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TEEMA: Kasvatus ja koulutus 

Kuva: Susanna Saari 

Hukuttaako resurssipula 
vesiliikunnan opetuksen 

yläkouluissa ja 
toisella asteella? 

Uinninopetuksesta löytyy mainintoja koulujen 

toimintakertomuksista 1950-luvulta lähtien. 

Ylä kouluissa ja toisella asteella veteen pääsy ei 

kuitenkaan ole nykyisinkään itsestään selvää. 

VUODESTA 2016 UIMA- JA VESIPELASTUSTAIDOT ovat ol

leet ainoita liikunnan lajitaitoja, jotka on opetussuunni

telmassa erikseen mainittu. Kyseiset taidot tulee ottaa 

huomioon myös liikunnan arvioinnissa. (Perusopetuk

sen opetussuunnitelman perusteet 2014.) Lukion ope

tussuunnitelmaan (2019) vesiliikunta on kirjattu yhdek

si keskeiseksi kurssisisällöksi. Ammatillisten tutkintojen 

perusteissa vesiliikuntaa ei mainita lainkaan. 

Vuonna 2010 yhdeksäsluokkalaisista pojista 84 prosent

tia ja tytöistä 82 prosenttia ilmoitti osaavansa uida 200 
metriä (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 91). Vuo

den 2017 uimataitotutkimuksen mukaan kuudesluokka-
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laisista 76 prosenttia täytti pohjoismaisen uimataitomää

ritelmän (Hakamäki 2017), jonka mukaan henkilö, joka 

pudottuaan syvään veteen ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, 

josta 50 metriä selällään, on uimataitoinen (SUH 2021a). 

Uimataito kuuluu olennaisena osana vesiturvallisuustai

toihin, joskaan se ei yksinään riitä hukkumiskuolemien 

ennaltaehkäisyyn. Suomessa hukkuu vuosittain 100-150 

ihmistä, mikä on asukaslukuun suhteutettuna selvästi 

enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. (SUH 202lb.) 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) 

edistää merkittävästi uinnin opetusta ja vesiturvallisuutta. 

SUH kouluttaa mm. uimaopettajia, jotka usein vastaavat 

alakoulujen uinnin- ja vesiturvallisuuden opetuksesta. Lii

kunnanopettajat puolestaan ovat avainasemassa etenkin 

yläkoulussa ja toisella asteella nuorten uima- ja vesipelas

tustaitojen edistämisessä. SUH korostaa vesipelastustai

tojen opetuksessa välineen kanssa pelastamista. Välinee

töntä pelastamista ei tulisi opettaa, jotta pelastajan oma 

turvallisuus ei ole pelastustilanteessa uhattuna. Uimatai

to mahdollistaa myös monipuolisen vesiliikunnan harras

tamisen terveys- ja kuntoliikunnan näkökulmasta läpi iän 

toimintakyvyn rajoitteista huolimatta. 

Vesiliikunnan opetus kysyy työtä 

Kyselyyn vastanneista liikunnanopettajista 12 prosenttia 

(n = 27) ilmoitti, ettei heidän oppilaitoksessaan järjeste

tä lainkaan vesiliikunnan opetusta. Tämä prosenttiosuus 

on hieman matalampi kuin aiemmissa tutkimuksissa 

(vrt. Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 90; Hakamä

ki 2017), joissa jopa neljänneksen kunnista on havaittu lai

minlyövän uinninopetusvelvoitetta. On mahdollista, että 

pienempi osuus johtuu vastaajajoukon valikoitumisesta. 

Uimahallin sijainti tai puuttuminen, ja tästä johtuvat kul

jetuskustannukset sekä ajankäyttö olivat merkittävim

mät syyt siihen, miksi vesiliikunnanopetusta ei järjestet-
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ty. "Lähinnä talous ja rahoituspuoli sekä johdon mielipide. 

Olen taistellut kaikki 3 vuotta, jotka olen tässä talossa ollut, 

että uinti olisi saatava mukaan opetukseen, mutta ei. Uima

taito x kunnan oppilailla on olematon. Aivan pelottaa." 

Monet opettajat kokivat, että allasvuoroja on vaikea 

saada. Ne varataan ensisijaisesti alakoulujen uinnin

opetukseen, seurojen toimintaan sekä vesijumppiin, jo

ten joskus allasvuoroja ei riitä yläkoulujen ja toisen as

teen oppilaitosten tarpeisiin. Yhdessä kunnassa lukio 

sai varata allasvuoroja vasta klo 14 jälkeen, mikä aiheut

ti sen, ettei kaikkien liikuntaryhmien kanssa voitu käydä 

uimahallissa. 

