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LUOTTAMUS
Miten tarjoamme luotettavaa ja 
oleellista sisältöä 

 • Päätämme sisällöstä itsenäisesti. 

 • Uutis- ja ajankohtaissisältömme on paikkansapitävää, 
tasapainoista ja puolueetonta, sekä yleisen edun 
mukaista.

 • Hyväksymme laajalti erilaisia näkemyksiä ja 
näkökulmia – sisältömme voi olla innovatiivista ja 
haastavaa sekä kiistanalaista ja provosoivaa.

LÄPINÄKYVYYS
Miten autamme sisältövalintojesi 
ohjauksessa 

 • Annamme tietoa, jotta voit valita sopivaa sisältöä niin 
itsellesi kuin mahdollisesti vastuullasi oleville lapsille 
ja nuorille.  

 • Varmistamme, että mainokset erottuvat sisällöstä, 
ja sääntömme ohjaavat tietyn tyyppisten mainosten 
sijoittelua.  

 • Jos ohjelmassa on mahdollisesti ahdistusta 
aiheuttavaa sisältöä, otamme huomioon sen 
todennäköiset katsojat, suhtaudumme sensitiivisesti, 
annamme asiaankuuluvia varoituksia, ja näytämme 
sitä vain, jos se on toimituksellisesti asianmukaista.

KUNNIOITUS
Miten harjoitamme ja edistämme 
kunnioitusta   

 • Vältämme ennakkoluuloja ja syrjintää edistävää 
sisältöä, mukaan lukien stereotyyppien 
perusteetonta käyttöä asiayhteys huomioiden.

 • Tarjoamme sisältöä muillakin kielillä kuin englanniksi 
ja kannustamme monien erilaisten näkemysten 
ilmaisuun.

 • Suhtaudumme sensitiivisesti Australian 
alkuperäiskansoja koskevien asioiden esittämiseen 
ja noudatamme aboriginaali- ja Torresinsalmen 
saarelaiskansojen kulttuurisia käytäntöjä.

 • Kunnioitamme ihmisten yksityisyyttä suhteuttaen 
sitä uutisointivastuuseemme.

VASTUULLISUUS
Miten olemme vastuullisia  

 • Annamme mahdollisuuksia antaa palautetta 
sisällöstämme ja palveluistamme, olipa se kiitosta tai 
kritiikkiä. 

 • Käytössämme on käytännesääntöjen puitteissa 
toimiva riippumaton prosessi kanteluille, jotka SBS:n 
oikeusasiamies tutkii.

SBS on riippumaton, valtakunnallinen, julkinen televisio- radio- ja digitaalinen 
mediapalvelu, jonka velvollisuudet australialaiselle yhteiskunnalle on 
kirjattu peruskirjaamme. Saamme rahoituksemme Australian valtiolta sekä 
kaupallisista tuloista, kuten mainonnasta. 

Mediaverkostomme kautta lähetämme selkeästi australialaista 
tarinankerrontaa, paikallisia ja ulkomaan uutisia ja ajankohtaisohjelmia, 
urheilua, kansainvälistä draamaa ja dokumenttiohjelmia, ruokaohjelmia, 
filmejä ja paikallisradiopalveluja yli 60 kielellä.  Annamme kodin myös 
alkuperäisten kansojen tarinankerronnalle, kun kansallinen alkuperäiskansojen 
televisio (National Indigenous Television, NITV) lähettää alkuperäiskansojen 
näkökulmasta tehtyjä ohjelmia.

Varmistaaksemme, että ohjelmiemme sisältö täyttää yhteisölliset odotukset, 
olemme laatineet käytännesäännöt (SBS Code of Practice), jotka määrittelevät 
SBS:n koko sisältöä koskevat säännöt ja normit riippumatta siitä, missä sitä 
seurataan – televisiossa, radiossa, verkossa tai sosiaalisessa mediassa.

Käytännesäännöt kattavat tärkeitä asioita, kuten…

Tietoa SBS:n KÄYTÄNNESÄÄNNÖISTÄ 

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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