa jokaisen ihmisen 

tulisi täyttää kyseiset kriteerit selvitäkseen äkillisestä putoamisesta syvään veteen (Life 

Saving Society, 2012). 

 

Kuvio 1. Uimataidon määritelmien esimerkkejä.  
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2.1 UIMAOPETUKSEN HISTORIA 

Uimataitoa on kautta aikojen pidetty yhtenä ihmisten tärkeimmistä taidoista. Muinaisten 

sivilisaatioiden ihmisyhteisöt saattoivat asua vesistöjen lähettyvillä ja heille uimataito liit-

tyi läheisesti elannon hankkimiseen ja jokapäiväiseen selviytymiseen. Kreikkalaiset ja 

roomalaiset kulttuurit noteerasivat uintia erityisesti kylpyläkulttuurien kautta, joissa koh-

dattiin ihmisiä ja huolehdittiin yleisestä hygieniasta. Myöhemmin ihmishistoriassa uima-

taidon tärkeyttä vahvistettiin yhteiskunnissa, se nähtiin henkiä pelastavana taitona. Tällöin 

sitä alettiin tarkastella tarkemmin myös luonnontieteiden, kuten pinnallapysymiskyvyn, 

kautta. (Ilmanen, 2006, 11-19.) 

Uimaopetuksen varhaisimpia toteutusmalleja Suomessa kuvataan Kalervo Ilmasen (2006) 

teoksessa, joka käsittelee Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton historiaa ja toimin-

taa. Ilmasen mukaan ensimmäisen uimakoulun Suomessa piti voimistelunopettaja John 

Hofman, joka järjesti elokuussa 1880 Turussa uimapromootion. Kyseisessä uimapromooti-

ossa – uimakoulussa, jossa pystyi suorittamaan arvomerkin – oli 60 oppilasta, joista vihit-

tiin 12 uimamaisteria ja seitsemän uimakandidaattia. Tämän jälkeen uimaopetusta esiintyi 

eri paikkakunnilla enemmän tai vähemmän eri aikoihin, kunnes 1800-luvun loppupuolella 

ja 1900-luvun alussa uimaseurat alkoivat ottaa vastuuta uimaopetuksesta. Vuonna 1887 

perustettu Helsingfors Simsällskap (HSS) oli pääkaupunkiseudun ensimmäinen uimaseura, 

joka alkoi tarjota uimakoulutoimintaa ja myöhemmin myös kilpauintitoimintaa. (Ilmanen, 

2006, 20-26.) 

Kilpauintitoiminnan kasvaessa uimaseuroissa uimaopetuskin alkoi levitä uusille paikka-

kunnille, jonka seurauksena Suomen Uimaliitto perustettiin vuonna 1906. Uimaliitto yhdis-

ti seuroja sekä alkoi koordinoida kilpailutoimintaa ja uimaopetusta. Suomen Uimaliittoon 

kuuluvat seurat olivat pitkään suurimpia uimaopetuksen tarjoajia Suomessa. Uimaliitto 

julkaisi vuonna 1935 uinti- ja hengenpelastustaidon opaan, joka toimi vuosia uimaopetta-

jien tärkeänä ohjekirjana. Erimieilisyyksistä johtuen uintiurheilun sekä uimaopetus- ja 

hengenpelastustyön merkitykset alkoivat kuitenkin olla ristiriidassa Uimaliiton sisällä, jo-

ten vuonna 1956 päätettiin perustaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliit-

to (SUH). SUH tulisi ottamaan vastuualueekseen uimaopetus- ja hengenpelastustyön. Täl-

löin Suomen Uimaliitto saisi vapauden keskittyä uinnin urheilulliseen puoleen ja kilpauin-

nin kehittämiseen Suomessa. (Ilmanen, 2006, 40-59.) 



 
 

 

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton perustavanlaatuisena tavoitteena oli edistää 

uimaopetus- ja hengenpelastustyötä ja täten luoda eroa kilpauintitoimintaan. Ilmanen 

(2006, 60) viittaa teoksessaan SUH:n vuoden 1956 yhdistysrekisteri-ilmoitukseen, jossa 

uimaopetuksesta ja hengenpelastustyöstä haluttiin luoda ”aatteellista ja käytännöllistä neu-

vonta- ja herätystyötä”. SUH:n toimintaan kuului tämän lisäksi esimerkiksi kyseistä alaa 

käsittelevän kirjallisuuden, ohjekirjasten ja muun materiaalin valmistaminen ja kehittämi-

nen. SUH johtaa ja valvoo uimaopettajakoulutusta ja hankkii resursseja uimaopetus- ja 

hengenpelastustoiminnalle. Näiden lisäksi SUH solmii ja ylläpitää kansallisia sekä kan-

sainvälisiä suhteita uimaopetus- ja hengenpelastustyön alalla. (Ilmanen, 2006, 60.)  

Uimaopetuksen voimakas lisääntyminen suomalaisissa peruskouluissa on johtunut pääosin 

peruskoulujärjestelmän voimaantulosta sekä uimahalliverkoston laajenemisesta. Vuonna 

1970 voimaantullut peruskoulujärjestelmä mahdollisti sen, että kaikki lapset pääsivät kou-

luun ja kaikille taattiin tasa-arvoinen koulutus. Tasa-arvoiseen koulutukseen kuului luon-

nollisesti myös liikunnanopetusta, jonka tuntimäärää ja edellytyksiä pyrittiin lisäämään. 

Uimaopetus oli sisältynyt liikunnanopetukseen jo vuosia aiemminkin (Kurki & Anttila, 

1999, 17). Peruskoulujärjestelmän kehittyminen mahdollisti uimaopetuksen valtakunnalli-

sen leviämisen, mutta uimahalliverkoston tehokas laajeneminen 1970- ja 1980-luvuilla oli 

osatekijänä tähän nopeaan kasvuun. Lukuisat kunnat ja koulut saivat näinä vuosikymmeni-

nä edellytykset tehostuneeseen uimaopetukseen, jolloin myös uimakoulujen ja uimaopetta-

jien kysyntä kasvoi. (Ilmanen, 2006, 133.) 

Historian saatossa uimaseurojen, koulujen sekä SUH:n lisäksi kallisarvoista uimaopetus-

työtä on tehty puolustusvoimissa varusmiesten uinti- ja hengenpelastuskoulutustyön kautta. 

Kurki ja Anttila viittaavat julkaisussaan ”Varusmiessaapumiserän I/97 uimataidon testaus” 

-materiaaliin, jonka mukaan puolustusvoimien uinti- ja hengenpelastustyön tavoitteina on, 

”opettaa koulutettaville vesillä liikkumisen pääperiaatteet, kehittää koulutettavien uimatai-

toa, opettaa uimataidottomat uimaan sekä opettaa vedestä pelastamisen pääperiaatteet.” 

Peruskoulutuskaudella uinninopetusta on yhteensä kolme tuntia ja erikoiskoulutuskaudella 

kolmesta kuuteen tuntia, joissa harjoitellaan uintitekniikoita, hengenpelastusta ja sukellus-

tekniikkaa, ja toimitaan myös uintikoulutuksessa kouluttajien apulaisina. (Kurki & Antti-

la, 1999, 21-23.) 

Nykyään puolustusvoimissa uinti- ja hengenpelastuskoulutuksen tavoitteena on, että jokai-

nen kotiutettava varusmies olisi uintitaitoinen. Uimataidon tasoa mitataan puolustusvoi-
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missa pohjoismaisen uimataitotestin mukaan. Lisäksi kaikkien tulisi osata vedestä pelasta-

misen perusteita ja tuntea vesillä liikkumiseen liittyvät turvallisuustekijät. Peruskoulutus-

kaudella testataan uimataito ja opetetaan uintiin sekä hengenpelastukseen liittyvää teoriaa. 

Uimataidottomille järjestetään uimakouluja. Erikoiskoulutuskausilla sekä johtajakoulutuk-

sissa syvennytään uinti- ja hengenpelastustoimintaan opettelemalla veteen hyppäämistä ja 

sukeltamista. Myös perusuimataitoa ja uintikuntoa pyritään parantamaan. (Puolustusvoi-

mat, 2015, 149.) 

2.2 UIMAOPETTAJIEN KOULUTUS 

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto vastaa valtakunnallisella tasolla uimaopetus- 

ja hengenpelastustyön neuvonnasta, koulutuksesta, kehittämisestä sekä tiedottamisesta 

(Kurki & Anttila, 1999, 23). SUH:n toiminta perustuu heidän laatimiinsa tavoitteisiin, joita 

ovat uimataito kansalaistaidoksi, pelastautumis- ja pelastamistaidot kansalaistaidoiksi sekä 

turvallisuus vesillä ja jäillä kansalaisasenteiksi. Tämän lisäksi SUH pyrkii toiminnallaan 

ehkäisemään hukkumiskuolemia ja takaamaan uimahallien sekä yleisten uimarantojen tur-

vallisuutta, terveellisyyttä, viihtyvyttä ja uudistuvuutta. Kaiken kaikkiaan SUH toimii ui-

maopetustyössä, hengenpelastustyössä, vauva- ja perheuinnissa, erityisuinnissa, vesitree-

nitoiminnassa sekä lasten ja nuorten hengenpelastuskerhotoiminnassa (Junior lifesaver 

Club). (Hakamäki ym., 2012a, 225-227.) 