"Keskellä päivää vuoroja pitää olla eläkeläisten vesijum

pille ja vapaauinnille, jonka vuoksi kouluille ei varata ratoja. 

Olen koittanut taistella vesiliikunnan puolesta, mutta vaikut

taa siltä, ettei kaupungin liikuntatoimi ota asiaa hoitaakseen. 

Olen jopa ehdottanut, miten ja missä ajassa yläkoulun luokat 

pystyisivät suorittamaan uinnit, mutta kukaan ei ota asiaa 

hoitaakseen." 

Ammatillisen koulutuksen perustutkinnoissa liikun

taa opetetaan kaikille yhteisenä vain osana Työkyvyn ja 

hyvinvoinnin ylläpitäminen -opintojaksoa, jossa kontak

tiopetusta on yleensä noin 15 tuntia. Vähäisiä tunteja käy

tetään harvoin vesiliikuntaan. Mahdollisesti tämän vuoksi 

kyselyyn vastasi vain 14 (6,2%) ammatillisissa oppilaitok

sissa työskentelevää opettajaa. 

Niissä yläkouluissa, joissa järjestettiin vesiliikunnan ja 

vesiturvallisuuden opetusta, opettajat kertoivat, että ui

mahallissa oli mahdollista käydä yleensä 1-2 kertaa (49 %) 

lukuvuodessa (kuvio 1). Vain noin kolmannes vastaajis

ta ilmoitti opettavansa vesiliikuntaa kolmesti tai useam

min. Lukion opettajista lähes puolet (49 %) ilmoitti, ettei 

heidän ole mahdollista järjestää vesiliikunnan opetusta 

lainkaan ja noin puolet (48 %) kertoi käyvänsä liikunta

ryhmien kanssa kerran tai kahdesti uimahallissa kahden 

9. luokka Lukio (Lll) 

■ 3 kertaa tai enemmän

Kuvio 1. Vesiliikuntatunnit ylä koulussa ja lukiossa. Niiden opettajien prosenttiosuudet, jotka ilmoittivat vesiliikunnanopetus
kertoja olevan 0, 1-2 tai vähintään 3. 
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pakollisen liikuntakurssin aikana. Vain kolme prosenttia 

lukion opettajista ilmoitti, että vesiliikuntakertoja oli kol

me tai enemmän. 

Vesiliikuntatuntien sisällöt 

Vaihtelevat ja monipuoliset sisällöt motivoivat oppilaita 

osallistumaan, ja vesiliikuntaan sisältyy tänä päivänä pal

jon muutakin kuin uintitekniikoiden opetusta. Opettajien 

vastausten perusteella uintitekniikoiden harjoittelu pai

nottuu vielä seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla, 

mutta silloinkin vain vajaa puolet tuntien ajasta käytet

tiin tekniikkaharjoitteluun (taulukko 1). Vesipelastustai

tojen harjoittelun osuus oli suurin yhdeksännellä luokalla 

(31 %). Noin viidennes yläkoulun vesiliikuntatuntien ajas

ta käytettiin peleihin ja leikkeihin sekä runsas kymmenes

osa hyppyihin, vesijumppaan, vesijuoksuun ja vapaaseen 

toimintaan. Lukiossa uintitekniikan harjoittelu painottui 

hieman enemmän ensimmäisellä pakollisella kurssilla 

kuin toisella. Noin neljännes lukion vesiliikuntatunneis

ta kului vesipelastustaitojen harjoitteluun ja neljännes pe

leihin. Vapaata, nuorten itse valitsemaa toimintaa sisäl

tyi toisen asteen vesiliikuntatunteihin hieman enemmän 

kuin yläkoulussa. 

Lauritsalon (2014) mukaan nuoret toivovat koululii

kuntaan vaihtelua ja erilaisia liikuntamuotoja, joita he 

voisivat ajatella tulevaisuuden harrastuksiksi. Monipuo

listen ja mielekkäiden tuntisisältöjen suunnittelua voi 

vesiliikunnassa kuitenkin vaikeuttaa se, että opetusryh

mälle on varattavissa vain yksi uintirata, joka saattaa olla 

keskellä allasta. Tällöin etenkin turvallinen eriyttäminen 

voi olla mahdotonta, koska radan toisessa päässä eivät ja

lat ylety pohjaan. Uinti ei kuulu kaikkein suosituimpien 

koululiikuntalajien joukkoon yläkoulussa (Palomäki & 

Heikinaro-Johansson 2010, 89; Salonen & Valkonen 2020, 

41), mutta oppilaiden mielipiteet jakautuvat eli toiset pi

tävät vesiliikunnasta paljonkin ja toiset eivät lainkaan 

(Lauritsalo 2014). Lisäksi uinti ja muut vesi- ja ranta-ak

tiviteetit ovat kesäajanvietteinä suosittuja myös nuorten 

keskuudessa, mikä korostaa vesiturvallisuuden opetuk

sen merkitystä. 

