
Tähtiseura-
verkkopalvelu
Esittely ja käyttökoulutus



Tähtiseura-verkkopalvelun tavoitteet
Seuratoiminnan kehittämisen palvelu, toimii osana Suomisporttia

Selkeästi erotettavissa oleva kehittämispolku, johon kiinnittyy erilaisia 
työkaluja ja tehtäviä. Seuran on mahdollista valita osa-alue(et), jolla etenee 
(lapset/nuoret, aikuiset, huippu-urheilu). 

Seura pystyy kehittämään toimintaansa itsenäisesti sekä seurakehittäjän avulla.

Auditoinnin arviointiprosessi on läpinäkyvää ja seurakehittäjä sekä seura voivat toimia 
arviointitilanteessa vuorovaikutuksessa.

Jatkuvasti kehittyvä palvelu kerää ja muotoilee tietoa seuran, lajiliiton, aluejärjestön ja 
suomalaisen urheilun hyödynnettäväksi

Palvelu lisää vuorovaikutuksen mahdollisuuksia seurojen ja muiden toimijoiden välillä

Helpottaa seuratoimijoiden ja seurakehittäjien työtä!

Jatkuvasti kehittyvä palvelu
2019 tulossa mm: huippu-urheilun osa-alue, ruotsinkielinen versio, uusia työkaluja, 
raportointi ominaisuuksia
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Lanseerausaikataulu

11.9.2018 311.9.2018 3

1. Syyskuu: 
1. Liittojen ja alueiden käyttäjät operoidaan sisään 14.9 mennessä. (Jokaisesta liitosta ja alueesta vähintään 1 

henkilö pitää olla mukana)
2. Olympiakomitealta tulossa tarkemmat käyttö-/viestintäohjeet seurakehittäjille ennakkoon (vk 38).

2. Lokakuu:
1. Tiedottaminen Tähtiseuroille 1.10 (Olympiakomitea)
2. Lanseeraus kaikille seuroille Tähtiseura-päivillä 6-7.10 (julkinen tiedotus medialle/seuroille, Olympiakomitea)
3. Liittojen/alueiden viestintä voi startata aktiivisesti kaikille seuroille 8.10. alkaen

HUOM! Extranet.sport.fi  sulkeutuu 
(arkisto jää toistaiseksi) ja word-
kokeilut päättyvät 31.12.2018!!



Käyttäjäroolit

Seuratiimiläinen = Urheiluseuran toimija, joka mukana seuran 
kehittämisprosessissa

yhdellä seuralla voi olla rajaton määrä seuratiimiläisiä

Henkilöllä voi olla tämä rooli useassa eri seurassa tai (laji)jaoksessa

Lajiliiton seurakehittäjä =  seurakehittäjä tai auditoija liitosta
Näkyvyydet oman lajinsa Tähtiseuroihin ja uusiin ”matkalla Tähtiseuraksi seuroihin”

Alueen seurakehittäjä = seurakehittäjä tai auditoija liikunnan aluejärjestöstä
Näkyvyydet oman alueensa Tähtiseuroihin ja uusiin ”matkalla Tähtiseuraksi seuroihin”

Huom! Erillistä ”auditoija”- roolia ei ole. Ne henkilöt, jotka tekevät vain pelkkiä auditointeja saavat samat 
oikeudet kuin seurakehittäjät.
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1. Seurakäyttäjät rekisteröityvät 
Suomisportin käyttäjäksi ja heille 
hyväksytään käyttöoikeus seuransa 
omaan kehittämisympäristöön 
verkkopalvelussa.

