
Tähtiseura-ohjelma
Huippu-urheilun osa-alue



Laatuseuratyön historiaa

Sinettiseuratoiminta käynnistyy (1992) 

Foot Pass ja Ice Pass starttaavat 

Voimisteluliitolla Sinetti-, Priima ja Huippu-seuroja (2007)

Uimaliitolla Sinetti- ja Huima-seuroja (2014)

Palloliitolla Jalkapalloseurojen laatuohjelma (2015) 

Tähtiseura-ohjelma (2018)



Laatuohjelman uudistamiseen johtaneet tarpeet

Seuroilta, lajiliitoilta ja aluejärjestöiltä tuli toive, että erilliset laatuprosessit 
lapset ja nuoret, aikuiset, huippu-urheilu yhdistyisivät yhdeksi kokonaisuudeksi

Toimintaympäristö muuttuu koko ajan, seuratoiminnan pitää uudistua

Uusi Olympiakomitea mahdollistaa seuratoiminnan kokonaisvaltaisen 
kehittämisen
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Huippu-urheiluseuratoiminta



Huippu-urheiluseuratoiminnan 
tavoitteet
1. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen kehittyminen 

2. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen ja lajiliiton yhteistyön 
tiivistäminen huippu-urheilun vahvistamiseksi

3. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen, lajiliiton sekä 
keskeisten urheilun toimintaympäristöjen (urheiluakatemiat ja 
valmennuskeskukset) yhteistyön tiivistäminen huippu-urheilun 
koordinoinnin parantamiseksi

4. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen välisen yhteistyön 
vahvistuminen

Huippu-urheiluseuratoiminta on ensisijaisesti kehitystyökalu ja työtapa, 
jolla lajiliitto ja sen huippu-urheiluun suuntautuneet seurat voivat 
kehittää lajin toimintaa yhdessä.
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Seuratoiminnan malli on Tähtiseura-ohjelman osa-
alueiden yhteinen pohja
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Tule mukaan!
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Miten mukaan huippu-urheilun osa-alueeseen?

Tähtiseuran huippu-urheilun osa-alueelle päätöksen mukaan lähtemisestä tekee lajiliitto, joka 
valitsee tai kutsuu huippu-urheiluun suuntautuneita seuroja mukaan yhteistyöhön

Huippu-urheilun Tähtiseuratoiminta on ensisijaisesti kehitystyökalu ja työtapa, jolla lajiliitto ja sen 
huippu-urheiluun suuntautuneet seurat voivat kehittää lajin toimintaa yhdessä

Tähtiseura-ohjelman lasten ja nuorten sekä aikuisten osa-alueilla seura ilmoittaa kiinnostuksensa 
tavoitella Tähtimerkkiä ja aloittaa kehitystyön kohti auditointia – seura voi toimia itsenäisesti 
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Tähtiseuran polulla on kolme vaihetta

1. Innostumme seuran kehittämisestä
Tiimin kokoaminen
Ilmoittautuminen mukaan

2. Tahdomme toimia laadukkaasti
Toimintaa kehitetään laatutekijöiden mukaisesti
Hyödynnetään työkaluja
Seura auditoidaan Tähtiseuraksi. Uudelleenauditointi kolmen vuoden välein

3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi (vapaavalintainen mahdollisuus seuralle)
Toimintaa kehitetään strategisella otteella
Verkostoidutaan ja toimitaan yhdessä tavoitteiden mukaisesti
Vaikuttavuutta arvioidaan
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Kolmen vaiheen toteutuminen 
huippu-urheilun osa-alueella
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Kolmen vaiheen toteutuminen huippu-urheilun 
osa-alueella – työn eteneminen lajissa
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LAJILIITON PÄÄTÖS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA
Lajiliitto tekee päätöksen laatuseuratoiminnan

aloittamisesta ja kutsuu tai valitsee seurat mukaan

YHTEINEN LAATUTYÖ JA AUDITOINTI
Lajiliitto päättää laatutyön muodosta, soveltaa 
laatutekijät seurojen kanssa ja auditoi seurat

