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Laatutekijäpäivitys
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Laatutekijäpäivitykset

Kerätty palautetta seuroilta ja seurakehittäjiltä 
Palautetta saatiin myös Kihun Tähtiseuratoiminnan starttivaiheen  
selvityksestä
Työstettiin uudistuneita laatutekijöitä keväällä yhdessä Sekejen kanssa 
Huomioitu 

Palautteet
Poistettu päällekkäisyyksiä

Varmistettu mm. vastuullisuusasioiden mukana oleminen

Uudistuvat Laatutekijät –slidet lähetetään Sekeille viimeistelyn jälkeen.
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Laatutekijäpäivitysten julkaisuaikataulu

Tulossa Tähtiseura-verkkopalveluun vuodenvaihteessa (arvio 5.1. 
tuotantopäivityksessä).

Tulee automaattisesti käyttöön seuroille, jotka päivityksen julkaisun jälkeen 
painavat ”aloita kehittäminen”-nappia.

Ei päivity niille seuroille, joilla ”kehityspolku” on jo ollut käynnissä/aktiivinen.
Tarvittaessa seurat voivat pyytää Olympiakomiteasta jo aloitetun kehityspolun 
resetointia, jolloin seura voi aloittaa arvioinnin uudestaan päivitettyjen 
laatutekijöiden mukaisesti.
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Arviointiasteikon tarkennus
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Tähtiseura-ohjelman laatukäsitys

20.10.2020 7

Seuratoiminnan laatuohjelmaa uudistettaessa haluttiin sekä 1) tunnistaa että 
2) tunnustaa hyvää toiminnan laatua ja 3) ohjata toimijoita parantamaan toimintaa 
jatkuvasti

Tapoja jäsennellä laatua on monia, Laatukeskuksen tuella jäsenneltiin 
Tähtiseura-ohjelman tapa:

Laatu on vaatimuksenmukaisuutta

Laatu on erinomaisuutta



Tähtiseura-ohjelman laatukäsitys: 
vaatimuksenmukaisuus ja erinomaisuus

Tähtiseura-ohjelman 2. vaiheen tavoitteena on hyvän toiminnan laadun tunnistaminen ja 
tunnustaminen ja ohjaaminen jatkuvaan parantamiseen

Valittu laatukäsitys: ”hyvä laatu on yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa määriteltyä 
vaatimuksenmukaisuutta (laatutekijät, riittävä taso: auditointi läpi!)”

Kun yhdessä määritellyt laatuvaatimukset on saavutettu voidaan tähdätä jatkuvaan 
parantamiseen ja laatutekijöiden erinomaisuuteen (laatutekijät, hyvä ja erinomainen 
taso)

Auditoinnin jälkeen seura voi kehittää toimintaansa EFQM-mallin avulla kohti erinomaisuutta toiminnan 
kokonaisvaltaisen arvioinnin ja systemaattisen kehityksen kautta, jonka tavoitteena on seuran kehittäminen 
kohti yksilöllisiä strategisia valintoja ja tavoitteita sekä edelläkävijyyttä.
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PDCA-malli tukena jatkuvan kehittämisen otteessa ja 
arviointiasteikon tarkennuksessa

Pohjautuu jatkuvan kehittämisen malliin

Tavoitteena tehdä kehittämisestä tietoista ja 
kaikille yhteistä

Halutaan tukea säännöllistä kehittämistä 
osana seuran toimintaa, jotta seura pystyy 
vastaamaan ihmisten muuttuviin tarpeisiin ja 
toimintaympäristön muutoksiin

Arviointi antaa tietoa omasta 
onnistumisesta, arviointiasteikon tasot 
auttavat löytämään kehityskohteita ja 
vahvuuksia
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Riittävä

Hyvä

Erinomainen



Arviointiasteikko 2020

ei täytä kriteeriä = ei ole olemassa

riittävä = on olemassa, on suunniteltu ja otettu 
käyttöön (auditointi läpi!)

hyvä = kunnossa ja toimiva, tunnistetaan vahvuudet 
ja kehittämistarve

erinomainen = asiaa arvioidaan säännöllisesti 
ja tehdään tarvittavat toimenpiteet

ei koske seuraamme = seuralla ei ole ko. toimintaa
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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

Arviointiasteikko 2021



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, ne ovat luettavissa seuran 
nettisivuilta. Arvojen toteutumista käytännössä on havainnoitu ja tunnistettu vahvuudet 
ja kehittämistarpeet.

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.
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Seuran vuositsekki ja tavoitetaulu
uusi toiminnallisuus Tähtiseura-verkkopalveluun

DEMO
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Tavoitetaulu auttaa seuraa arjen työssä kohti seuran tavoitteita
Auttaa seuraa parantamaan toimintaa ja uudistumaan menestyäkseen tulevaisuudessa. 
Tavoitetaulun avulla voi suunnitella ja seurata kehitystyön etenemistä. 

Taulun avulla on helppo tehdä seuralle ”vuositsekki” auditointien välisinä 
vuosina!

Ennen auditointia itsearviointiin kirjatut kehityskohteet koostuvat 
Tavoitetaululla automaattisesti yhteen näkymään. 

