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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja
kulttuuriministeriön suositus penkinpainajaisten ja
vanhojen tanssien järjestämisestä lukiokoulutuksen
järjestäjille koronavirusepidemian aikana
Koronaviruksen aiheuttama pandemia vaikuttaa lukiokoulutuksen järjestämiseen kevään 2021 aikana. Vaihteleva tautitilanne edellyttää hyvää suunnittelua, jolla mahdollistetaan koulutuksen joustava järjestäminen. Koulutuksen järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata epidemiatilanteen kehitystä ja toimia mahdollisten uusien määräysten,
ohjeiden tai suositusten mukaisesti.
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpanoon liittyvistä suosituksista 23.10.2020 todetaan, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa laajamittaisempiin omaehtoisiin etäopetusjärjestelyihin siirrytään lähtökohtaisesti vasta siinä vaiheessa, kun se on terveysviranomaisen tekemän alueellisen epidemiologisen arvion
perusteella aivan välttämätöntä. Leviämisvaiheessa ministeriöt suosittelevat, että lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, aikuisten taiteen perusopetusta ja aikuisten perusopetusta järjestävät oppilaitokset sekä korkeakoulut harkitsevat vakavasti siirtymistä kokonaisuudessaan etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet. Opetusta ja koulutusta järjestetään toimintalainsäädännön mukaisesti sen mahdollistamin joustoin ja huomioiden hygienia- ja
turvallisuusohjeistukset. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 22.12.2020 leviämisvaiheen etäopetukseen siirtymistä koskevaa suositusta ei ole sisällöltään muutettu, mutta suosituksessa todetaan
yleisesti, että epidemian leviämisvaiheen uhassa olevien maakuntien tulee ottaa jo ennakoivasti käyttöön leviämisvaiheen rajoitukset ja suositukset epidemian hillitsemiseksi. Hallitus linjasi 25.1.2021 hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä.

Tämän suosituksen tarkoitus on tukea lukiokoulutuksen järjestäjiä toteuttamaan opetusta ja muuta oppilaitosten tiloissa järjestettävää toimintaa turvallisesti koronaepidemian aikana. Suositusta noudattamalla voidaan vähentää tartuntariskiä oppilaitoksissa
sekä turvata ylioppilastutkinnon suorittaminen.
Koronavirusilmaantuvuus on syksyn aikana vaihdellut suuresti, mutta suuri osa Suomesta on pysynyt pitkään epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Alueelliset tilanteet myös vaihtelevat nopeasti. Ikäryhmäkohtainen tarkastelu osoittaa, että lukioikäiset
opiskelijat kuuluvat joukkoon, jossa koronavirusinfektion ilmaantuvuus on huomattavasti korkeampi kuin muissa ikäryhmissä, eli virus kiertää aktiivisesti juuri nuoressa aikuisväestössä. Tämän ikäryhmän kokoontumisiin liittyy siis kohonnut riski tartunnoille.
Ottaen huomioon valtakunnallisen koronavirusepidemiatilanteen sekä koulutuksen ja
ylioppilastutkinnon turvallisen järjestämisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetusja kulttuuriministeriö suosittelevat, että perinteisiä penkinpainajaisia ei järjestetä koronavirusepidemian aikana. Vanhojen tansseja ja muita juhlallisuuksia suositellaan
siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan huomioiden epidemiatilanne. Penkinpainajaisten ja vanhojen tanssien perinteelle on myös hyvä pyrkiä löytämään korona-aikaan
sopivia terveysturvallisia toteutustapoja.
Vanhojen tanssien, penkinpainajaisten ja muiden juhlatilaisuuksien järjestämisessä lukiokoulutuksen järjestäjän on tärkeää seurata aktiivisesti koronaepidemian kehitystä ja
toimia kansallisten ja paikallisten määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä päättää niitä koskevan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa
opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä viranomaisten suositukset huomioiden.
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