Pääsääntöisesti SUH:n koulutus voidaan jakaa uimaopetuskoulutukseen ja hengenpelastus-

koulutukseen. Uimaopetuskoulutus sisältää uimaopettaja-, erityisuimaopettaja-, vauva- ja 

perheuinninohjaaja-, aikuisten uinninohjaaja- ja uintiavustajakursseja. Kurssien kestot 

vaihtelevat 15 tunnista 50 tuntiin ja niiden keskeisenä tavoitteena on kouluttaa uusia ohjaa-

jia uimaopetuksen eri aloille. Kurssit sisältävät yleensä teoria- sekä käytännönopetusta ja 

joillekin kursseille on pääsyvaatimuksia. Esimerkiksi uimaopettajakurssin hyväksytty suo-

rittaminen on pääsyvaatimuksena vauva- ja perheuinninohjaajakurssille. (Hakamäki ym., 

2012a, 227-228.) 

Uimaopettajakurssi on tarkoitettu kaikille uimaopetuksesta kiinnostuneille ja kurssivuonna 

18 vuotta täyttäville henkilöille. Kurssi tarjoaa tietoa ja taitoa uimaopetuksen perusteista 

aina eri uintilajien opettamiseen, joten yhtenä vaatimuksena kurssille osallistumiseen on 

monipuolinen uimataito. Kurssilla keskitytään sekä oman uintitekniikan hiomiseen että 

uimaopetustapahtumaan kokonaisuutena. Kurssilla tarkastellaan uintia ja uimaopetusta 



 
 

 

sekä teorian että käytännön kautta. Kurssin kesto on 100 tuntia, joista 40 tuntia on etäopis-

kelua, kuten uimakoulun seuraamista tai tutustumista uimahallin toimin-

taan. Uimaopettajakurssin suoritusvaatimuksiin kuuluu etätehtävien lisäksi lukuisia testejä, 

jotka sisältävät uintia, sukellusta ja pelastamista. Tämän lisäksi kokelaiden on suoriudutta-

va opetusharjoituksesta sekä kirjallisesta loppukokeesta. (Hakamäki ym., 2012a, 227 & 

232-234.) 

SUH:n hengenpelastuskoulutusten tavoitteena on kouluttaa uinninvalvojia ja hengenpelas-

tajia erilaisiin ympäristöihin ja paikkoihin. Hengenpelastajia ja uinninvalvojia koulutetaan 

uinninvalvoja-, rantapelastaja- sekä International Pool Lifeguard -kursseilla, joiden sisäl-

töinä on käytännön harjoittelua, teoreettista opiskelua sekä erilaisia testejä ja vaatimuksia. 

Tämän lisäksi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kouluttaa hengenpelastusker-

hon ohjaajia Junior Lifesaver -toimintaan, joka on suunnattu 8–15 vuotiaille lapsille. Hen-

genpelastuskoulutukset tuottavat ammattilaistoimijoita ja -työntekijöitä uimahalleihin, kyl-

pylöihin ja rannoille. (Hakamäki ym., 2012a, 229-230.) 

2.3 UIMAOPETUKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET 

Uimaan oppimisessa ihmisen tulisi tottua veden ominaisuuksiin, kuten kylmyyteen, veden 

vastukseen sekä kantavuuteen. On tärkeää oppia toimimaan vedessä rennosti ja luontevasti 

(Hakamäki, 2012b, 151). Uimaopetuksen ja uimaopettajan avulla pystytään saavuttamaan 

edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi uimataito, jonka avulla ihminen pystyy selviämään 

vedessä omin avuin. Pääsääntöisesti uimakouluja järjestetään uimaseurojen, kuntien, lii-

kuntatoimien, yksityisten tahojen sekä kerhotoimintojen kautta. Uimakouluja vetää aina 

työhön koulutettu uimaopettaja. (Hakamäki ym., 2012a, 47.)  

Uimaopettajan tulee olla täysi-ikäinen henkilö, joka on suorittanut uimaopettajan pätevyy-

den ja voi täten olla lain mukaan vastuussa opetustilanteesta sekä uimakoulun osallistujista. 

Uimaopettajan tehtäviin kuuluu uimakoulujen suunnittelu, opetustilan organisointi sekä 

oppijoiden ohjeistus ja arviointi. Lisäksi alaikäisiä apu-uimaopettajia voidaan käyttää ui-

makouluissa. Vastuu uimakoulun oppilaista on yleensä uimaopettajalla, mutta esimerkiksi 

koulujen uimatunneilla pääsääntöinen vastuu on aina luokanopettajalla. Kaiken kaikkiaan 

uimaopettajan työ on arvokasta, mutta vastuun täyteistä työtä, jonka avulla voidaan edistää 

yleistä uimataitoa sekä hyvinvointia. (Hakamäki ym., 2012a, 216.) 
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Uimakoulu on paikka, jossa niin pienet lapset kuin aikuisetkin harjoittelevat uimataitoa 

leikkien, tehtävien ja harjoitteiden kautta. Uimakouluun tultaessa tulisi henkilöllä olla mu-

kanaan vähintään uima-asu sekä pyyhe, mutta uimalasienkin käyttöä suositellaan (Haka-

mäki, 2012b, 152). Uimakouluja voidaan järjestää uimahallien erisyvyisissä altaissa, kyl-

pylöissä tai rannoilla. Uimaopettajan tulisi kuitenkin aina valita tarvittava alue tai allas 

harkiten. Kaiken ikäiset ja tasoiset ihmiset voivat osallistua uimakouluihin. Suomessa on-

kin olemassa monipuolinen tarjonta vauvauintia, alkeis- ja jatkouimakouluja lapsille, kou-

lu-uimakouluja kouluikäisille, erityisuimakouluja, sekä aikuisten uimakouluja. Aikuisten 

uimakouluissa voi myös edetä alkeistasoilta tekniikka- ja kilparyhmiin. (Hakamäki ym., 

2012a, 47-50.)  

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto on kehitellyt uimaopetuksen mallin, joka läh-

tee liikkeelle uimaan oppimisen alkeista ja etenee vaiheittain aina uintiliikkeiden oppimi-

seen ja hallitsemiseen saakka (Keskinen, 2007, 350). Uinnin alkeisopetus on yleensä suun-

nattu pienille, noin 3-6 vuotiaille lapsille. Alkeisopetuksen ensimmäinen vaihe on veteen 

totuttautuminen, jonka tarkoituksena on voittaa mahdollinen vedenpelko, totutella veden 

vastukseen ja kantavuuteen, sekä opetella hengityksen pidättämistä ja veteen puhaltamista. 

Kastautumista tapahtuu jo veteen totuttautumisen aikana, mutta tärkeimpinä asioina kas-

tautumisessa ovat veden alle painautuminen, pinnan alla liikkuminen sekä silmien auki 

pitäminen veden alla. Kellumista harjoitellaan vaiheittain sekä mahallaan, että selällään. 

Tavoitteena kellumisessa on opettaa henkilölle, kuinka vedessä voi olla rennosti tekemättä 

sen suurempia liikkeitä. Kellumisen jälkeen siirrytään liukumiseen, jossa pyritään löytä-

mään virtaviivainen asento ja liukumaan eteenpäin veden pinnalla. (Hakamäki ym., 2012a, 

62-68.)  

Alkeisuimaopetuksen jälkeen oppija voi siirtyä uusiin uimakouluryhmiin, joissa harjoitel- 

laan alkeis- sekä perusuimataitotyylejä. Alkeisuimatyylejä joita harjoitellaan jatkouima-

kouluissa ovat myyräuinti, alkeisselkäuinti sekä alkeisrintauinti. Kellumisen ja liukumisen 

jatkoharjoitteita integroidaan alkeisuimatyylien harjoittelussa esimerkiksi tekemällä alku-

liuku lähdettäessä uimaan. Lapsen kasvaessa tai taitojen kehittyessä siirrytään harjoittele-

maan krooliuintia (vapaauintia), selkäuintia sekä rintauintia, joiden avulla kehitetään pe-

rusuimataitoa. Perusuimataidon saavuttaminen tulisi tapahtua kuudenteen luokkaan men-

nessä, jolloin lapsen tulisi suoriutua Pohjoismaisesta uimataitotestistä. (Hakamäki ym., 

2012a, 54.)  



