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Tämä periaate koskee Suomen Partiolaisia, mutta kannustamme myös A-jäseniä ja lippukuntia 
tekemään työtä saavutettavuuden eteen. Periaatetta voidaan päivittää Suomen Partiolaisten 
hallituksen päätöksellä. 
 
Tässä dokumentissa verkkosisältö-sana tarkoittaa verkossa olevaa sisältöä, materiaalia tai digitaalista 
palvelua. 
 
Saavutettavuuden periaatteet Suomen Partiolaisissa 
Suomen Partiolaisia toimijana ei velvoita digipalvelulain asettamat saavutettavuusvaatimukset, koska 
rahoituksestamme yli puolet tulee muualta kuin julkisista tuista. Saavutettava verkkosisältö on 
kuitenkin esteettömyyden osa-alue ja yhdenvertaisuuden edistämistä, ja siten partion arvomaailman 
mukaista.   
 
Pyrimme siihen, että sisältö, materiaali ja digitaalinen palvelu on mahdollisimman saavutettavaa 
erityisesti, kun sen kohderyhmä on partion koko jäsenistö ja partiolaisten huoltajat tai partiosta 
kiinnostuneet henkilöt ja näiden huoltajat. 
 
Uusien sekä uudistettavien digitaalisten järjestelmien ja verkkopalvelujen kohdalla tavoitellaan WCAG 
2.1 -ohjeistuksen mukaista A- ja AA-tasoa. Vaatimus on mainittava tarjouspyynnössä. 
 
Suomen Partiolaisten rajallisten resurssien vuoksi linjauksen käytäntöönpanossa toteutetaan 
kokonaisarviota ja keskitytään vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin verkkosisältöihin.  
 
Kaikkien Suomen Partiolaisissa verkkosisältöjä tuottavien tueksi on toteutettu kysymyspatteristo 
saavutettavuuden tarpeellisuuden arviointiin. Kysymyspatteriston löydät tämän dokumentin lopusta. 
 
Mitä saavutettavuudella tarkoitetaan? 
Monet saavutettavan verkkosisällön eteen tehtävät asiat edistävät kenen tahansa verkkopalvelun 
käyttöä. Erityisesti saavutettavasta verkkosisällöstä on hyötyä käyttäjille, joilla on esimerkiksi jokin 
vamma tai toimintarajoite, kuten näkövamma, heikko suomen kielen taito tai keskittymisvaikeus. 
Saavutettava verkkosisältö hyödyttää jokaista verkon käyttäjää esimerkiksi silloin, kun käyttäjä on 
väsynyt tai kirkkaassa ulkoilmassa.  
 
Saavuttavuusdirektiivi koskee seuraavia sisältöjä ja toiminnallisuuksia. Myös Suomen Partiolaiset 
pyrkivät edistämään seuraavia saavutettavuuden osa-alueita: 
 

 Tekstit; esimerkiksi uutiset, ohjeet, palvelukuvaukset ja blogikirjoitukset 
 Kuvat, kaaviot ja infografiikat 
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 Interaktiiviset ja dynaamiset grafiikat 
 Videot ja podcastit, jotka on tallennettu tai upotettu sivustolle tai sovellukseen tai 

julkaistu sosiaalisen median kanavassa (myös videosoittimet) 
 Navigointi ja ylipäänsä käyttöliittymä 
 Linkit 
 Verkkolomakkeet (html-lomakkeet) 
 Ajanvarauspalvelut 
 Chat-palvelut, jotka on upotettu sivustolle 
 Tapahtumakalenterit 
 Toimisto-ohjelmilla tuotetut tiedostot, jotka on tallennettu sivustolle: esimerkiksi pdf- ja 

Word-tiedostot ja –lomakkeet 
 
Lähde: saavutettavuusvaatimukset.fi 
 
Vastuut ja eteneminen 
Saavutettavuuden edistämiseen täytyy varata resursseja. Saavutettavuus on IT-palveluiden sekä 
viestinnän ja markkinoinnin toiminnanalan rajapinnoilla oleva asia. Kuitenkin kaikki toiminnanalat 
tuottavat paljon erilaista digipalveluja ja -työkaluja sekä materiaalia ja sisältöä. Saavutettavuus on 
otettava huomioon yksittäisten asioiden osalta, mutta myös kokonaisuutta on osattava katsoa.  
 
Kunkin palvelun omistaja ja verkkosisällön tuottanut vastaa saavutettavuudesta periaatteen 
mukaisesti. Palveluomistajien ja verkkosisällöntuottajien avuksi Suomen Partiolaiset toteuttaa 
ohjeita, materiaaleja ja koulutusta. 
 
Viestintä- ja markkinointivaliokunta sekä digi- ja talousvaliokunta määrittävät keskinäisen työnjaon 
tarkemmin. Periaatteiden jalkautus alkaa vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa, jossa 
saavutettavuuden edistäminen tullaan ottamaan huomioon. 
 
Miten jokainen Suomen Partiolaisissa verkkosisältöjä tuottava voi huomioida 
saavutettavuutta? 
Ensisijaisesti verkkosisältöjä tuottavan tulee tarkistaa, onko verkkosisältö edellä mainitun 
periaatteen piirissä. Jos digipalvelu, sisältö ja materiaali ei ole periaatteiden piirissä, voit arvioida 
saavutettavuuden tarpeellisuutta sisällön vaikuttavuuden perusteella. Mieti esimerkiksi seuraavia 
kysymyksiä: 
 

 Miten pitkäikäinen sisältö on?  
 Toteuttaako sisältö Suomen Partiolaisten strategiaa? 
 Miten iso kohderyhmä on? Onko kohderyhmän joukossa todennäköisesti joku, joka 

hyötyisi saavutettavuudesta?  
 
Erilainen verkkosisältöjen tuottajien saatavilla oleva tuki, kuten ohjeet, graafiset ohjeet ja pohjat tai 
dokumenttimallit määritellään ja tuotetaan erikseen. 
 
Jos olet ottamassa käyttöön tai hankkimassa digipalvelua tai -työkalua, ota yhteyttä palvelutiimiin ja 
keskustele heidän kanssaan hankinnasta ja sen saavutettavuudesta. 
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