JATKUVA YHTEISTYÖ LAJILIITON JA SEUROJEN VÄLILLÄ
Lajiliitto ja seurat sopivat keskinäisestä 

roolituksestaan, yhteinen laatutyö jatkuu strategisella otteella



Vaihe 1
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LAJILIITON PÄÄTÖS
TOIMINNAN ALOITTAMISESTA

Lajiliitto tekee hakemuksen 
huippu-urheilun osa-
alueen aloittamisesta 

Olympiakomitealle

Lajiliitto avaa haun tai 
kutsuu seurat

Seurat ilmoittautuvat 
laatuseurapolulle

Tavoitteena huippu-urheiluun 
suuntautuneiden seurojen 
kehittyminen ja yhteistyön 
tiivistäminen

Lajiliitto 
sitoutuu peruskriteereihin 
liittyen seurojen valintaan



Vaihe 2
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YHTEINEN LAATUTYÖ JA AUDITOINTI

Lajiliitto soveltaa huippu-
urheiluseuraosuuden laatutekijät 

lajiinsa ja hyväksyttää ne 
Olympiakomitealla

Lajiliitto päättää laatutyön muodosta ja 
järjestää tarvittaessa seuroille yhteistä 

kehitystyön tukea

Lajiliitto auditoi seurat ja myöntää 
laatutekijät täyttäville seuroille huippu-

urheilun Tähtimerkin

Lajiliitto määrittää auditoitujen huippu-
urheilun Tähtiseurojen oikeudet ja 

velvoitteet



Vaihe 3
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JATKUVA YHTEISTYÖ 
LAJILIITON JA SEUROJEN VÄLILLÄ

Tähtiseurat ja lajiliitto sopivat 
roolituksestaan ja resurssien 

kohdentamisesta huippu-
urheiluun

Lajiliitto vastaa lajin huippu-
urheiluseuraverkoston toiminnasta

Lajiliiton ja Tähtiseurojen yhteinen 
huippu-urheilun kehitystyö jatkuu 

strategisella otteella



Mitä hyötyä huippu-urheiluseuran laatuohjelmasta 
on lajiliitolle?
Vahva brändi

Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan
Tuo lajin, lajiliiton ja seurojen  upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa

Tukea toiminnan kehittämiseen
Lajiliitto saa välineen kehittää lajin huippu-urheilutoimintaa yhdessä lajien seurojen ja keskeisten 
toimintaympäristöjen kanssa
Lajiliitto saa tukea toimintansa ja seurojen kehittämiseen Olympiakomitealta 
Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu kokonaisuutena tukee ja helpottaa lajiliiton työtä
Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa

Hyvät työkalut
Tähtiseura-verkkopalvelu lajin ja seurojen käyttöön (huippu-urheilun osa-alueella 2019-2020)
Tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/tahtiseura-ohjelman-brandi-.pdf


Mitä hyötyä huippu-urheiluseuran laatuohjelmasta 
on urheiluseuralle?
Vahva brändi

Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan

Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa

Helpottaa toiminnan kehittämistä
Seura saa välineen kehittää huippu-urheilutoimintaa yhdessä lajiliiton ja keskeisten toimintaympäristöjen kanssa

Seura saa tukea toimintansa kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa

Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu kokonaisuutena tukee ja helpottaa seuran työtä

Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa

Hyvät työkalut
Tähtiseura -verkkopalvelu seurojen käyttöön (huippu-urheilun osa-alueella 2019-2020)

Tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta
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Mikä on aluejärjestön rooli huippu-urheilun osa-
alueella?