 
 

 

Yksi tärkeimmistä piirteistä etenkin lasten uimakouluissa ovat leikit ja niiden tuoma tuki 

oppimiseen. Leikit ja mielikuvat auttavat lapsia kehittymään eri osa-alueissa – esimerkiksi 

liikealueissa, älykkyydessä ja sosiaalisuudessa – ja leikit tuovat uimakouluihin rentoa, tur-

vallista ja miellyttävää ilmapiiriä. Suurin osa lasten oppimisesta tapahtuu leikkien avulla. 

Arkoja lapsia voidaan houkutella mukaan leikkien avulla ja leikit sekä mielikuvat auttavat 

lapsia hahmottamaan vaikeitakin asioita. Uimaopettaja voi vähentää sanallisten ohjeiden 

antamista käyttämällä leikkejä ja samalla lisäten uimakoulun toiminnallisuutta. Leikkejä 

voidaan käyttää lämmittelyyn, tekniikoiden ja taitojen harjoittelemiseen sekä loppukeven-

nyksiin. (Hakamäki ym., 2012a, 91- 92).  

Uimaopetukseen liittyy myös monia haasteita, kuten esimerkiksi erilaisten oppijoiden huo- 

mioiminen sekä taitotasoerot. Uimaopettajan on tärkeää osata huomioida erilaiset oppijat ja 

mukauttaa opettamistyylejään oppijoiden mukaisesti (Hakamäki ym., 2012a, 19-20). Eten- 

kin alkeisuimakouluryhmässä voi olla suuria taitotasoeroja, joten opettajan haasteena on 

tasapainotella harjoitteiden ja leikkien vaativuudella. Kaikkien oppijoiden tulisi saada posi-

tiivisia kokemuksia harjoitteista sekä leikeistä. Monesti apuopettajasta on hyötyä tällaisissa 

tilanteissa, sillä oppilaita voidaan jakaa taitotasoerojen mukaan ja heikoimmille oppijoille 

voidaan tarjota enemmän tukea. (Hakamäki, 2012b, 152.)  

Kaikista suurin haaste uimaopettajalle on monesti oppijan vedenpelko, joka voi johtua mo- 

nesta eri syystä. Joillakin vedenpelko johtuu epämukavuuden tunteesta vedessä, kuten siitä 

että vesi tunkeutuu silmiin, nenään ja korviin. Tällöin pelkoa on helpompi poistaa rauhalli-

sella harjoittelulla tai apuvälineillä, kuten uimalaseilla ja nenäklipseillä. Toisilla taas ve-

denpelko on hyvin voimakasta ja se voi johtua ikävästä tai jopa traumaattisesta kokemuk-

sesta, kuten syvään veteen putoamisesta tai veden alle painautumisesta. Voimakasta ve-

denpelkoakin voidaan poistaa tarjoamalla pelokkaalle oppijalle positiivisia kokemuksia 

vedestä ja olemalla turvallisessa ympäristössä osaavan opettajan avustuksella. Vettä pel-

käävän oppijan tulisi kokea, että vedessä voi olla turvallisesti ja vedessä oleminen voi olla 

hauskaa. Uimaopettajan tulisi aina edetä oppijan tahdin ja mielen mukaan, jotta voimak-

kainkin vedenpelko saataisiin poistettua. (Keskinen, 2007, 353.)  

2.4 SUOMALAISTEN UIMATAITO 

Vuodesta 2000 lähtien Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, LIKES-

tutkimuskeskus sekä Opetushallitus ovat tutkineet kuudesluokkalaisten uimataitoa ja uima-
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opetuksen järjestämistä Suomessa. Tutkimusten tarkoituksina on ollut selvittää kuudes-

luokkalaisten uimataitoa käyttäen lähtökohtana Pohjoismaista uimataidon määritelmää. 

Kuudesluokkalaisten uimataitotutkimusten tulokset on kerätty kyselylomakkeilla ja tutki-

muksia on tehty vuosina 2000, 2004, 2006, 2011 sekä 2016. Joinakin vuosina tutkimusjul-

kaisuihin on myös liitetty aikuisten uimataitoa koskevia tuloksia, joita on saatu Kansanter-

veyslaitokselta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. (Hakamäki, 2017, 3; Rajala & 

Kankaanpää, 2011, 5; Hakamäki & Rajala, 2006, 3.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ja 

vertaillaan vuosien 2006, 2011 sekä 2016 uimataitotutkimusten tuloksia.  

Matti Hakamäen ja Katja Rajalan vuonna 2006 julkaisemassa uimataitoraportissa, ”Kuu-

desluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa 2006”, tutkimuskyselyyn valikoitiin 570 

koulua, joiden vastausprosentti oli lopulta 64 prosenttia. Kaiken kaikkiaan 6 333 lasta vas-

tasi kyselyihin ja vastanneista lapsista 80 prosenttia ilmoitti osaavansa uida Pohjoismaisen 

uimataidon määritelmän kriteerien mukaan. Noin 15 prosenttia vastanneista kuudesluokka-

laisista lapsista osasi uida vähintään 50 metriä, noin 4–5 prosenttia osasi uida vähintään 25 

metriä, ja täysin uimataidottomia oli yksi prosentti vastanneista. Vastanneista kouluista 90 

prosenttia ilmoitti järjestävänsä uimaopetusta oppilailleen, 9 prosenttia kouluista ei järjes-

tänyt uimaopetusta ja 0,8 prosenttia ei vastannut kysymykseen. (Hakamäki & Rajala, 2006, 

8-12.) 

Seuraava uimataitotutkimus, ”Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa vuon-

na 2011”, julkaistiin Katja Rajalan ja Anna Kankaanpään toimesta. Tämän tutkimuksen 

otokseen valikoitui 300 koulua, joiden vastausprosentiksi muodostui 87 prosenttia. Kyse-

lyyn vastanneista 5 295 lapsesta puolet olivat tyttöjä ja puolet poikia. Tuloksena oli, että 72 

prosenttia lapsista osasi uida Pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaisesti. Noin 18 

prosenttia vastanneista osasi uida vähintään 50 metriä, noin 6 prosenttia osasi uida 25 met-

riä, 2 prosenttia osasi uida vähintään 10 metriä, ja täysin uimataidottomia lapsia oli yksi 

prosentti. Vastanneista kouluista 57 prosenttia ilmoitti järjestävänsä uimaopetusta jokaisel-

la luokka-asteella, viidessä prosentissa kouluista ei järjestetty lainkaan uimaopetusta, ja 

lopuissa kouluissa uimaopetusta järjestettiin osittain. (Rajala & Kankaanpää, 2011,12-17.) 

Matti Hakamäen kokoama uusin uimataitoraportti, ”Kuudesluokkalaisten uimataito Suo-

messa”, julkaistiin vuonna 2017. Tutkimukseen valikoitiin 250 suomen- ja 25 ruotsinkielis-

tä koulua, joista 72 prosenttia eli 194 koulua vastasi kyselyyn. Oppilaiden vastauksia saa-

tiin kaiken kaikkiaan 4 213 kappaletta ja uimataitoprosentiksi muodostui 76 prosenttia. 



 
 

 

Kaikista vastanneista 14 prosenttia osasi uida vähintään 50 metriä, 5 prosenttia osasi uida 

vähintään 25 metriä, 3 prosenttia osasi uida vähintään 10 metriä ja uimataidottomia oli 

jälleen yksi prosentti. Tutkimuksessa käy ilmi, että uimaopetusta järjestetään kunnissa eni-

ten toisella luokka-asteella ja vähiten kuudennella luokka-asteella. Kaiken kaikkiaan 27 

prosenttia kunnista ei järjestä kuudesluokkalaisille uimaopetusta lainkaan. (Hakamäki, 

2017, 3-9.) 

Uimataitoprosenteissa on nähtävissä pieniä vaihtelevuuksia, mutta suurimpana erona nou-

see esiin vuosien 2006 ja 2011 välinen uimataitoprosentin putoaminen 80 prosentista 72 

prosenttiin. Positiivista on kuitenkin se, että vuoden 2016 uimataitoprosenteissa on nähtä-

vissä nousevaa kehitystä 72 prosentista 76 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan noin kolme nel-

jästä ala-asteikäisestä lapsesta omaa uimataidon ja vain noin prosentti lapsista on uimatai-

dottomia. (Hakamäki, 2017, 3; Rajala & Kankaanpää, 2011, 5; Hakamäki & Rajala, 2006, 

3). 

 

Kuvio 2. Kuudesluokkalaisten uimataito vuosina 2006-2016. 

