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Media Release 
5 October 2021 

SBS hakee yhteisön palautetta avukseen 
muokatessaan SBS-radion tulevaisuutta ja 
kielipalvelua.   
 
 
Osana SBSn sitotumista jatkuvaan kehitykseen voidakseen vastata 

nykyajan Australian tarpeisiin, SBS on käynnistänyt SBS-radion 

välityksellä tarjoamiensa kielipalvelujen säännöllisen 

uudelleenarvioinnin, avaten tänään julkisen konsultaation ja hakee 

nyt palautetta valintaperusteiden luonnoksesta. 

 
SBS-kielipalvelujen uudelleenarviointi suoritetaan  viiden vuoden 

välein sopusoinnussa valtakunnallisen väestönlaskennan kanssa. 

Näin varmistetaan että SBS-radion palvelut heijastavat Australian 

nopeasti muuttuvaa ja lisääntyvässä määrin moninaistuvaa yhteisöä. 

 
Valintakriteerejä käytetään yhdessä vuoden 2021 väestönlaskennan 

antamien tietojen kanssa päätettäessä palvelujen kielivalikoimasta 

ja kriteerit  auttavat päätettäessä missä muodossa palveluja 

tarjotaan suraavan viiden vuoden aikana. 

Kielipalvelujen uudelleenarviointi kattaa SBS'n ääni- ja 

kielipalvelut joihin sisältyy SBS-radio, Ondemand-palvelu, 

Podcast- ja muut digitaaliset alustat. 

 
Tänään alkava kuuden viikon pituinen julkinen konsultaatio mikä 

päättyy marraskuun 12. päivänä 2021, tarjoaa yhteisöille tärkeän 

tilaisuuden osallistua SBS-radion tulevaisuuden  palveluihin ja 

sen verkoston laajempaan kieli- ja ääniaineiston tarjontaan. 

Kaikki palaute otetaan huomioon päätettäessä lopullisista 

valintakriteereistä. 

 
SBS-radion johtaja, David Hua sanoi että SBS'llä on ainutlaatuinen 

kyky saada yhteys Australian moninaisiin yhteisöihin monikielisten 

palvelujensa välityksellä, monen kosketuskohdan kautta. Yli 45 

vuoden aikana olemme  jatkuvasti sopeuttaneet uuden ja mielekkään 

palvelun tarjontaamme yhteisöille ja tänä päivänä tämä taphtuu 

radion, verkon, podcastien ja puhelinsovellusten välityksellä yli 

60 eri kielellä.Tämä auttaa meitä muokkaamaan SBS'ää 

lähestyessämme sen 50-vuotisjuhlaa. 
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SBSn monikielsten palvelujen elintärkeä rooli on nähty COVID-19 

pandemian aikana, jolloin tarjottiin kriittisen tärkeitä 

päivityksiä ja terveystietoa yhteisöille heidän haluamilla 

kielillä. Kielipalvelujen uudelleenarviointi tarjoaa tärkeän 

tilaisuuden varmistaa että jatkossakin heijastamme tämän päivän 

koko Australian eri yhteisöjen tarpeita. 

 
Säännölliset kielitarjonnan päivitykset antavat SBS'lle 

mahdollisuuden paremmin palvella kieli-ja kulttuuritaustaltaan 

vaihtelevia suurimpia yhteisöjä, samalla tarjoten palveluja 

uusille ja erityisen avun tarpeessa oleville yhteisöille. 

Antamaessame yleisöllemme tilaisuuden osallistua asian käsittelyn 

siitä tulee tärkeä osa ja me kannustamme yhteisöjä kaikkialla 

Australiassa antamaan meille palautettaan.  

 
Valintaperusteista päätetään toukokuussa 2022 ja SBSn tarkistetut 

kielipalvelut otetaan käyttöön ennen vuoden 2022 loppua.  

 
Valintaperusteiden julkinen konsultaatioaika alkaa lokakuun 5. 

päivänä ja jatkuu marraskuun 12. päivään saakka.  

Valintaperusteiden luonnos on nähtvissä ja  siitä voi antaa 

palautetta osoitteessa sbs.com.au/consultation. 
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