Lajiliitto tekee päätöksen lajin huippu-urheilun osa-alueen aloittamisesta ja valitsee tai kutsuu 
mukaan lajin huippu-urheiluun suuntautuneita seuroja

Aluejärjestön seurakehittäjät voivat tukea seurojen kehitystyötä kohti auditointia yhdessä lajiliiton 
toimijoiden kanssa

Auditoinnista vastaa lajiliitto. Aluejärjestön seurakehittäjät voivat olla mukana auditoinnissa 
asiantuntijoina lajin tarpeiden mukaan. 

Yhteistyöstä lajiliiton ja aluejärjestön välillä sovitaan lajikohtaisesti.

Tavoitteena on, että aluejärjestöt pääsevät tarkastelemaan alueensa huippu-urheiluseurojen 
kehityspolkuja ja lajikohtaisia laatutekijöitä Tähtiseura-verkkopalvelussa 2020.
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Näin pääsette alkuun
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Näin pääsette alkuun

Kun lajiliitto on kiinnostunut huippu-urheilun osa-alueen aloittamisesta lajissa, ota yhteyttä 
Olympiakomitean seurakehitystiimiin ja sovi sparrauskeskustelu. Ota yhteys 
anna.kirjavainen@olympiakomitea.fi sopiaksesi keskustelun ajan.

Lajiliitto tekee alustavan suunnitelman Olympiakomitealle Tähtiseura-ohjelman aloittamisessa 
lajissa ja kuvaa millainen prosessi Tähtiseuraksi auditoiminen lajissa on. Suunnitelma toimii 
lajiliiton huippu-urheilun osa-alueen toiminnan aloittamisen hakemuksena Olympiakomitealle.

Olympiakomitea vahvistaa suunnitelman.

Ohjelmaan voivat ilmoittautua kaikki laadun kehittämisestä ja Tähtiseuramerkin hyödyntämisestä 
kiinnostuneet lajiliitot, jotka ovat Olympiakomitean jäseniä.

Tähtimerkin saaminen edellyttää osa-alueen laatutekijöiden muokkaamista omaan lajiin, seurojen 
auditointia sekä seurojen ja lajin oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelyä. Nämä asiat ovat 
lajiliiton vastuulla.
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Pohdittavaksi ennen aloittamista

Keskeistä, että lajilla on selvä kuva mihin haluaa käyttää ”huippu-urheiluseuratyökalua”

Mihin tarpeeseen lajiliitto haluaa käyttää huippu-urheiluseura osa-alueen toimintaa?
Kuinka lajin nuori ja aikuinen huippu-urheilija määritellään? Kuinka nämä lajin parhaat nuoret ja 
aikuiset huippu-urheilijat ovat kiinnittyneet seuroihin? Monestako seurasta nuorten ja aikuisten 
maajoukkue- ja valmennusryhmien urheilijat tulevat? Missä paikkakunnilla nämä seurat sijaitsevat?  
Mitä lajiliiton strategiaan on kirjattu seuratoiminnan ja huippu-urheilun kehittämisestä? Tukeeko 
huippu-urheiluseura osa-alue strategisia tavoitteita?
Mitä muita Tähtiseura-ohjelman osa-alueita lajilla on jo käytössä? Miten osa-alueet voivat tukea 
toisiaan?
Millaisia tavoitteita huippu-urheilun osa-alueen toiminnalla lajissa voisi olla lyhyellä (1-2 vuotta) ja 
pidemmällä (4-8 vuotta) aikajänteellä?
Ketkä toimihenkilöt tai luottamushenkilöt liitossa voisivat vastata huippu-urheilun osa-alueesta? Onko 
osa-alueen toteuttamiseen työaikaa?  Suositeltava yhdistelmä on seurakehittäjän ja valmennuspäällikön 
yhteistyö. Kuka muu voisi tuoda tarvittavaa osaamis- ja aikaresurssia työhön?
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Olympiakomitean tuki lajiliitolle

Toimintamallin, brändin ja Tähtimerkin tarjoaminen

Yhteisten työkalujen tarjoaminen

Verkkopalvelu alustan tarjoaminen (huippu-urheilun osa-alueella 
2019-2020)

