AUDITOINTI
Seurakehittäjät
12.2.2020

AUDITOINNISTA SEURAN ODOTTAMA JUHLAPÄIVÄ
Seura saa kertoa, mitä kaikkea seuran urheilutoiminnassa tapahtuu,
miten seuraa johdetaan, miten seuran ihmisistä huolehditaan ja
millaisia resursseja seuralla on.
Auditointi on ennen kaikkea kehittämistilaisuus, seura voi vaihtaa
ajatuksia osaavien seurakehittäjien kanssa ja saa voimaa ponnistaa
kohti tulevaa.
• Auditointitilaisuus lisää osallistujien intoa toimia seurassa!
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Halutaan kehittää auditointia
Palautetta
Tähtiseuroilta
Kihu, Laatukeskus, TS data, Karvi (=kansallinen koulutuksen arviointikeskus)
Seurakehittäjiltä

Jatkuvan kehittämisen periaate – yksi Tähtiseuratoiminnan
periaatteista
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Seura valmistautuu auditointiin
Seura itsearvioi laatutekijät Tähtiseura -verkkopalvelussa ja liittää tarvittavat aineistot auditointia
varten.
Seura ottaa yhteyttä lajiliiton seurakehittäjään sopiakseen auditoinnin aikataulusta
Seura varaa tilat ja tarjoilut auditointia varten (kesto vähintään 3h)
Seura kutsuu seuran edustajat auditointiin, 4-7 hlöä / auditoitava osa-alue (lapset & nuoret / aikuiset
/ huippu-urheilu) esim. seuran/jaoston puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, nuorisopäällikkö,
aikuisliikunnan vastuuhenkilö, hallituksen jäseniä, valmentajien edustaja, vanhempien edustaja,
seuran nuori…
Seura lähettää auditointitilaisuuten osallistuvien nimet sähköpostilla auditoijille

13.2.2020

5

Liiton seurakehittäjän ja auditoijan tehtävät

Liiton tulee sopia, kuka toimii seuran sparrarina arviointiprosessissa, jos lajilla on useita
'auditoijia' (Huom! Myös alueseke voi sparrata seuraa)
Seuran yhteydenoton jälkeen lajiliiton seurakehittäjä hankkii toisen auditoijan joko liikunnan
aluejärjestöstä tai omasta lajiliitosta tai kokonaan ulkopuolisen auditoijan. Auditoijia tulee aina
olla vähintään kaksi henkilöä.
Auditoijat suunnittelevat yhdessä, miten tilaisuus toteutetaan ja he
keskustelevat etukäteen näkemyksistään seurasta
Mikäli kyseessä on uusinta-auditointi, auditoijat tutustuvat edellisen auditoinnin raporttiin
Auditoijat tutustuvat seuran itsearviointiin
Auditoijat tutustuvat seuran nettisivuihin ja muuhun materiaaliin
Auditoija voi käydä itsearvioinnin kohtia ennakkoon seuran kanssa läpi ja pyytää tarkennuksia
Auditoijat vetävät auditointitilaisuuden sovittuna ajankohtana
Mikäli seurasta ei ole vaadittua 4-7 hlöä paikalla, perutaan auditointi
Auditoijat täyttävät tiedot verkkopalveluun viikon sisällä auditointitilaisuudesta. Lajiliiton auditoija
lähettää audotoinitiraportin seuralle.
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Arviointiasteikko
•
•
•
•

ei täytä kriteeriä = ei ole olemassa
riittävä = on olemassa, mutta vaatimaton (auditointi läpi!)
hyvä = kunnossa ja toimiva, ei arvioida säännöllisesti
erinomainen = asiaa parannetaan säännöllisen arvioinnin
pohjalta
• ei koske seuraamme = seuralla ei ole ko. toimintaa

Pohjautuu jatkuvan kehittämisen malliin
Tavoitteena tehdä kehittämisestä tietoista, säännöllistä
ja kaikille yhteistä
Voidaan vastata paremmin tarpeisiin ja muutoksiin
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Esimerkki
1. Seuran toiminnan arvot on määritelty
Arvot on määritelty ja ne ohjaavat toimintaa ja ne ovat kaikkien luettavissa seuran nettisivuilta.
Ei täyttä kriteeriä: Seuran toiminnan arvoja ei ole määritelty
Riittävä: Seuran toimintaa määrittävät arvot ovat määritelty ja ne ovat luettavissa seuran nettisivuilta
Hyvä: Seuran toimintaa määrittävät arvot ovat määritelty hyvin ja ne ovat luettavissa seuran
nettisivuilta
Vai: Seuran toimintaa määrittävät arvot ovat määritelty hyvin, ne ovat luettavissa seuran
nettisivuilta ja niiden toteutumista käytännössä havainnoidaan
Erinomainen: Seuran toimintaa määrittävät arvot ovat määritelty ja ne ovat luettavissa seuran
nettisivuilta, niiden toteutumisesta/toimivuudesta on kerätty tietoa ja arvoja on päivitetty tarpeen
mukaan.
13.2.2020

8

Miten jatketaan
Laatutekijöitä työstetään kevään aikana
Auditointiprosessin kehitys jatkuu. Ketkä haluavat olla
kehittämässä ilmoittautukaa mukaan / Eijalle.
Tähtiseuraohjelman 3. vaihetta kehitetään.
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