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Tiivistelmä 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry ja LIKES-tutkimuskeskus selvittivät 

yhteistyössä Opetushallituksen kanssa suomalaisten kuudetta luokkaa käyvien lasten 

uimataitoa kyselytutkimuksella keväällä 2011. Tutkimus on jatkoa vuosina 2000, 2004 ja 

2006 toteutetuille kuudesluokkalaisten uimataitotutkimuksille. Keväällä 2011 

kyselylomakkeet lähetettiin 300 kouluun eri puolille Suomea, yhteensä 226 eri kuntaan. 

Kyselyn saaneista kouluista 87 prosenttia osallistui tutkimukseen. Kyselyyn vastasi yhteensä 

5295 kuudennen luokan oppilasta, joista puolet oli poikia ja puolet tyttöjä. 

Kuudennen luokan oppilaista 72 prosenttia kertoi osaavansa uida. Tutkimuksen 

lähtökohtana on uimataidon pohjoismainen määritelmä: lapsi on uimataitoinen, jos hän 

syvään veteen pudottuaan pystyy uimaan 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Täysin 

uimataidottomia oppilaista oli yksi prosentti. Tyttöjen ja poikien uimataidossa ei ollut eroja. 

Tutkimuksen mukaan koulun uinninopetus oli yhteydessä lasten uimataitoon. Kyselyyn 

vastanneiden opettajien (n=268) mukaan 57 prosenttia alakouluista järjesti uinninopetusta 

jokaisella luokka-asteella. Uinninopetusta ei järjestetty lainkaan viidessä prosentissa 

alakouluista. Lasten uimataito oli selvästi heikompi niissä kouluissa, joissa uinninopetusta ei 

järjestetty lainkaan. Näissä kouluissa 60 prosenttia kuudesluokkalaisista osasi uida. Kaikilla 

luokka-asteilla uinninopetusta järjestävissä kouluissa 75 prosenttia lapsista osasi uida. 

Tutkimuksen mukaan lasten uimataitoon olivat yhteydessä myös uimahallin sijainti 

asuinpaikkakunnalla sekä asuinpaikka. 

Kyselyyn vastanneista oppilaista 27 prosenttia ilmoitti käyvänsä talven aikana uimahallissa 

vähintään kahdesta kolmeen kertaan kuukaudessa kouluajan ulkopuolella. Kuudennen 

luokan oppilaista 45 prosenttia kävi uimahallissa harvemmin kuin kerran kuukaudessa ja 

reilu kymmenen prosenttia ei käynyt uimahallissa lainkaan. Uimahallipaikkakunnilla asuvat 

lapset kävivät hieman useammin uimahallissa kuin lapset, jotka asuvat paikkakunnalla, jossa 

uimahallia ei ole. Uimahallissa säännöllisesti käyvien lasten uimataito oli parempi. 

Tässä raportissa on kuvattu Oulun ja Jyväskylän uinninopetusjärjestelmät. Molemmat 

kaupungit järjestävät uinninopetusta oppilaille alakoulun aikana yhteensä noin 30 tuntia, ja 

uinninopetusta on jokaisella vuosiluokalla. Oulussa ja Jyväskylässä noin 90 prosenttia 

kuudesluokkalaisista osaa uida.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti aikuisten uimataitoa osana Aikuisväestön 

terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimusta keväällä 2011. Tutkimuksen mukaan 15–64-



vuotiaista 68 prosenttia osasi uida. Vastaava tutkimus on tehty myös vuosina 1998, 2003 ja 

2006. Vuonna 1998 aikuisista 64 prosenttia ilmoitti osaavansa uida, vuonna 2003 

uimataitoisia aikuisia oli 66 prosenttia ja vuonna 2006 uimataitoisten osuus oli 64  

prosenttia. 

Aikuisten uimataito vaihteli huomattavasti ikäryhmittäin. Keski-ikäisten uimataito oli selvästi 

heikompi kuin nuorempien ikäryhmien. 15–24-vuotiaista 86 prosenttia osasi uida, kun taas 

55–65-vuotiaista 49 oli uimataitoisia. Miehet olivat tämän tutkimuksen mukaan parempia 

uimaan kuin naiset, sillä miehistä 71 prosenttia ja naisista 65 prosenttia osi uida. Erityisen 

heikko oli 55–64-vuotiaiden naisten uimataito, sillä heistä vain 42 prosenttia osasi uida. Iän 

ja sukupuolen lisäksi kouluvuosien määrä ja asuinpaikka olivat yhteydessä aikuisten 

uimataitoon. 

 