Sovittaessa yhteiset koulutuspäivät toiminnan samaan aikaan 
aloittaville lajeille

Lajiliittokohtainen sparraustuki lajiliiton kanssa erikseen sovitusti

Tuki huippu-urheilun osa-alueen laatutekijöiden muokkaamisesta 
lajiin

Huippu-urheilun osa-aluetta tekevien toisten lajien tapaamiset
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Laatutekijät
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Huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijät

Keskeinen väline kehittää lajin huippu-urheilutoimintaa liiton ja seurojen kesken

Kuvaa tunnuspiirteet laadukkaalle huippu-urheiluseuralle

On työväline sekä yksittäisen seuran että lajin kehittämistyöhön

Luo viitekehyksen liiton, urheilun toimintaympäristöjen (urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset) 
ja seurojen väliseen yhteistyöhön

Koostuu kahdesta osasta: peruskriteereistä ja toiminnan laatutekijöistä

Peruskriteerit ohjaavat ohjelmaan mukaan tulevien seurojen valintaa, laatutekijät kuvaavat 
toiminnan laatua 

Yksittäiset laatutekijät sovelletaan lajikohtaisesti pohjautuen  lajin strategisiin valintoihin 
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Huippu-urheilun osa-alueen peruskriteerit

Peruskriteerit osoittavat seuran urheilullisen tason ja luovat seuran tavoite- ja tahtotilan.

Peruskriteerit sisältävät seuraavat kolme teemaa, jotka sovelletaan ja kirjataan lajikohtaisesti:

1. Seuran nuorten ja aikuisten urheilijoiden kansallinen ja kansainvälinen menestys

2. Seura on sitoutunut huippu-urheilun kehittämiseen

Seuran strateginen sitoutuminen huippu-urheilun kehittämiseen

Laadukkaan arkiharjoitteluympäristön rakentaminen

3. Seura vahvistaa aktiivisesti yhteistyötä ja roolitusta seuran, liiton ja keskeisten urheilun 
toimintaympäristöjen (urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset) kesken huippu-urheilun 
näkökulmasta
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Laatutekijät

1. Urheilutoiminta
Kansainvälinen vaatimustaso
Urheilijan polku
Valmennuskäytännöt
Valmentautumisen tukitoimet

2. Johtaminen ja hallinto
Johtaminen
Hallinto
Viestintä ja markkinointi
Seuran suhteet
Seura työpaikkana

3. Seuran ihmiset
Osaaminen
Yhteisöllinen toiminta

4. Aineelliset resurssit
Talous
Olosuhteet
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Huippu-urheilun laatutekijät muodostuvat neljästä, koko Tähtiseura-ohjelmalle yhteisestä teemasta. 
Huippu-urheilun osa-alueen urheilutoiminnan alla on neljä teemaa, joihin laji soveltaa lajikohtaiset 
laatutekijät hyödyntäen Tähtiseura-ohjelman yhteisiä laatutekijöitä.

Laatutekijät sovelletaan lajiin lajiliiton ja seurojen yhteistyönä alla olevia teemoja mukaillen. 



Huippu-urheilun tähtimerkki

Tähtimerkki kertoo seuran toiminnan laadusta

Huippu-urheilun Tähtimerkin saamisen edellytyksenä: 
Lajiliiton valinta aloittaa huippu-urheiluseuratoiminta lajissa 
Lajiliitto valitsee tai kutsuu seuran mukaan toimintaan 
Seura täyttää peruskriteerit ja laatutekijät 
Seura toteuttaa huippu-urheiluseuran auditoinnin onnistuneesti

Tähtimerkki on määräaikainen. Se myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kuten myös muut 
Tähtiseuran osa-alueet. 

Tähtimerkin laatutekijät on määritelty huippu-urheilun kansainvälisen menestyksen lähtökohdista.

Tähtimerkki sisältää oikeuksia ja velvollisuuksia
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