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Varautuminen valmiuslain käyttöönotoon ja yritysten parhaat käytännöt koronaviruksen torjuntaan

Hallitus ilmoitti hetki sitten, että valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset hyödyntävät päätöstensä voimaansaattamisessa valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mahdollistamia keinoja. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti.
Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle huomenna tiistaina 17. maaliskuuta
2020.
Yleisradiolla on omat velvoitteena poikkeusoloihin liittyen, mutta muutoin valmiuslain vaikutusta mediayritysten toiminaan voidaan pitää vähäisenä. Medialiiton mukaan valmiuslain käyttöönotto (Valmiuslaki 126 §) tarkoittaa, että mediayrityksillä on velvollisuus noudattaa viranomaistiedotteiden julkaisuvelvoitetta.
Valmiuslain 126 §:n mukaan (Tiedotteiden julkaisuvelvollisuus):
”Julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat velvollisia korvauksetta julkaisemaan tai lähettämään valtioneuvoston, ministeriön, aluehallintoviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kunnanhallituksen, poliisin sekä sotilas- tai pelastusviranomaisen tämän lain soveltamista tai noudattamista koskevat tiedotukset, jotka tämän lain tarkoituksen saavuttamiseksi
on saatettava nopeasti koko väestön tai tietyn alueen asukkaiden tietoon. Tällainen tiedotus on
viivytyksettä sellaisenaan julkaistava asianomaisessa aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa.”
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriöllä on mahdollisuus velvoittaa postiyritykset muun muassa tekemään yhteistyötä ministeriön yksilöimällä tavalla sekä ylläpitämään järjestelmiä ja palveluita tietyistä
paikoista (Valmiuslaki 64 §).
Valtionhallinnon viestinnän välitön johto kuuluu valtioneuvoston kanslialle. Jokainen hallinnonala vastaa edelleen omasta tehostetusta viestinnästään.

Mediayrityksten parhaat käytännöt koronaviruksen torjunnassa
Mediayritykset ovat jo antaneet omia ohjeita niistä käytännöistä, joita koronavirusepidemian aikana
noudatetaan. Seuraavassa poolin keräämä lista parhaista käytännöistä:
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työn tekeminen mahdollisimman paljon etänä
toimitukseen ei oteta vastaan vieraita
tiimien pilkkominen siten, että erityisosaajat eivät työskentele samassa tilassa
henkilökohtaisten tapaamisten minimointi eli haastattelut ja muut tapaamiset hoidetaan puhelimitse tai videoneuvotteluina
myös sisäiset kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä
uutishuoneessa saavat olla vain ne, jotka siellä työskentelevät
matkustamisen välttäminen, jos mahdollista myös vapaa-aikana
yhteiskäytössä olevan työvälineistön (näppäimistö, hiiret, kosketusnäytöt) ja muun kaluston
(kamerat, studioiden ohjaamot/tarkkaamot) puhdistaminen ja desinfiointi
viranomaisten ohjeita noudatetaan tarkasti muuttuvassa tilanteessa

Linkki Medialiiton uutiseen: https://www.medialiitto.fi/ajankohtaista/uutiset/media_ja_valmiuslaki.11021.news
Linkki Valmiuslakiin:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552
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