2. Seura valitsee kehittämispolun, jota 
lähtee kehittämään. (lapset&nuoret tai 
aikuiset)

1. Hallituksen päätös

2. Tukimateriaali: Tiimin muodostaminen

3. Tukimateriaali: Kehittämissuunnitelman 
muodostaminen

Näin homma toimii! = Yleiskuva prosessista
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3. Seura itsearvioi laatutekijät 

4. Seura lähettää arviot seurakehittäjälle/ 
auditoijalle ja ilmoittaa lopulta olevansa 
valmis auditointiin kun kaikki osiot on 
valmiina

1. Arvioita voi lähettää ennakkoon osio kerrallaan 

2. Seura ja auditoija voivat vuoropuhella lähettämällä 
arvioita ja kommentteja useamman kerran toisilleen, 
kunnes seura on ilmoittanut olevansa valmis auditointiin

5. Auditoija arvioi seuran kaikki laatutekijät
1. Arviointia tulee tehdä jo ennen auditointitilaisuutta 
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6. Auditointilaisuuden jälkeen seurakehittäjä 
varmistaa, että kaikki arviot on täytetty ja 
tekee auditoinnin yhteenvetoraportin.
1. Auditoija voi muuttaa arviointejaan auditointitilaisuuden 

jälkeen

7. Lajiliiton seurakehittäjä täyttää 
yhteenvetoraporttiin päätöksen ja lähettää 
raportin seuralle:
• ”hyväksytty” seura on oikeutettu Tähtimerkkiin

• ”vielä kehitettävää” seuran on tehtävä auditoijan pyytämät 
korjaustoimenpiteet ennen Tähtimerkin hyväksyntää.

• ”Ei ole mukana Tähtiseura-ohjelmassa”, jolloin seura luopuu tunnuksesta

8. Prosessi toistuu 3 vuoden kuluttua 
edellisestä hyväksytystä auditoinnista

1. Välivuosina seuraa suositellaan tekemään ”Seuran 
vuositsekki” (Työkalu tulossa)

2. Tieto tallentuu hyödynnettäväksi verkkopalveluun ja 
muodostaa vertailutietoa suhteessa edelliseen 
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Lajiliiton ja Aluejärjestön arviointinäkymä
Tähtiseurat (Kaikki lajiliiton/alueen Tähtimerkin saaneet seurat)

Matkalla Tähtiseuraksi (Kaikki lajiliiton/alueen ensimmäistä kertaa Tähtimerkkiä tavoittelevat seurat)

Tähtiseuraprosessissa (Kaikki lajiliiton/alueen seurat, joiden Tähtiseuraprosessi on aktiivinen tällä 
hetkellä)

Auditointia odottavat (Kaikki lajiliiton/alueen seurat, jotka odottavat auditoijan arviointia ja 
auditointitilaisuutta)

Korjausta odottavat (Kaikki lajiliiton/alueet seurat, joille on lähetty korjauspyyntö auditoinnin 
yhteenvedossa)

Tähtimerkin menettäneet (Kaikki lajiliiton seurat, jotka on hylätty auditoinnin yhteenvedossa)
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Seurojen yhteystiedot

Tulossa myöhemmin: Lajiliiton ja alueiden seurakehittäjät saavat 
otettua palvelusta ulos omien Tähtiseurojensa seuratiimiläisten 
ajantasaiset yhteystiedot viestintätarkoituksia varten.

”Excel export”
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Seurojen kirjautuminen käyttäjäksi

Seuratiimiläisen rekisteröitymisen ja 
hyväksymisen vaiheet Suomisportissa
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Hanki Suomisport 
-tunnus

Pyydä oikeudet 
Tähtiseura

-verkkopalveluun

Käytä Tähtiseura 
-verkkopalvelua!

Tähtiseura-palvelua käytetään Suomisport –tunnuksella, joka on henkilökohtainen. Tunnukseen voi 
liittyä Suomisport-liikkujaroolin lisäksi eri organisaatioihin liittyviä muita asiointirooleja ja tehtäviä, 
kuten Tähtiseura-palvelussa seuran toimija (”seuratiimiläinen”) ja alueen tai lajiliiton seurakehittäjän tai 
auditoijan tehtävä.