•................................................. ···· ....
Näin tutkittiin 

Keväällä 2021 toteutettiin kysely vesiliikunnan 
opetuksen järjestämisestä ennen koronan 
tuomia rajoituksia yläkouluissa ja toisella 
asteella yhteistyössä Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellisen tiedekunnan, Suomen Uima
opetus-ja Hengenpelastusliiton ja Liikunnan- ja 
terveystiedonopettajien liiton (Liito ry) kanssa. 
Kyselyyn vastasi 229 liikunnanopettajaa, joista 
suurin osa oli naisia (70,2 %). Vastaajista 77,5 
prosenttia työskenteli yläkouluissa, 37 prosenttia 
lukioissa ja 6,2 ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Opettajista noin puolet (46,9 %) ilmoitti opet
tavansa tyttöjen liikuntaa, neljännes (23,3 %) 
poikien liikuntaa ja 74,1 prosenttia ryhmiä, joissa 
oli sekä tyttöjä että poikia. Edellä mainittuihin 
prosenttiosuuksiin vaikuttaa se, että osa liikun
nanopettajista työskentelee samaan aikaan sekä 
yläkoulussa että lukiossa, ja he voivat opettaa 
sekä erillisryhmiä että sekaryhmiä. 

Vesiliikuntatunneille osallistuminen 

Opettajien mukaan seitsemäsluokkalaiset osallistuivat 

aktiivisimmin vesiliikuntatunneille (76 %), jonka jälkeen 

osallistuminen vähenee jonkin verran ollen 70 prosentin 

luokkaa kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla (kuvio 

2). Etenkin toisella asteella vesiliikuntatunneille osallistu

jia on jo selvästi vähemmän (lukiossa noin 64 %, amma

tillisessa noin 22 %). Yhden opettajan mukaan oppilais

ta noin "70-80 % osallistuu, mutta suurin osa vain puoleen 

uintikerroista. Ja että, noin 20-30 % on säännönmukaises

ti poissa." 

Vuoden 2010 liikunnan oppimistulosten seuranta

arvioinnin tuloksiin verrattuna osallistumisaste ei ole ylä

koululaisilla merkittävästi muuttunut. Silloinkin oli sel

västi nähtävissä osallistumisen notkahdus siirryttäessä 

seitsemänneltä (73 %) kahdeksannelle (66 %) luokalle. 

Taulukko 1. Vesiliikuntatuntien sisältöjä ylä koulussa ja toisella asteella. Prosentit kuvaavat opettajien arviota siitä, minkälaisen 

osuuden tuntien ajasta he käyttävät eri sisältöihin. 

Vesiliikunnan sisällöt 

7. lk

Uintitekniikka 47 

Vesi pelastus 22 

Pelit ja leikit 20 

Hypyt 14 

Vesijumppa 12 

Vesijuoksu 13 

Vapaa toiminta 16 
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7. luokka 7 ,7 

8. luokka 69,2 

9. luokka 70,2 

Lukio (Lll) 64, 

Lukio (Ll2) 63, 

Ammatillinen 
oppilaitos 21,8 
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Kuvio 2. Opettajien arvio vesiliikuntaan osallistuvien oppilaiden määrästä. 

Tyttöjen osallistuminen väheni enemmän kuin poikien 

siirryttäessä kahdeksannelta yhdeksännelle luokalle. (Pa

lomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 90.) Salosen ja Valko

sen (2020) pro gradu-työn (n = 230) mukaan 36 prosenttia 

yhdeksäsluokkalaisista kertoi, ettei ollut käynyt vesilii

kuntatunneilla koko yläkoulun aikana. Vain 29 prosenttia 

kertoi osallistuneensa kaikille tunneille. (Salonen & Val

konen 2020, 42.) 

Mikä estää nuoria osallistumasta? 