Aikuisten uimataitoa on tutkittu pääsääntöisesti Aikuisväestön terveyskäyttäytymistutki-

muksella (AVTK-tutkimus), johon valikoidaan vuosittain väestörekisteristä 5 000 henkilön 

satunnaisotos. Vuosina 2006 ja 2011 AVTK-tutkimuksessa on ollut mukana kysymys ui-

mataidosta, joka on perustunut Pohjoismaiseen uimataidon määritelmään. Vastaajat ovat 

olleet iältään 15–64 vuotiaita. Vuonna 2006  kyselyyn vastasi 3 222 henkilöä ja vuonna 
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2011 vastaajia oli 2 758. Vuoden 2006 tutkimustuloksissa käy ilmi, että 64 prosenttia 15–

64 vuotiaista suomalaisista osasi uida – eniten uimataitoisia oli 15–24 vuotiaissa (80 pro-

senttia) ja vähiten 55–64 vuotiaissa (50 prosenttia) (Hakamäki & Rajala, 2006, 

19). Vuonna 2011 68 prosenttia kaikista 15–64 vuotiaista oli uimataidollisia. 15–24 vuoti-

aiden uimataitoprosentti nousi edelliseen tutkimukseen verrattuna kuudella prosenttiyksi-

köllä, mutta vanhimman ikäluokan uimataitoprosentti säilyi samana (Rajala & Kankaan-

pää, 2011, 35). 

2.5 HUKKUMISTILASTOT 

Hukkuminen on yksi maailman yleisimpiä kuolemansyitä. Maailmanlaajuisesta hukkunei-

den kokonaismäärästä lähestulkoon 90 % koskee kehitysmaiden populaatioita ja erityisesti 

lapsia ja nuoria. World Health Organization (WHO) julkaisi vuonna 2014 maailmanlaajui-

sen hukkumisraportin, jossa on kootusti käsitelty hukkumisen syitä ja pohdittu mahdollisia 

ehkäisykeinoja hukkumiskuolemien vähentämiseksi. Kyseessä on maailmanlaajuinen on-

gelma, joka tappaa vuosittain yli 350 000 ihmistä, mutta ei siltikään saa suurta huomiota 

kansainvälisen median tai politiikan saroilla. (World Health Organization, 2014, 1.) 

WHO:n raportin (2014) määritelmän mukaan hukkuminen on nesteeseen uppoutumisesta 

johtuva hengityshäiriö. Maailmanlaajuisesti etenkin alle 25-vuotiaat miehet ovat tilastojen 

mukaan alttiimpia hukkumiselle ja hukkumismäärät ovat lähestulkoon kolme kertaa korke-

ammat vähävaraisimmissa maissa korkeatuloisiin maihin verrattuna. Raportin mukaan suu-

rimmat riskitekijät hukkumiselle ovat alkoholin käyttö, tiedon ja taidon puute, matkailu 

vesillä, luonnonolot sekä yleinen valvonnan puute. WHO (2014) suosittelee ihmisten, yh-

teisöjen ja maiden lisäävän yleistä vesiturvallisuuden tietotaitoa, opettavan uimataitoa lap-

sille ja nuorille, tiukentavan vedellä liikkumisen säädöksiä ja kehittävän kansallisia vesi-

turvallisuussuunnitelmia hukkumiskuolemien ehkäisemiseksi. (World Health Organization, 

2014, 1-19.) 

Kansainvälisen hengenpelastusliiton (ILS) vuonna 2015 julkaisema raportti käy läpi sen 

jäsenmaiden esittämiä strategioita hukkumisen ehkäisemiseksi. ILS:n raportti pohjautuu 

joiltakin osin WHO:n vuotta aikaisemmin julkaisemaan raporttiin ja sen tarkoituksena on 

koota ja jakaa oleellista tietoa hukkumisen estämisstrategioista sekä menetelmistä. Näin 

ollen jäsenmaat voivat kehittää sekä parantaa omia hengenpelastus-, uimaopetus- ja vesi-

turvallisuussuunnitelmiaan. Raportissa luokitellaan neljä pääsääntöistä hukkumiseen johta-



 
 

 

vaa syytä, joita ovat tiedollinen puute, laiminlyönti tai väärä arvio vaarasta, valvonnan ja 

tarkkailun puute, kyvyttömyys toimia vaaratilanteessa, sekä vaara-alue (esim. vesistö tai 

allas), johon pääsyä ei ole rajattu, suojattu tai sen vaaroista ei ole tiedotettu riittävästi. (In-

ternational Life Saving Federation, 2015, 1-18.) 

ILS:n raportti (2015) erittelee kattavasti myös mahdollisia keinoja, joilla voidaan vaikuttaa 

näihin neljään hukkumiseen johtavaan syyhyn. Vastakeinoja, joita ILS on koonnut, ovat 

tiedotuksen ja koulutuksen lisääminen, tehokas varoitusjärjestelmä, rajoitettu pääsy vesis-

töihin, hengenpelastustoiminnan laajentaminen sekä selviytymistaitojen lisääntymi-

nen. Raportissa annetaan paljon esimerkkejä kuinka vastakeinoja voidaan toteuttaa, mutta 

myös kootusti eritellään eri maiden jo olemassa olevia toimintamalleja sekä ehkäisemis-

keinoja neljälle pääsääntöiselle hukkumiseen johtavalle syylle. (International Life Saving 

Federation, 2015, 22.) 

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton yksi tavoitteista on ollut saada uimataito kan-

salaistaidoksi kaikille suomalaisille. Syitä tähän on monia, mutta vesiturvallisuuden paran-

taminen nousee esille yhtenä tärkeimmistä motiiveista. Suomi on hyvin vesistöinen maa ja 

ihmiset ovat aktiivisesti veden kanssa tekemisissä esimerkiksi uimalla tai veneilemällä. On 

väistämättäkin selvää, että tapaturmia sattuu vedessä sillä sääolosuhteet vaihtelevat tai ih-

miset omaavat vähäisiä vesiturvallisuustaitoja. Siksi uimaopetuksen avulla onkin pyritty 

lisäämään ihmisten tietotaitoa vedessä olemisesta ja vähentämään, mutta myös ennaltaeh-

käisemään, vuosittaisia hukkumiskuolemia. (Ilmanen, 2006, 216.) 

Tilastokeskus ja SUH ovat vuosien saatossa keränneet tilastoja Suomessa tapahtuneista 

hukkumistapauksista. Hukkuminen on Tilastokeskuksen mukaan tapaturmakuolema, joka 

tapahtuu veteen putoamisen, uimisen tai veneilyn ohessa. Muita tapaturmakuolemia ovat 

liikennekuolemat, kaatumis- ja putoamiskuolemat, myrkytykset sekä tulipalokuolemat. 

Hukkumistapausten määrä Suomessa on laskenut vuosikymmenten saatossa ja se vaihtelee 

edelleen vuosittain. Hukkumiskuolemien qlukemat ovat keskimäärin edelleen yli sadassa 

tapauksessa per vuosi (Suomen virallinen tilasto, 2015). 

Tilastokeskuksen vuosittain keräämissä kuolemansyytilastoissa on eritelty kuoleman syy, 

ikä ja sukupuoli. Tilastokeskus on yhteistyössä viranomaisten kanssa, joten he saavat tie-

toonsa tarkempia yksityiskohtia kuolemista, kuten päihteiden käyttöön liittyvistä tapauksis-

ta. Vuoden 2016 lopulla julkaistun uusimman kuolinsyytilaston mukaan vuonna 2015 huk-

kui yhteensä 139 ihmistä – kokonaismäärästä 28 hukkumista tapahtui vesiliikenteessä ja 
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loput 111 olivat muita hukkumisia. Jo pitkään miesten osuus hukkumiskuolemista on ollut 

suurempi ja tässäkin tilastossa yli 80 prosenttia hukkuneista oli miehiä. (Suomen virallinen 

tilasto, 2016.) 

Tilastokeskuksen lisäksi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kokoaa vuosittain 

ennakkotilastoja suomalaisten hukkumisista. SUH:n tilastoissa eritellään sukupuoli, huk-

kumistapa, alue sekä määrä, muttei mainita ikää. Ennakkotilastot perustuvat lehdistöseu-

rantaan, eikä SUH saa viranomaisilta tarkempaa tietoa hukkumisten yksityiskohdista. Toi-

sin kuin Tilastokeskus, jossa tilastoidaan kaikki veteen hukkuneet, SUH ottaa huomioon 

vain vesiturvallisuuden piiriin kuuluvat hukkumiset, eikä esimerkiksi ammeeseen hukku-

neita. SUH:n ennakkotilastot ovat aikaisemmin saatavilla kuin Tilastokeskuksen viralliset 

tilastot. Niiden avulla saadaan jo joitakin viitteitä vuosittain hukkuneista henkilöistä (Suo-

men uimaopetus- ja hengenpelastusliitto A). SUH:n hukkuneiden ennakkotilaston mukaan 

vuonna 2016 olisi tapahtunut yhteensä 95 hukkumista, joista 79 olisi ollut miehiä ja 16 

naisia (Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto B). 

 

Kuvio 3. Hukkumiskuolemat vuosina 2015 ja 2016. 