Tarvitset rekisteröitymisen yhteydessä toimivan sähköpostiosoitteen, matkapuhelinnumeron sekä 
henkilötunnuksesi. Rekisteröinti  tehdään osoitteesta: www.suomisport.fi

Jos sinulla on jo olemassa Suomisport-tunnukset, ei sinun tarvitse tehdä uusia vaan voit edetä 
pyytämään käyttöoikeuksia Tähtiseura-verkkopalveluun.

1. Hanki Suomisport -tunnus

http://www.suomisport.fi/


Hanki Suomisport 
-tunnus

Pyydä oikeudet 
Tähtiseura

-verkkopalveluun

Käytä Tähtiseura 
-palvelua!

Jotta voit käyttää Tähtiseura-palvelua pitää sinun ennen ensimmäistä käyttökertaa pyytää käyttöoikeudet siihen. Oikeuksien 
pyytäminen tapahtuu Tähtiseura-verkkopalvelun etusivulla, jonne pääset osoitteesta www.tähtiseurat.fi

• Mikäli seurasi (tai monilajiseuran osalta lajijaostosi) käyttää jo Suomisportia tai Tähtiseura-verkkopalvelua, tai seurasi on 
joskus aikaisemmin suorittanut Tähtiseura-tunnukseksi muutetun laatuohjelman, löytyy seurasi (tai lajijaostosi) nimi 
palvelusta. 

• Mikäli olet aikaisemmin toiminut Tähtiseura-yhteyshenkilönä ja jatkat seuranne osalta Tähtiseura-polulla, 
oikeuspyyntösi hyväksytään automaattisesti. Muussa tapauksessa pyyntösi menee hyväksyttäväksi ja saat siihen 
vastauksen sähköpostitse. 

2. Hanki oikeudet Tähtiseura -verkkopalveluun

http://www.t%C3%A4htiseurat.fi/


Hanki Suomisport 
-tunnus

Hanki oikeudet 
Tähtiseura
-palveluun

Käytä Tähtiseura 
-palvelua!

Seuran toimijan tekemä oikeuksien pyyntö pitää hyväksyä jonkun tahon toimesta, jotta henkilö pääsee toimimaan Tähtiseura-
verkkopalvelussa.

Tämä taho voi olla
• Suomisport- palvelu automaattisesti, jos kyse on aiemmin jo Tähtiseurarekisterissä olleesta yhteyshenkilöstä, joka edelleen 

toimii seuran yhteyshenkilönä.
• Liiton seurakehittäjä tai pääkäyttäjä, jos kyse on liiton alaisesta, Suomisportin näkökulmasta uudesta seurasta/lajijaostosta tai 

Tähtiseurasta, jonka henkilö on vaihtunut.
• Seuran tai lajijaoksen pääkäyttäjä tai seuratiimiläinen, jos seura/lajijaosto on jo olemassa Suomisportissa eli esimerkiksi 

jollekin henkilölle on jo aiemmin hyväksytty Tähtiseura-oikeudet. 
• Suomisportin pääkäyttäjä (Olympiakomitea) kaikissa muissa tapauksissa. 

Oikeuksien 
hyväksyntä 
Tähtiseura

-verkkopalveluun

Oikeuksien hyväksyntä Tähtiseura-verkkopalveluun



Hanki Suomisport 
-tunnus

Pyydä oikeudet 
Tähtiseura

-verkkopalveluun

Käytä Tähtiseura 
-verkkopalvelua!

Kun pyyntö on lähetetty ja oikeudet on myönnetty, saat sähköpostiisi vahvistuksen, joka tulee hyväksyä. Tässä 
yhteydessä sinun pitää myös luoda salasana Suomisport-verkkopalveluun.

Kun nämä toimenpiteet on tehty voit kirjautua Tähtiseura-verkkopalveluun, nähdä mahdolliset seuranne 
aikaisemmat suoritukset ja aloittaa/jatkaa kehittämistyötä Tähtiseuran polulla!

Kirjautuminen palveluun osoitteessa www.tähtiseurat.fi (avautuu 
1.10)

3. Käytä Tähtiseura -verkkopalvelua

http://www.t%C3%A4htiseurat.fi/


DEMO
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