Resurssien puutteen jälkeen selkeästi merkittävin haaste 

vesiliikunnan opetuksessa on nuorten haluttomuus osal

listua tunneille. Alakoulussa osallistutaan yleensä vielä 

innokkaasti, mutta yläkoulussa murrosiän myötä osallis

tumisessa ilmenee enemmän haasteita. Opettajien mu

kaan yleisimpiä syitä osallistumattomuuteen ovat nuor

ten huono itsetunto ja häpeä omasta kehosta. Alastomuus 

puku- ja suihkutiloissa, joissa harvoin on yksityisyyden 

suojaa sekä uimapuvussa oleminen aiheuttavat ahdistus

ta ja epämiellyttäviä tunteita. Myös sukupuoli-identiteet

tiin liittyvät kysymykset ja edellä mainittu yksityisyyden 

suojan puuttuminen yhdessä vähentävät osallistumista 

vesiliikuntatunneille. 

Uimahallin muiden asiakkaiden kielteiset kommen

tit, joita voi tulla allastiloissa tai suihkutiloissa peseydyt

täessä, koetaan epämiellyttävänä. Myös mielenterveyden 

häiriöt, ahdistuneisuus ja viiltelyjälkien peittely ovat osal

listumisen esteenä. Yhdeksäsluokkalaisista vain noin 28 

prosenttia tytöistä oli tuntenut olonsa varmaksi ryhmäs

sään vesiliikuntatuntien aikana, kun taas poikien vastaa 

prosenttiosuus oli 74 (Salonen & Valkonen 2020, 42). 

Vastanneista liikunnanopettajista 74 prosenttia ilmoitti 

opettavansa sekaryhmiä, jolloin opetusta annetaan kaikil

le oppilaille samassa ryhmässä sukupuoleen katsomatta. 

Tämä vähentää opettajien mukaan oppilaiden osallistu

mista tunneille, eikä tilanne parantunut, vaikka opetusta 

altaalla olisi annettu tyttöjen ja poikien omissa ryhmis

sä. "Liikunnanopetus sekaryhmissä on uintitaitoa heikentä

vä muutos, joka huolestuttaa minua suuresti liikunnanleh-

Joustavat mahdollisuudet 
allasvarauksiin ja yksityisyyden 

suojaa lisäävät ratkaisut 
uimahalleissa voisivat lisätä 

nuorten osallistumista 
vesiliikunnanopetukseen. 

tarina. Uintitaito on henkivakuutus, jonka puuttuminen on 

pahimmillaan suuri menetys niin henkilökohtaisella kuin yh

teiskunnan tasolla." 

Uimataidottomuus tai häpeä heikosta uimataidosta 

sekä suoranainen veden pelko lisäävät osallistumatto

muutta etenkin, jos käytettävissä oleva tila ei tue eriyt

tämistä. Myös kulttuuriset tai uskonnolliset taustatekijät 

saattoivat opettajien mukaan estää vesiliikuntatunneil

le osallistumisen. Oppilaat olivat kertoneet opettajilleen, 

että huonot kokemukset aiemmilta v.esiliikuntatunneil

ta heikensivät heidän osallistumismotivaatiotaan. Syy

nä saattoivat olla esimerkiksi liian uintitekniikkapainoi

nen opetus, oman vuoron pitkä odottelu ja uintitulosten 

ajanotto. 

Liikunnanopettajat olivat huolissaan joidenkin huol

tajien negatiivisesta asenteesta vesiliikuntaa kohtaan, 

mikä osaltaan vaikuttaa nuorten osallistumishalukkuu

teen. Oman uima-asun puuttuminen voi muodostaa es

teen osallistumiselle, sillä moni nuori ei mielellään käy

tä laina-asuja. 

Vesiliikuntatuntien toteutusta voi haitata myös matkat 

koululta hallille sekä tästä aiheutuva kiireen tuntu. Nuo

ret saattavat kokea kiirehtimisen stressaavaksi, koska he 

tarvitsisivat aikaa myös hiusten kuivaamiseen ja laittau

tumiseen uinnin jälkeen. 
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Miten nuorten osallistumista voi tukea? 

Liikunnanopettajat käyttivät runsaasti erilaisia tapoja tu

kiessaan nuorten osallistumista vesiliikuntatunneille. 

Opettajat keskustelivat ennen vesiliikuntatunteja oppilai

den tuntemuksista ja oman kehon hyväksymisestä koko 

ryhmän kesken, ja tarvittaessa he kävivät henkilökoh

taisia keskusteluja. Tavoitteena oli luoda ryhmään posi

tiivinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jotta jokainen uskaltaisi 

olla oma itsensä. Nuorten kanssa puhuttiin myös ope

tussuunnitelman tavoitteista ja yleisesti vesiliikunnan 

hyödyllisyydestä. 

