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Uimahallien käyttö korona-aikana kuntouttavaan toimintaan 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton selvitys 4/2021 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto toteutti avoimen kyselyn selvittääkseen, millaisia 

vaikutuksia koronapandemian seurauksena tehdyillä uimahallien rajoitustoimilla on ollut 

kuntouttavaan toimintaan ja ihmisiin, joille uimahallissa käyminen on toimintakyvyn ja terveyden 

kannalta tärkeää.  

Kuntouttavaa toimintaa ei määritelty kyselyssä tarkasti, vaan vastaajat saivat itse arvioida, mitä 

kokevat kuntouttavaksi toiminnaksi. Kysely toteutettiin 9.4.-16.4.2021 välisenä aikana. Avointa 

kyselyä jaettiin SUH:n omien viestintäkanavien lisäksi eri vammais-, terveys- ja liikuntajärjestöjen 

kautta. 

Kyselyyn saatiin yhteensä 888 vastausta 136 eri kunnasta. Vastauksia saatiin kaikkien 

sairaanhoitopiirien alueelta Helsingistä Sodankylään. Eniten vastauksia tuli pääkaupunkiseudun ja 

muista Uudenmaan kaupungeista sekä muilta alueilta, joissa rajoitukset ovat olleet tiukimpia. 

Ohessa on alustava yhteenveto tärkeimmistä tuloksista. SUH jatkaa tulosten analysointia ja 

hyödyntää kyselyn tuloksia tulevassa vaikuttamisessa, viestinnässä sekä toimintansa 

kehittämisessä.  
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Kyselyn tuloksia 

Vastaajien ikäjakauma ja vesiliikunnan/allasterapian tarve 

Vastaajista 49 % oli 51–70 –vuotiaita, vastauksia tuli kaikista ikäryhmistä. 

Säännöllisen vesiliikunnan tai allasterapian merkitys vastaajille 

Vastaajista 50,5 % kertoo terveydentilansa/toimintakykynsä ylläpitämisen edellyttävän säännöllistä 

vesiliikuntaa ja 27,5 % kokee, että uinti ja vesiliikunta on ainoa itselle sopiva liikuntamuoto. 8,4 % 

vastaajille on määrätty allasterapiaa osana kuntoutusta. 13,6 % vastaajista kertoi tähän muita 
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syitä. Muina syinä vastaajat listasivat erilaisia sairauksia, vammoja ja yksilöllisiä fyysisen tai 

psyykkisen kuntonsa tilanteita, joiden perusteella kokevat vesiliikunnan olevan tärkeää.  

Allasvuorojen järjestäminen alueella viimeisen neljän kuukauden aikana 

 

Vastaajista 82,2 % ilmoitti, ettei alueella ole järjestetty viimeisen neljän kuukauden aikana 

allasvuoroja niille, joille vesiliikunta on tärkeää terveydellisin perustein tai kuntoutuksen 

näkökulmasta. 11,9 % ilmoitti, että uintimahdollisuus on järjestetty ja 5,9 % kertoi tämän 

mahdollisuuden olleen aika ajoin.  

 

Suurin osa uintimahdollisuuksista on järjestetty julkisissa, kunnan tai kaupungin uimahalleissa 

(84,9 %).  
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Allastilojen käytön rajoitusten vaikutukset 

 
Allastilojen käytön rajoituksilla koettiin olevan lukuisia, myös pitkäkestoisia vaikutuksia. 67 % 

vastaajista ilmoitti toimintakykynsä heikentyneen ja 16,4 % kertoi sairautensa edenneen tämän 

vaikutuksesta. 21,3 % vastaajista ilmoitti löytäneensä uusia tapoja liikkua ja ylläpitää kuntoa. 11,9 

% vastaajista on tilanteessa, jossa määrätty allasterapia on keskeytynyt. 4,4 % vastaajista on 

joutunut hakemaan palveluja kauempaa ja 5,7 % vastaajista on joutunut maksamaan palveluista 

aiempaa enemmän. 11,9 % prosenttia vastaajista (104 vastausta) listasi lisäksi muita vaikutuksia, 

joista esimerkkeinä monissa vastauksissa esille tulleet liikkumattomuus, painonnousu, vaikutukset 

mielenterveyteen (paha olo, masennus, itsetuhoisuus, mielialan vaihtelut), lääkkeiden käytön 

lisääntyminen, työkyvyn heikentyminen sekä selkä- ja niskavaivat. 
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20,5 % vastaajista ilmoitti, ettei allastilojen käytön rajoituksilla ole ollut terveydentilaan tai 

toimintakykyyn pitkäaikaisia seurauksia. Huolestuttavaa on se, että 79,5 % arvioi korona-ajan 

uintirajoituksilla olevan pitkäaikaisia seurauksia terveydentilaansa tai toimintakykyynsä. Peräti 622 

vastaajaa kertoi tarkemmin moninaisista vaikutuksista. Nämä pitkäaikaiset vaikutukset yksilön 

fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja toimintakykyyn ovat surullista luettavaa. Sadoissa 

vastauksissa kuvailtiin tilanteita, joissa nykyinen kunto on sellainen, että paluu korona-aikaa 

edeltävälle liikunnalliselle tasolle, voi olla mahdotonta tai se vie todella pitkän aikaa. 

YHTEENVETOA 

Uimahalleilla on maassamme tärkeä rooli väestön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäjinä. Yli 80 % 

vastaajista kertoi, ettei alueella ole järjestetty allasvuoroja heille, joilla uinti, vesiliikunta tai 

allasterapia on tärkeää kuntoutuksen näkökulmasta.  

SUH:n teettämällä lyhyen aikavälin kyselyllä selvisi, että lähes 80 % vastaajista kokee uimahallien 

sulkemiseen liittyvien rajoitusten aiheuttaneen pitkäkestoisia, jopa pysyviä haittoja fyysiseen ja 

psyykkiseen toimintakykyyn ja terveydentilaansa.  

Rajoitustoimet ja allastilojen sulkeminen on keskeyttänyt useissa kunnissa myös lakisääteisen 

lääkinnällisen kuntoutuksen allastiloissa. Useat eri ikäiset vastaajat (suurin osa lapsia ja nuoria tai 

työikäisiä) kertovat, että heille määrätty kuntoutus (esim. Kelan allasterapia) on ollut jo kuukausien 

ajan keskeytyneenä. Pääosalle näistä vastaajista kuntoutusta ei ole mahdollista toteuttaa muissa 

tiloissa heidän sairautensa tai vammansa luonteesta johtuen.   

Noin 5 % vastaajista arvioi, että rajoitustoimilla ei ole ollut vaikutusta heidän liikunnan 

harrastamiseen ja noin 20 % on löytänyt vaihtoehtoisia tapoja liikkua, vaikka ei mikään muu liikunta 

vesiliikuntaa pysty täysin korvaamaan. 

Tulokset ovat huolestuttavia ja vaativat välitöntä reagointia päättäjiltä. Uimahallit ja uintivuorot tulee 

avata heille, joille uinti on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja terveydellisistä syistä. Erityisesti 

lakisääteinen kuntoutus tulee mahdollistaa välittömästi uimahalleissa ja muissa allastiloissa myös 

niillä alueilla, joissa uimahallit ovat suljettuna yleisöltä.  

 

Lisätietoja: 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry. 

Koulutussuunnittelija Anneli Toivonen 

0103407336 

anneli.toivonen@suh.fi 

 