 
 

 

3 PERUSKOULUN UIMAOPETUS 

Uinti on kuulunut suomalaisten koulujen liikunnanopetukseen jo varsin pitkään. Kurki ja 

Anttila (1999, 19) toteavat, että aikaisimmat maininnat uinnista koulun liikunnanopetuk-

sesta ovat vuodelta 1900, mutta varsinainen uinninopetus kouluissa on alkanut vasta 1950-

luvulla. Kansallinen ajatus liikunnan tärkeydestä ja siitä, että jokaisella tulisi olla mahdolli-

suus harrastaa liikuntaa ovat pääsääntöisiä perusteluita sille, että suomalaisissa kouluissa 

on alettu järjestää uimaopetusta. Uimaopetus on lisäksi ollut läsnä opetussuunnitelmien 

liikunnan sisältöalueissa jo kolmen vuosikymmenen ajan. (POPS 1985, 1994, 2004 & 

2014.) 

Vuoden 2016 uimataitoraportissa todetaan koulun uimaopetuksen perustuvan perusopetus-

lain 2§ sisältöön, jossa todetaan, ”perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille elämässä 

tarpeellisia tietoja ja taitoja”. Uimataitoraportin mukaan kuitenkin vain noin 80 prosenttia 

kouluista järjestää uimaopetusta kaikille oppilaille vuosiluokilla 1–6 (Hakamäki, 2017, 3). 

Hakamäki (2012b, 151) toteaa puolestaan tekstissään, että vaikka kunnat ovat velvoitettuja 

järjestämään uimaopetusta oppilailleen, olosuhteiden suuret vaihtelut kunnissa saattavat 

koulut ja niiden oppilaat eriarvoiseen asemaan. Toisilla uimahalli on kävely- tai bussimat-

kan päässä, kun taas toiset joutuvat matkustamaan kymmeniä kilometrejä lähimmälle ui-

mahallille.  

Tavoitteena koulujen uimaopetuksessa on tarjota oppilaille turvallinen ja hyvinvointia 

edistävä liikuntamuoto, opettaa perusuimataito, tutustuttaa oppilas vedestä pelastamiseen ja 

varmistaa, että oppilaat osaavat toimia vesistöjen lähellä sekä uimahalleissa asiallisesti ja 

turvallisesti. Uimaopetuksen lähtökohdat ja toteuttamismallit vaihtelevat kunnittain, mutta 

lähtökohtana on, että uimaopetusta tulisi olla 6-10 tuntia jokaisella vuosiluokalla. Uima-

opetuksen järjestäminen vaatii kunnilta ja kouluilta paljon suunnittelua uimaopetusjakson 

käytäntöihin ja rutiineihin. Monella kunnalla ei ole tarvittavia resursseja uimaopetuksen 

järjestämiseen. (Hakamäki ym., 2012a, 51-52; Hakamäki, 2012b, 151.) 

3.1 UIMAOPETUS OPETUSSUUNNITELMASSA 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on varmistaa tasa-arvoinen 

ja laadukas koulutus kaikille lapsille. Kuten perusopetuslaissa (21.8.1998/628) todetaan, 
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valtio, kunnat sekä oppilaitokset ovat lain mukaan velvollisia järjestämään kaikille oppi-

velvollisille lapsille tasavertaista opetusta, joka mahdollistaa lapsen terveen kasvun ja kehi-

tyksen (Luhtanen, 2008, 5). Opetussuunnitelma sisältää toiminta-ajatuksia, arvoja, oppiai-

nekohtaisia sisältöjä, toimintaohjeita, säädöksiä, laaja-alaisen osaamisen tavoitteita sekä 

oppimisen arvioinnin perusteita. Opetussuunnitelma on työkalu opettajille, rehtoreille sekä 

koulumaailman vaikuttajille heidän jokapäiväisessä työssään. Sen tehtävänä on ohjata ope-

tusta, tukea koululaitoksia opetuksen järjestämisessä ja mahdollistaa yhdenvertainen sekä 

yhtenäinen perusopetus kansallisella tasolla. (POPS 2014, 9.) 

Nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) liikunnanopetuksen 

tavoitteina on tukea oppilaan fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä positii-

vista kuvaa omasta kehosta. Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden kautta pyritään opetta-

maan oppilaille liikunnallisen elämäntavan tärkeyttä, mutta samalla yritetään tarjota kaikil-

le onnistumisen kokemuksia sekä monipuolisia mahdollisuuksia liikkua. Liikuntatunneilla 

korostuu etenkin yhteisöllisyys, toiminnallisuus sekä fyysisten ja motoristen perustaitojen 

opetteleminen. Kaikkea yllämainittua oppimista pyritään toteuttamaan erilaisissa ja turval-

lisissa oppimisympäristöissä sekä eri vuodenaikoina. (POPS 2014, 148.) 

Peruskoulun uimaopetusta eri vuosikymmeniltä voidaan tarkastella opetussuunnitelmien 

tarjoamien liikunnan sisältöalueiden kautta. Vuoden 1985 peruskoulun opetussuunnitelman 

perusteissa uimataidon yleisenä tavoitteena on uimataidon ja uimatietouden saavuttaminen. 

Liikunnan luokkakohtaisia tavoitteita ei ole eritelty, mutta kaikki opetussisällöt ovat mer-

kitty erikseen tytöille ja pojille. Tyttöjen keskeiset sisällöt uimataidoissa ovat uiminen, 

sukeltaminen, hypyt, hengenpelastustaidot sekä uintitietouden kasvattaminen. Uiminen 

sisältää veteen totuttautumista, liukumista, erilaisia uintitapoja ja käännöksiä. Sukeltami-

sessa pyritään oppimaan pituus- sekä syvyyssukellusta ja hyppyjä harjoitellaan jalat sekä 

pää edellä, mutta myös lähtö- eli starttihypyn muodossa. Pojilla sisältöalueita on eritelty 

hieman tarkemmin. Uimisen sisältöalueina ovat veteen totuttautuminen, perusliuku, koi-

rauinti, alkeisselkäuinti, krooliuinti, rintauinti ja matkauintitesti. Poikien hypyt ja sukelluk-

set ovat tyttöjen kanssa samankaltaiset, mutta hengenpelastustaidoissa opetellaan vedestä 

pelastautumista, pelastamisen alkeita, väsyneen uimarin kuljetusta sekä elvytystoimenpitei-

tä. Pojille on myös kehitelty muut -osio, joka sisältää palloleikkejä vedessä sekä uimakan-

didaatti- ja maisterisuorituksia. (POPS 1985, 181-186.) 



 
 

 

Noin vuosikymmen myöhemmin julkaistussa uudemmassa peruskoulun opetussuunnitel-

man perusteissa (1994) uimataito on liikunnan osiossa ainut tarkkaan mainittu liikunta-

muoto (Palomäki & Heikinaro-Johansson, 2011, 90). Opetussuunnitelman liikunnan tavoit-

teiden yhdessä osiossa sanotaan, että oppilas ”oppii turvalliset liikuntatavat ja uimataidon, 

osaa toimia hengenpelastus- ja ensiaputilanteissa sekä liikkua turvallisesti maaliikenteessä 

ja vesillä”. Tarkempia sisältöalueita uimataitoon – tai muihin lajeihin – ei anneta, eikä ope-

tukseen tarjota enempää viitteitä. Vaikka kyseinen opetussuunnitelma on sisällöltään mel-

ko vähäinen, on siinä silti huomioitu uimataito ja siihen liittyvät vesiturvallisuustaidot. 

(POPS 1994, 110.) 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa uimataidon roolia on avattu 

edellistä laajemmin ja se on huomioitu myös päättöarvioinnissa. Vuosiluokilla 1-4 yhtenä 

oppilaan tavoitteena on oppia ”hyvinvointia edistäviä ja turvallisia liikuntatapoja sekä pe-

rusuimataito”. Uimataidon keskeisinä sisältöalueina ovat veteen totuttautuminen ja uinti-

harjoitukset. Päättöarvioinnissa hyvän oppilaan tulisi pystyä uimaan monipuolisesti uinti-

syvyisessä vedessä. Vuosiluokilla 5-9 oppilaan tavoitteena on kehittää uimataitoaan ja ope-

tella vedestä pelastamista. Keskeisenä sisältöalueena näille vuosiluokille ovat uinti sekä 

vesipelastus. Päättöarvioinnin kriteereissä arvosanalle 8 edellytetään oppilaalta uimataidon 

sekä vesipelastustaitojen hallitsemista. (POPS 2004, 246-248.) 

Nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) liikunnanopetuksen 

tavoitteina on tukea oppilaan fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä positii-

vista kuvaa omasta kehosta. Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden kautta pyritään opetta-

maan oppilaille liikunnallisen elämäntavan tärkeyttä, mutta samalla yritetään tarjota kaikil-

le onnistumisen kokemuksia sekä monipuolisia mahdollisuuksia liikkua. Liikuntatunneilla 

korostuu etenkin yhteisöllisyys, toiminnallisuus sekä fyysisten ja motoristen perustaitojen 

opetteleminen. Kaikkea yllämainittua oppimista pyritään toteuttamaan erilaisissa ja turval-

lisissa oppimisympäristöissä sekä eri vuodenaikoina. (POPS 2014, 148.) 