Auttaa seuraa hahmottamaan kehityskohteiden kokonaisuuden ja mahdollisesti 
aloittamaan pienkehitystyön sekä tunnistamaan tärkeimpiä kehityskohteita.

Laajemmat toiminnallisuudet ovat käytössä seuroilla, jotka ovat jo kerran 
tehneet läpi vähintään yhden auditoinnin Tähtiseura-verkkopalvelussa. 

Seurakehittäjille rakentuu lukuoikeus seuran tauluun Seuratoiminnan 
arviointi-näkymän kautta

Nyt testipalvelimella – julkaisu lähiviikkoina
Kieliversiot tulossa hieman myöhemmin tänä vuonna

Tavoitetaulu ja vuositsekki
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Ajankohtaiset
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Muistutus –palkintohaut käynnissä 20.10. klo 23.59 asti!
Vuoden urheiluseura
Teemana on innovatiivisuus. Lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt voivat ehdottaa omista jäsenjärjestöistä 1-2 
ehdokasta palkinnon saajaksi. Haku ei ole julkinen, vaan lajiliitto/aluejärjestö pyytää valitsemiaan seuroja 
täyttämään hakulomakkeen: https://www.lyyti.in/Vuoden_Urheiluseura_5817 Olympiakomitean raati valitsee 
hakemuksista kolme ehdokasta, joista Urheilugaalan suuriraati äänestää voittajan.

Vuoden Tähtiseura
1. Vuoden lasten ja nuorten Tähtiseura. Voittajaseura palkitaan 5 000 euron arvoisella lasten ja nuorten Vuoden 

Tähtiseura -palkinnolla ja lisäksi 14 muuta seuraa palkitaan 1 000 euron alueellisilla kannustuspalkinnoilla. 
Yhteistyökumppanina ja palkinnon lahjoittajana on Gasum.

2. Vuoden aikuisliikunnan Tähtiseura. Voittajaseura palkintaan 3000 euron arvoisella Vuoden Tähtiseura-palkinolla.

- Aluejärjestöjen seurakehittäjät käsittelevät hakemukset 21.-27.10 ja ehdottavat palkinnon saajaa.

Fiksu seura
palkitaan seura, joka on ottanut käyttöön ympäristön kannalta fiksuja toimintatapoja. Palkinnon arvo 2000€.

Vuoden Tähtiseura ja Fiksu seura ovat julkisesti seuroille haussa. Jaa uutista kanavissasi!
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https://www.lyyti.in/Vuoden_Urheiluseura_5817
https://www.olympiakomitea.fi/2020/09/28/hae-vuoden-2020-seurapalkintoja-urheiluseuroja-palkitaan-tana-vuonna-kolmessa-kategoriassa/


#kiitosseuratoimija –kampanja 2020
Koko marraskuu on seuratoimijoiden kiitoskuukausi 
yhdessä. Aktivoidaan seuraväki kiittämään vapaaehtoisia. 
#kiitosseuratoimija
Kampanja huipentuu vuoden 5.12. vapaaehtoisseuratoimijan 
seuran palkitsemiseen 3000 euron stipendillä yhdessä 
Olympiakomitean ja OP:n kanssa. Myös henkilökohtainen 
palkitseminen vapaaehtoiselle.

• Herätetään keskustelua vapaaehtoisista koko kuukauden ajan
• Pyritään saamaan teema esiin lajiliittojen/ alueiden medioihin ja esim. Ylen 

urheiluviikonloppuun

Tarkemmat ohjeet tulossa myöhemmin.
# kiitosseuratoimija #omanseurannimi
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TÄHTISEURA-OHJELMAN 
PERUSTEET

Esittelyssä Tähtiseura-ohjelman 
perusteet uusille 
seurakehittäjäverkoston jäsenille 
tai kertausta kaipaaville
Ma 2.11. klo 13-14.30 (Zoom)
Ilmoittautuminen tästä>

Auditointikoulutus

Ma 16.11. klo 14-16 (Zoom) Ilmoittautuminen>

TÄHTISEURA-OHJELMAN 
3. VAIHE

Esittelyssä Tähtiseura-ohjelman 
tulossa oleva ”3. vaihe”
Ke 25.11. klo 13-15 (Zoom)
Ilmoittautuminen tästä>

Tähtiseura-ohjelman esittelyitä tulossa
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https://www.suomisport.fi/events/18a1425e-f751-49dc-8ff9-ef8d18b4a609
https://www.suomisport.fi/events/d967720e-4979-46da-8891-0fd0b15afbc8
https://www.suomisport.fi/events/ddb01949-52f9-47f1-9ef0-c4f5e2c0d76e


Tähtiseura-ohjelman nettisivuja päivitetty 
olympiakomitea.fi:ssä

Tutustu tähtiseurat.fi  
Tarkista mahdolliset linkitykset oman organisaatiosi sivuille

Tulossa: alasivu ruotsiksi "Programmet Tähtiseura” ja englanniksi ”Tähtiseura-
programme”

Sivuille rakentuu linkkilista lajiliittojen ja aluejärjestöjen omille 
Tähtiseura-ohjelman sivuille. Ilmoita oman organisaatiosi linkki tähän 
listaan (sijainti Teamsissä)1.11. mennessä.