Yksityisyyden suojaa opettajat pyrkivät lisäämään an

tamalla oppilaiden käyttää erillisiä pukukoppeja ja yk

sityissuihkuja, jos näitä oli uimahallissa käytettävissä. 

Myös suihku tiloihin menoa porrastettiin ja annettiin tar

vittaessa mahdollisuus peseytyä eri aikaan kuin muut. Al

lastiloihin annettiin mahdollisuus tulla pyyhe päällä. Jos 

liikunnanopetus muutoin oli sekaryhmissä, niin vesilii

kuntakerrat pyrittiin järjestämään erillisryhmissä. Aina 

tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista. 

Yhdessä kaupungissa pystyttiin järjestämään yhteis

työssä lähikoulujen kanssa suljettuja vuoroja tytöille. 

Järjestely mahdollisti paremmin myös maahanmuutta

jatyttöjen osallistumisen vesiliikunnan opetukseen. Jot

kut opettajat järjestivät vesiliikunnasta myös tukiope

tusta ja korvauskertoja, mutta kaikissa kunnissa tämä ei 

ollut mahdollista liikunnanopettajien toiveista huolimat

ta. Joissain kaupungeissa uimaopettaja avusti vesiliikun

tatunneilla, mikä auttoi myös turvallisessa ja taitotason 

mukaisessa eriyttämisessä. 

Uima- ja vesiturvallisuusopetusta tarvitaan 

koko oppivelvollisuuden ajan 

Vaikka uimataito saavutetaan yleensä jo alakouluiässä, 

niin uima- ja vesiturvallisuustaidot tarvitsevat tukea myös 

yläkoulussa ja toisella asteella. Nuorten on tärkeää oppia 

tunnistamaan omat taitonsa ja rajansa luonnon vesillä lii

kuttaessa esimerkiksi uidessa, suppaillessa tai veneilles

sä. Viisitoistavuotiaat saavat itsenäisesti ohjata moottori

venettä, joten etenkin yläkouluikäisten on tärkeää saada 

vesiturvallisuusopetusta. Kahdeksan kymmenestä venei

lyonnettomuuksissa hukkuneista olisi pelastunut, jos pe

lastusliivit olisi puettu päälle oikein (SUH 2021b). 

Opettajat eivät voi kaikissa peruskouluissa ja lukioissa 

valitettavasti toimia opetussuunnitelman mukaisesti ja to

teuttaa uinnin- ja vesipelastustaitojen opetusta resurssien 

puutteen vuoksi. Myös SUH on mediassa vedonnut päättä

jiin, jotta resursseja kohdennettaisiin paikkaamaan kou

lujen uinninopetusvajetta, jota oli jo ennen koronan tuo

mia rajoitteita. (Helsingin Sanomat 2021). 

Toinen merkittävä ongelma vesiliikunnan opetuksen 

tavoitteiden toteutumiselle on nuorten osallistumatto

muus vesiliikuntatunneille. Tässäkin asiassa liikunnan

opettajat tekevät arvokasta työtä, kun he tukevat nuorten 

itsetuntoa ja positiivisen kehonkuvan muodostumista, ja 

luovat psyykkistä turvallisuuden tunnetta edistäviä toi

mintatapoja uimahalliympäristöön. 

Liikunnanopettajat toivoivat joustavaa yhteistyötä ui

mahallin henkilöstön kanssa sekä muiden asiakkaiden 
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ymmärrystä vesiliikunnan opetusta kohtaan. Oppilaiden 
uimataitoerot ovat erittäin suuria. Olisikin tärkeää, että 

yläkoulujen käytössä olisi myös reunaratoja tai riittävästi 

matalaa aluetta, jossa jalat ylettyvät pohjaan. Tällöin kai

killa nuorilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua 

vesiliikuntaan heikosta uimataidosta huolimatta. Myös 

yksityisyyden suojan huomioiminen uimahallien uudis

ja korjausrakentamisessa edistää nuorten osallistumista 

opetukseen ja lisää yhdenvertaisuutta. Uimahallien asia

kastyytyväisyysbarometrin mukaan etenkin 15-34-vuo

tiaat kaipaavat selkeästi lisää yksityisyyden suojaa tarjoa

via ratkaisuja (Uimahallien asiakastyytyväisyys 2020). 
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