Uusimman perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) liikunnan tavoitteissa tuodaan 

myös esille vesiliikunnan ja uimataidon opettaminen. Opetussuunnitelma antaa tarkkoja 

viitteitä opetukseen tavoitteiden, sisältöalueiden, eriyttämisen, työtapojen ja arvioinnin 

muodossa. Uimataito on edelleen suuresti läsnä opetussuunnitelmassa. Yleisellä tasolla 

uusin opetussuunnitelma sisällyttää uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastustaitojen opettami-

sen osaksi liikunnan opettamista. Kaiken kaikkiaan jokaisen koulun tulisi tarjota oppilaal-
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leen mahdollisuus saavuttaa peruskoulun aikana uimataidon taso, jolla osaa pelastautua ja 

pelastaa vedestä sekä liikkua vedessä omatoimisesti ja turvallisesti. (POPS 2014, 149, 274, 

435.) 

Kansallisen opetussuunnitelman lisäksi kunnat ja koulut kehittävät uuden opetussuunni-

telman saapuessa paikallisia opetussuunnitelmia, joissa täydennetään ja painotetaan ope-

tussuunnitelman perusteiden sisältöalueita sekä tavoitteita, otetaan huomioon ympäristölli-

siä sekä alueellisia mahdollisuuksia ja tarkennetaan yksityiskohtaisemmin kodin ja koulun 

yhteisöjen yhteistyötä (POPS 2014, 9-10). Esimerkiksi Oulun kaupungin sivistys- ja kult-

tuurilautakunnan laatimassa opetussuunnitelmassa todetaan seuraavaa: ”Oulun paikallinen 

opetussuunnitelma koostuu paikallisista linjauksista sekä koulukohtaisista ja alueellisista 

tarkennuksista. Koulukohtaisten ja alueellisten tarkennusten ohjeet on kuvattu kunkin lu-

vun lopussa.” (Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta, 2014, 12.) 

3.2 LUOKKAKOHTAISET TAVOITTEET 

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto on ollut jo 1980-luvun alusta lähtien mukana 

laatimassa uinnin sisältöalueita kansallisiin opetussuunnitelmiin (Ilmanen, 2006, 

134). Nykyään SUH:n uimaopetuksen valiokunta työstää opetussuunnitelman tavoitteisiin 

perustuvat luokkakohtaiset sisältötavoitteet vuosiluokille 1-6 sekä arviointikriteerit vuosi-

luokille 2, 4, 6 ja 9. SUH antaa myös suosituksia uimaopetuksen tuntimääriksi eri vuosi-

luokille – uimaopetusta tulisi olla annettu oppilaille 4.luokan päätyttyä 24 tuntia, 6. luokan 

päätyttyä 36 tuntia, ja 9. luokan päätyttyä 54 tuntia. (Hakamäki ym., 2012a, 53-54.)  

SUH:n luokkakohtaiset sisältötavoitteet lähtevät liikkeelle esiopetuksesta, jossa tavoitteena 

on tutustua veteen leikkien avulla. 1. luokalla uskaltaminen, veteen totuttelu, kelluminen ja 

pinnan alle sukeltaminen ovat painotettuja sisältöalueita. 2. luokalla aloitetaan alkeisuima-

taitojen opettelu myyräuinnin, alkeisselkäuinnin ja alkeisrintauinnin kautta. 3. luokalla 

edetään selkäuintiin ja 4. luokalla rintauintiin sekä sukelluksiin, vesiturvallisuuteen ja hyp-

pyihin. 5. luokalla opetellaan krooliuinti ja syvennytään vesipelastukseen sekä vesipelei-

hin. 6. luokalla uimataitoa pyritään vahvistamaan, jotta oppilas pystyy suoriutumaan Poh-

joismaisen uimataidon määritelmään perustuvasta uimatestistä. Vuosiluokat 7-9 perustuvat 

vesipelastukseen ja oman uimataidon vahvistamiseen – sisältöalueina on vedenpoljentaa, 

kylkiuintia, sukeltamista sekä pelastusvälineiden käyttöä. (Hakamäki ym., 2012a, 54.) 



 
 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman uimaopetuksen tavoitteet perustuvat SUH:n laatimiin 

sisältötavoitteisiin, mutta luonnollisesti koulut soveltavat tavoitteita sen mukaan, kuinka 

paljon tunteja uinninopetukseen on käytettävissä (Hakamäki ym., 2012a, 53). Uimaopetuk-

sen sisällöt opetussuunnitelman perusteissa löytyvät liikunnanopetuksen tavoitteista. Vuo-

siluokilla 1–2 liikunnanopetuksen T5 (tavoite 5) sisältönä on ”tutustuttaa oppilas vesilii-

kuntaan ja varmistaa alkeisuimataito”. Vuosiluokilla 3–6 T6:n sisältönä on ”opettaa uima-

taito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä”. Vuosiluokilla 7-

9 T6:n sisältönä on "vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että 

pelastautua ja pelastaa vedestä” (POPS, 2014, 148, 273, 433).  

Alueelliset ja paikalliset opetussuunnitelmat tarkentavat uimaopetuksen sisältöjä tarpeen 

mukaan ja riippuen siitä, millaiset uimahalliolosuhteet tai -mahdollisuudet ovat läsnä kun-

nassa. Oulun kaupungin alueellisessa opetussuunnitelmassa on tarkennettu uimaopetuksen 

sisältöä ja suunnitelmaa. Kaikki Oulun koulujen 1-6. luokkalaiset sekä päiväkotien esiope-

tusluokat osallistuvat Oulun kaupungin järjestämään uimaopetukseen, jossa noudatetaan 

SUH:n asettamia uimaopetuksen tavoitteita. Oulun opetussuunnitelman uimaopetuspolku 

alkaa alkeisuimataidon opettelusta ja päättyy uimataidon hallitsemiseen, 200 metrin uima-

taidon suorittamiseen sekä vesipelastuksen perusteiden osaamiseen. (Oulun kaupungin 

sivistys- ja kulttuurilautakunta, 2014, 196, 379, 381, 384, 387 & 390.) 

Hakamäki (2012b, 154) on eritellyt uimaopetukseen kasvatuksellisia tavoitteita. Hakamäen 

mukaan sosiaalisia tavoitteita uimaopetuksessa ovat ”vastuuntuntoinen toiminta uimahal-

lissa, erilaisten uimahallien käyttäjien kunnioittaminen ja oman toiminnan merkityksen 

ymmärtäminen yhteisten asioiden onnistumisessa”. Eettis-moraalista kehitystä tukevat ta-

voitteet ovat ”hallissa toimimisen ymmärtäminen, vastuuntuntoisuuden kehittyminen ui-

mahallin käyttäjänä sekä peseytymisen ja yleisen hygienian merkityksen ymmärtäminen 

uimaan mennessä.” Kognitiivisia tavoitteita uimaopetuksessa ovat ”uimahallin sääntöjen 

tietämys ja noudattaminen sekä virtaviivaisen asennon hahmottaminen”. Hakamäki antaa 

myös ehdotuksia, miten uimista voidaan integroida muihin oppiaineisiin. Esimerkiksi teks-

tiilityössä voidaan ommella uimapussi/-kassi, kuvataiteessa voidaan maalata veden elämää 

tai suunnitella oma uima-asu ja ympäristöopissa voidaan tutustua veden ominaisuuksiin. 

(Hakamäki, 2012b, 154.) 
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3.3 ERILAISIA KOULU-UIMAOPETUSJÄRJESTELMIÄ 

Kuntien erilaiset olosuhteet ja lähtökohdat tuovat kouluille erilaisia mahdollisuuksia. Myös 

uimaopetusta järjestetään suomalaisissa kouluissa hyvin erilaisilla tavoilla. Pääsääntöisesti 

koulujen uimaopetuksen järjestäminen on koulujen, liikuntatoimien tai näiden molempien 

vastuulla. Uimaopettajana täytyy toimia aina koulutuksen saanut ammattilainen esimerkik-

si uinninvalvoja, liikunnanopettaja tai erikseen palkattu uimaopettaja. Luokat käyvät tietyn 

jakson aikana uimassa monta kertaa peräkkäin, jolloin opetus ja oppiminen pysyvät ajan-

kohtaisena. Joissakin kaupungeissa järjestetään uintiviikkoja joka vuosiluokalle, toisaalla 

uintikerrat on jaettu 2–3 viikon ajalle. Usein uimaopetuksen painotus on asetettu vain tie-

tyille vuosiluokille, jolloin oppilailla ei ole uintia joka vuosi. (Hakamäki ym., 2012a, 51-

52.) 