Oman organisaation sivuilla voi olla esim. luettelo omista Tähtiseuroista, omat 
tapahtumat, mahdolliset edut…

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma
https://teams.microsoft.com/l/file/33861850-346C-491E-9E4B-B582EED9D059?tenantId=45e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fsportti.sharepoint.com%2Fsites%2FAuditoinnit%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FLajien%20ja%20aluej%C3%A4rjest%C3%B6jen%20T%C3%A4htiseura-ohjelman%20nettisivut.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fsportti.sharepoint.com%2Fsites%2FAuditoinnit&serviceName=teams&threadId=19:7c917cb26e0b498ba20189d3c8cd381b@thread.skype&groupId=49196776-0b9b-4f70-8b5a-fb576626aa3a


Palautekyselyihin tehty 
englanninkielinen kieliversio
Vastaaja voi vastata kyselyihin 
joko suomeksi, ruotsiksi tai 
englanniksi
Palautekyselyt (5 eri 
kohderyhmää) löytyvät 
Olympiakomitean nettisivuilta 
tästä>
Laji- ja aluejärjestökohtaista kohtaista 
raportointidataa tulossa jakoon joulu-
tammikuussa

Päivitys Seuratoiminnan palautekyselyt -työkaluun
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-hallinto/hallinto-ja-kehittaminen/seuratoiminnan_palautekyselyt/


OKM:n lasten ja nuorten seuratuki

Uutta: SEURAN NIMENKIRJOITTAJAN PITÄÄ TEHDÄ VAHVA 
TUNNISTAUMINEN (=pankkitunnarit) ENNEN KUIN HAKEMUKSEN 
VOI LÄHETTÄÄ!

Hakuaika vkot 46-51

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät yhteensä 22 seuratuki-infoa, 
ajankohdat löytyvät tästä 
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/seuratuki-infot/
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Tilaisuuksien vuosikello
2020 & 2021
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Vuosikello 2020 - syksy

28.10.2020 klo 13-15 Sekeakatemia: Digitaaliset osaamismerkit – Vertaisoppimisklinikka (vapaaehtoinen)

JA/TAI 3.11.2020 klo 9-11 Sekeakatemia: Digitaaliset osaamismerkit – Vertaisoppimisklinikka (vapaaehtoinen)

2.11. klo 13-14.30 Tähtiseura-ohjelman perusteet (uusille verkoston jäsenille) (z)

12.11. klo 12-15 TAI 17.11. klo 13-16 Sekeakatemia WS4: Tähtiseurojen kehittämisprosessi

16.11.2020 klo 14-16 Auditointikoulutus (z)

17.11.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

19.11.2020 klo 15-16 Tähtiseura-tukiklinikka (seuroille, z)

25.11. klo 13-15 Tähtiseura-ohjelman 3. vaiheen esittely seurakehittäjille (z)

3.12.2020 Sekeakatemia: OPPIMISPÄIVÄ (z) osana Huippujohtamisen päiviä

14.12.2020 klo 17-18 Tähtiseura-tukiklinikka (seuroille, z)

15.12.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z) /joululounas
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Seurojen aluetilaisuudet on siirretty etätilaisuuksiksi
22.10.  Helsingin tilaisuus klo 17.30-20.30 
https://olympiakomitea.zoom.us/j/99525823209

28.10.  Joensuun tilaisuus klo 17.30-20.30
https://olympiakomitea.zoom.us/j/96355457290

11.11.   Yhteinen eri alueiden tilaisuus klo 14-16  
https://olympiakomitea.zoom.us/j/94371583959

12.11.    Yhteinen eri alueiden tilaisuus klo 17-19 
https://olympiakomitea.zoom.us/j/96589043825

Lisätietoja/ilmoittautuminen: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/aluetapaamiset/
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https://olympiakomitea.zoom.us/j/99525823209
https://olympiakomitea.zoom.us/j/96355457290
https://olympiakomitea.zoom.us/j/94371583959
https://olympiakomitea.zoom.us/j/96589043825
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/aluetapaamiset/


Vuosikello 2021 – Merkitse kalenteriin!
19.1. klo 16-18 Auditointikoulutus (z)

26.1. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

9.-10.2. Seurakehittäjien kevään tapaaminen (z)
11.2. klo 14-16 Auditointikoulutus (z)

18.3. Seuratoiminnan aamukahvit (z) 

13.4. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

18.5. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

15.6. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

ti 24.8. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

1.-2.9. Seurakehittäjien syksyn tapaaminen (z)

2.-3.10 Tähtiseurapäivät, Helsinki 

19.10 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

16.11 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

ti 14.12 Seuratoiminnan aamukahvit (z)
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Seurakehittäjien verkosto
nettisivut (materiaalit)>

FB-ryhmä: Tähtiseket 
Microsoft Teams pyydä kutsu suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
https://www.facebook.com/groups/185075972016852/?ref=bookmarks
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