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Vastaus vt Jaana Pelkosen kysymykseen lasten ja nuorten uimatai-
don kehityksestä ja ylläpidosta Helsingissä 

HEL 2011-002822 T 12 01 01 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 

Valtuutettu Jaana Pelkonen kysyy mm. kuinka lasten ja nuorten uima-
taidon kehityksestä ja ylläpidosta huolehditaan Helsingissä? 

Vastaus: 
 
Helsingin kouluissa järjestetään uimaopetusta 1-5. luokkien oppilaille 
neljä tuntia lukuvuodessa.  Kehitysvammaisille järjestetään uimaope-
tusta  8-10 oppituntia lapsen vamman laadusta riippuen. 

Uimaopetus kuuluu opetussuunnitelmaan ja sen toteuttaa liikuntaviras-
to. Uimaopettajat ovat Helsingin liikuntaviraston liikunnanohjaajia. Ope-
tussuunnitelma tehdään yhteistyössä opetusviraston kanssa. Liikunta-
virasto myös kehittää säännöllisesti koululaisten opetussuunnitelman 
mukaista uimaopetusta. Opetusvirastossa laaditaan kaikkia kaupungin 
peruskouluja koskeva uintivuorolista, jonka mukaan koulujen oppilaat 
kuljetetaan uimahalliin omalla vuorollaan. 

Mikäli oppilas ei osallistu koulun uimaopetukseen esimerkiksi uskonnol-
lisista syistä, vanhemmille ilmoitetaan, että uimataito on osa liikunnan 
opetussuunnitelmaa ja vaikuttaa liikunnan arvosanaan. Uimataidon voi 
saavuttaa tällöin myös yksityisessä uimakoulussa. 

Kaikissa yksityisissä kouluissa uimaopetus on koulun vastuulla. 

Koululaisuinteihin osallistuvien lasten uimataitoa seurataan ja testataan 
säännöllisesti.  Lukuvuonna 2010 - 2011 Helsingin kaupungin koulujen 
viidesluokkalaisista 94 %  saavutti pohjoismaisen yleisen uimataito-
määritelmän mukaisen uimataitotestin. Testi sisältää hypyn uintisyvyi-
seen veteen sekä 200 metriä yhtäjaksoista uintia, josta 50 metriä sel-
käuintia. Vastaava prosenttiosuus koko maassa oli vuonna 2006 80 %. 

Liikuntavirasto toteutti kyselyn 1.-5. luokkalaisten luokanopettajille lu-
kuvuonna 2008-2009. Kyselyllä selvitettiin koululaisuintien opetuksen 
laatua. Luokanopettajat antoivat kouluarvosanoin mitattuna arvosanan 
9. 

Koululaisten uimaopetuksen tavoitteena on laadukas opetus, jolla in-
nostetaan lapsia jatkamaan uintia omaehtoisesti. Lisäksi uimaopettajia 
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koulutetaan vuosittain Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 
ry:ltä tilatuilla koulutuksilla. 

Liikuntavirasto järjestää vapaa-ajan uimakouluja alakouluikäisille ympä-
ri vuoden eri uimahalleissa. Uimakouluihin osallistuu noin kaksituhatta 
lasta vuosittain. Liikuntavirasto järjestää myös tyttöjen alkeis- ja jatko-
uimakouluja, joihin pääsääntöisesti osallistuu maahanmuuttajataustai-
sia lapsia ja nuoria. 

Uimahallit ovat ahkerassa käytössä iltaisin, mikä rajoittaa uimaopetuk-
sen järjestämismahdollisuuksia. Urheiluhallit Oy, joka hallinnoi suurinta 
osaa Helsingin uimahalleista, järjestää myös lapsille vapaa-ajan uima-
kouluja. Lisäksi uimaseuroilla ja yksityisillä yrityksillä on uimakoulutoi-
mintaa. 

 

Lisätiedot 
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683 

hannu.hyttinen(a)hel.fi 
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Helsingissä järjestetään uimaopetusta keskitetysti kaupungin 
ylläpitämissä kouluissa luokille 1-5 neljä oppituntia lukuvuodessa. 
Kehitysvammaisille järjestetään 8-10 oppituntia lukuvuodessa, oppilaan 
vamman laadusta riippuen. Uimaopettajat ovat Helsingin 
liikuntaviraston palveluksessa olevia liikunnanohjaajia. 
Opetussuunnitelma tehdään yhteistyössä opetusviraston kanssa. 
Opetusvirastossa laaditaan kaikkia kaupungin peruskouluja koskeva 
uintivuorolista, jonka mukaan koulujen oppilaat kuljetetaan uimahalliin 
omalla vuorollaan. 

Mikäli oppilas ei osallistu koulun uimaopetukseen esimerkiksi 
uskonnollisista syistä ilmoitetaan vanhemmille, että uimataito on osa 
liikunnan opetussuunnitelmaa ja vaikuttaa liikunnan arvosanaan. 
Uimataidon voi tällöin saavuttaa myös yksityisessä uimakoulussa.

Lukuvuonna 2010-2011 saavutti Helsingin kaupungin koulujen 
viidesluokkalaisista 94% pohjoismaisen uimataitomääritelmän 
mukaisen uimataidon. (Syvästä vedestä lähtien 200 metriä uintia, josta 
50 metriä selkäuintia).

Kaikissa yksityisissä kouluissa uimaopetus on koulun vastuulla.

Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi
Kyllönen Marjo, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Rauno Jarnila
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