Uimaopetuksen järjestämiseen vaaditaan kouluilta ja liikuntatoimilta paljon työtä. Yleisin 

ongelma on maksujen jakaminen koulujen ja kunnan välillä. Uimaopetusjakson suurimmat 

kuluerät jakautuvat uimahallimaksujen, kuljetuskustannusten sekä muiden mahdollisten 

kulujen, kuten uimaopettajan palkan kesken. Kuntien ja koulujen uimaopetuskulut vaihte-

levat kansallisella tasolla melko paljon. Toisissa kunnissa kouluilla ei ole riittäviä resursse-

ja kulujen kattamiseen, jolloin uimaopetuksesta leikataan. Muualla uimaopetukseen on 

olemassa selkeä budjetti, jolloin kaikki oppilaat saavat uimaopetusta lähestulkoon joka 

vuosi. (Hakamäki ym., 2012a, 51.) 

Oulun kaupungin koulujen uimaopetuksesta on tehty kattava Pro gradu –tutkielma Eeva-

Leena Murtoperän ja Pauliina Ohtamaan (2012) toimesta. Kyseinen tutkimus perehtyy 

luokanopettajien näkökulmasta Oulun kaupungin uimaopetusjärjestelmän käytäntöihin 

sekä annettuun uimaopetuksen laatuun. Oulussa tarjotaan jokaiselle ala-asteluokalle uinti-

viikko kerran lukuvuodessa, jonka tavoitteena on tarjota oppilaalle laadukasta uimaopetus-

ta. Uinninopetuksesta vastaavat kaupungin palkkaamat uimaopettajat. (Murtoperä & Oh-

tamaa, 2012, 1.)  

Oulun koulujen uimaopetusjärjestelmää on kuvattu myös vuoden 2011 uimataitoraportista 

uimaopetusjärjestelmistä, jossa lisäksi perehdytään Jyväskylän kaupungissa toimivaan sa-

maiseen järjestelmään. Oulussa koulujen uimaopetus on suunniteltu yhteistyössä liikunta-

toimen ja opetustoimen kesken. Liikuntatoimi maksaa uimaopetuksesta koituvat kulut. 

Kouluilta ei peritä uimahallimaksua ja koulujen ainut kulu kyseisessä järjestelmässä koituu 



 
 

 

bussikuljetuksista. Liikuntatoimi on vastuussa myös uimaopetuksen suunnittelusta, kuten 

esimerkiksi uintiviikkojen jaottelusta, uintivuorolistojen lähettämisestä kouluille ja uima-

opettajien palkkaamisesta. Koulujen vastuulle jää oppilaslistojen toimittaminen uimaopet-

tajille sekä valvojien järjestäminen uimaopetusten ajaksi. Yleensä luokanopettajat kulkevat 

oppilaiden mukana, sillä luokanopettaja on aina vastuussa uimaopetustapahtumasta, vaikka 

opetusta vetäisi erillinen uimaopettaja. (Rajala & Kankaanpää, 2011, 24-25.) 

Kaiken kaikkiaan Oulun koulujen oppilaat saavat joka lukuvuosi viisi kertaa uimaopetusta. 

Yhden opetuskerran kesto on noin 40 minuuttia. Tämän lisäksi Oulussa on käytössä uinnin 

lisäopetusjärjestelmä, jota tarjotaan oppilaille, jotka eivät ole saavuttaneet luokka-asteille 

asetettuja tavoitteita. Lisäopetus on oppilaille ja perheille maksutonta ja sitä järjestetään 

kesän aikana yhdelle oppilaalle viisi kertaa yhden viikon ajan. Lisäopetusryhmiä opettavat 

uimaopetuskoulutuksen saaneet nuoret kesätyöntekijät. Lisäopetukseen ohjataan oppilaita 

uimaopettajien ja liikuntatoimen kautta – liikuntatoimi on yhteydessä kouluihin lisäopetus-

ta tarvitsevista lapsista, jonka jälkeen koulut ovat yhteydessä vanhempiin tai huoltajiin, 

jotka ilmoittavat lapsen lisäopetukseen. (Rajala & Kankaanpää, 2011, 25-26.)  

Myös Jyväskylässä alakoululaisten uimaopetuksen tavoitteena on saavuttaa Pohjoismainen 

uimataitotaso kuudenteen luokaan mennessä. Jyväskylän ala-asteiden uimaopetuksen jär-

jestelyt hoidetaan kaupungin liikuntapalvelukeskuksen sekä opetuspalveluiden välillä. Lii-

kuntapalvelut huolehtivat uimaopettajien palkkaamisesta ja opetustoimet, kuten opettajat, 

suunnittelevat yhteistyössä uintijaksot ja kuljetukset. Oulun malliin verrattuna yksittäisillä 

opettajilla on enemmän vastuuta uimaopetuksen järjestämisessä, sillä liikuntapalvelut eivät 

hoida aikataulutusta tai viestintää uintijaksoista. (Rajala & Kankaanpää, 2011, 29-30.) 

Jyväskylässä toisen luokan oppilailla on kahdeksan uintikertaa lukuvuonna ja muilla ala-

luokilla kertoja on neljä vuodessa. Uintikerrat ovat tunnin pituisia ja ne on järjestetty aina 

neljänä viikkona peräkkäin. Tämän lisäksi Rajalan ja Kankaanpään (2011, 29) uimataitora-

portista ilmenee, että opetusjaksoissa on seuraava rytmi, ”Uinninopetusta on neljänä luku-

kautena peräkkäin ensimmäisen luokan kevätlukukaudesta kolmannen luokan syysluku-

kauteen.” Tarkoituksena tässä rytmissä (kevät, syksy + kevät, syksy) on tehdä uimaopetuk-

sesta jatkuvaa, säilyttää se ajankohtaisena oppilaiden elämässä, ja painottaa uimaopetusta 

alakoulun ensimmäisille luokille. (Rajala & Kankaanpää, 2011, 27-29.) 
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Muiden kuntien tai kaupunkien koulujen uimaopetusjärjestelmistä on saatavilla hyvin vä-

hän uutta tietoa, mutta Rantamäki kuvaa vuonna 1998 tekemässään Pro gradu -

tutkielmassa Seinäjoen ala-asteiden uimaopetuksen toteuttamista. Rantamäen mukaan Sei-

näjoella jokaiselle ala-asteluokalle on varattu lukuvuonna 6 tuntia aikaa uintiin – 3 tuntia 

syksyllä ja 3 tuntia keväällä. Ala-asteet ovat velvoitettuja ilmoittamaan uimaopetuksen 

ajankohdat uimahalleille, joiden henkilökunta tai erilliset uimaopettajat hoitavat opettami-

sen. Kaikilla luokilla opetukset on jaettu taitotason mukaan. Heikoimmat ja arat oppilaat 

uivat matalassa opetusaltaassa ja kehittyneet oppilaat uivat isossa, syvässä altaassa. Oppi-

laiden tavoitteena on kuudennen luokan päätyttyä osata uida perusuintityylejä, omata tiet-

tyjä hengenpelastustaitoja ja suoriutua 200 metrin testiuinnista. (Rantamäki, 1998, 36-38.) 

Yllä kuvailluista uimaopetusjärjestelmissä on havaittavissa samankaltaisuuksia, kuten ui-

maopetuksen tavoitteet sekä se, että yleensä opetusta antaa koulusta erillinen uimaopettaja 

eivätkä luokanopettajat tai liikunnanopettajat. Oulun uintiviikkomalli ei velvoita opettajia 

suunnittelemaan uimaopetusjaksoja, kun taas Jyväskylässä ja Seinäjoella opettajien vas-

tuulle asetetaan suunnittelua, viestintää sekä monia käytännön järjestelyjä. Suurin kuluerä 

koulujen uimaopetuksessa aiheutuu lopulta kuljetuskustannuksista. Kuten Hakamäki 

(2012a, 53) mainitsee, SUH:n suositusten mukaan ala-asteen päätyttyä uimaopetusta tulisi 

olla annettu oppilaille 36 tuntia. Oulun mallissa oppilaat saavat ala-asteen aikana uimaope-

tusta noin 30 tuntia, Jyväskylässä tuntimäärät jäävät 28 tuntiin, mutta tutkitussa Seinäjoen 

mallissa oppilaat saavat vaaditun 36 tuntia uimaopetusta. (Rajala & Kankaanpää, 2011, 24-

29; Rantamäki, 1998, 36-38.) 



 
 

 

4 POHDINTA 

Uimataito tuodaan lukuisissa lähteissä esille tärkeänä elämäntaitona sekä suomalaisten 

kansalaistaitona. Suomessa tehdään laadukasta työtä uimaopetuksen alalla – koulutustoi-

minta on tehokasta, materiaalit ovat helposti saatavilla ja uimakoulut ovat yleisesti erittäin 

suosittuja kaupungeissa ja niiden uimahalleissa. Lisäksi uimataidon läsnäolo perusopetuk-

sen opetussuunnitelmassa viestii kyseisen taidon arvostuksesta ja tärkeydestä, kuten Jo-

hanna Hakamäki (2012a, 51) toteaa, ”Uimataito on kuitenkin arvotettu niin tärkeäksi lii-

kunnan taidoksi, että se mainitaan opetussuunnitelman perusteissa.” 

Vertailtaessa kansallisten opetussuunnitelmien painotusta uimaopetukseen on selvää, kuin-

ka tavoitteet ja sisällöt ovat vaihdelleet tarkoista viitteistä hieman väljempiin. Nykyinen 

opetussuunnitelma on sisällöltään yksityiskohtaisin vertailussa olevasta neljästä opetus-

suunnitelmasta, mutta jo vuonna 1985 opetussuunnitelma sisälsi melko tarkkoja sisältöalu-

eita liikunnanopetukseen ja etenkin uimaopetukseen. On kuitenkin huomioitava vuoden 

1985 opetussuunnitelman erittely tyttöjen ja poikien välillä. Sisältöalueissa oli hyvin paljon 

samaa, mutta pojille oli varattu hieman enemmän sisältöä esimerkiksi vesipelastuksen ja 

vesileikkien/-pelejen muodossa. Eniten tulkinta- ja toimintavaraa opettajille on jätetty vuo-

den 1994 opetussuunnitelmassa, jossa kuvaillaan hyvin yleisellä tasolla opetuksen sisältöjä 

ja tavoitteita. Vuosien 2004 ja 2014 opetussuunnitelmat tuovat arvioinnin mukaan opetuk-

sen osa-alueisiin ja uimataidon rooli näkyy hyvän osaamisen kriteereissä. (POPS 1985, 

1994, 2004 & 2014.) 

Rajalan ja Kankaanpään (2011, 24) uimataitoraportissa todetaan, että koulujen uinninope-

tus on yhteydessä lasten uimataitoon, sillä koulujen uinninopetus tavoittaa kaikki lapset. 

Syitä uimaopetuksen puuttumiseen kouluissa on silti monia. Uimataitoraportit sekä kirjalli-

set lähteet mainitsevat eriarvoiset olosuhteet sekä resurssipulan suurimmaksi syyksi uima-

opetuksen puutteelle kouluissa. Olosuhteiden vaihtelu voi olla esimerkiksi uimahallin kau-

kainen sijainti kouluun nähden tai soveltumattomat altaat uimahallissa lasten uimaopetuk-

seen. Monessa kunnassa on myös tehty säästötoimia, jotka ovat johtaneet uinninopetuksen 

vähenemiseen, joten kyse uimaopetuksen puutteesta voi olla myös päättäjien tekemien 

päätösten lopputulos.  

Peruskoulussa hyvin järjestetty uimaopetus sisältää asteittain etenevää uimaan opettelemis-

ta, monipuolista taitoharjoittelua sekä paljon oppimista leikin kautta. Tutkimuksen mukaan 
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uimaopetus aloitetaan aina alkeisopetuksesta ja edetään vaiheittain perusuintityylien osaa-

miseen, jolloin jokaisen oppilaan tulisi kuudennen luokan päätyttyä olla läpäissyt Pohjois-

mainen uimataitotesti. Uusimman uimataitotutkimuksen (Hakamäki, 2017, 3) mukaan tällä 

hetkellä uimataidon taso on kohtuullisen hyvä – kolme neljästä kuudesluokkalaisesta on 

uimataidollinen. Mielestäni suomalaiset kunnat, koulut sekä liikuntatoimet pystyisivät pa-

rempaan. Uimaopetuksen lisääntyminen peruskouluissa vaatii kuitenkin kuntien ja niiden 

päättäjien, koulujen sekä liikuntatoimien valmiutta ohjata resursseja koulujen uimaopetuk-

seen. Tällöin säästöjä ei saisi tehdä opetuksista tai liikuntapalveluista. Lapset tulisi asettaa 

tärkeälle sijalle päätöksenteossa.  

Hieman kritiikkiä on myös asetettava uimataitoraporttien tiedonkeruutapaa sekä tuloksia 

kohtaan. Uimatatitoraportien tulokset on saatu suurimmaksi osaksi kyselylomakkeilla, joi-

den tulokset riippuvat aina vastaajien rehellisyydestä ja itsetuntemuksesta. Etenkin lasten 

kanssa on huomioitava vastausten tarkka paikkaansapitävyys. Omia taitoja ja kykyjä on 

helppo yliarvioida tai suurennella, mutta moni voi tyytyä myös aliarvioimaan todellista 

potentiaaliaan. Uimataitoraporttien otosten määrissä on myös nähtävissä eroja. Vuosien 

2006 ja 2016 uimataitoraporttien välillä on yli 2000 vastanneen lapsen ero. Tulokset ovat 

näiltä osin myös erilaisia, vaikka uimataitoprosentit ovat lähellä toisiaan. 

Tehdessäni tutkimusta törmäsin uudessa uimataitoraportissa seuraavaan lauseeseen, ”Ope-

tushallitus tukee ja seuraa perusteiden toimeenpanoa”, jossa perusteilla tarkoitetaan perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteita. Opetushallitus on yhteistyössä SUH:n sekä Lii-

kunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön kanssa uimataitotutkimusten yhteydessä, mut-

ta enempää viitteitä en löytänyt siitä, miten Opetushallitus todellisuudessa tukee kouluja tai 

muita opetustoimia perusteiden toimeenpanossa. Toisin sanoen mietin, että miten Opetus-

hallitus tukee esimerkiksi yksittäisiä kuntia uimaopetuksen järjestämisessä? Toki Opetus-

hallituksen tuki ei mene suoraan uimaopetuksen järjestämiseen, vaan kunnat voivat päättää 

miten käyttävät kyseisen tuen omissa kouluissaan. Jatkokysymyksenä haluaisin kuitenkin 

tutkia voisiko Opetushallitus antaa kunnille tukea vain ja ainoastaan uimaopetukseen, jotta 

jokainen koulu ja jokainen oppilas Suomessa saisi mahdollisuuden osallistua uinninope-

tukseen.  

Oulun koulujen uimaopetusmalli on minulle hyvin tuttu ja minulla on siitä omakohtaisia 

kokemuksia sekä tietämystä. Alakoulun aikana osallistuin Oulun koulujen uintiviikoille 

joka vuosi ja nykyään työskentelen uinninvalvojana Oulun uimahallissa, jossa suurin osa 



 
 

 

koululaisista käy uimassa lukuvuoden aikana. Oulun malli on vakiinnuttanut paikkansa 

kaupungin toiminnassa ja siihen on panostettu tehokkaasti jo monen vuoden ajan. Tulok-

siin nähden Oulun uimaopetusjärjestelmä on erittäin toimiva. Oulun liikuntatoimen kerää-

män julkaisemattoman tilastoinnin mukaan vuonna 2015-2016 Oulun 6. luokkalaisten ui-

mataito oli 89,1 prosenttia. Tilastoon on kerätty uimaopettajien toimesta kaikkien kuudes-

luokkalaisten suoriutuminen 200 metrin testiuinnista. Uimataidottomien prosenttia tai mää-

rää ei ole ilmoitettu. 

Nykyään Oulun mallia uhkaa tilojen riittämättömyys sekä liian suuret ryhmäkoot. Uima-

opettajat joutuvat jatkuvasti opettamaan oppilaskooltaan liian suuria ryhmiä, jolloin ope-

tustehokkuus kärsii. Kuntaliitoksen myötä Oulun koulujen uimaopetuspiiriin tuli lisää kou-

luja, joten pian uimahallien allastilat eivät riitä mahduttamaan kaikkia luokkia. Liikunta-

toimen ja koulujen yhteistyö uinninopetuksen järjestämisessä toimii kuitenkin edelleen 

tehokkaasti ja tällä hetkellä kaikki oppilaat saavat mahdollisuuden osallistua uimaopetuk-

seen jokaisella ala-asteen luokalla. 

Tutkimukseni avaa mahdollisuuden monille jatkotutkimuksille uimaopetuksen ja uimatai-

don alalla. Koulujen uimaopetusjärjestelmistä on saatavilla hyvin vähän tietoa, joten yksi 

mahdollisuus olisi tehdä vertailevaa jatkotutkimusta Suomen erilaisista koulu-

uimaopetusjärjestelmistä. On myös mahdollista tehdä ensin pienempi tutkimus yhden kun-

nan tai kaupungin koulu-uimaopetusjärjestelmästä ja myöhemmin jatkaa suurempaan sekä 

kattavampaan tutkimukseen kansallisella tai jopa kansainvälisellä tasolla. Lasten uimatai-

toa ja uimaan oppimista voisi tutkia erilaisten opetustyylien tai sisältöjen kautta ja tehdä 

vertailevaa tutkimusta siitä, miten lapset oppivat uimaan erilaisten vaikutteiden kautta. 

Myös uimaopetuksen haasteita olisi tärkeää tutkia etenkin vedenpelkoisten oppijoiden nä-

kökulmasta. Kansainvälisellä tasolla voisi tehdä todella kattavan tutkimuksen uimaopetuk-

sen sisältöalueista sekä opetustyyleistä. Kaiken kaikkiaan uimaopetus aiheena tarjoaa mo-

nipuolisia vaihtoehtoja jatkotutkimuksille.  
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