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Tähtiseura-verkkopalvelu ja sen 
työkalut tukevat kehittämistyötä

3

Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana 
Suomisport Seurapalvelua.
https://tahtiseura.suomisport.fi/

• Helppo käyttää
• Maksuton
• Kaikille seuroille

• Mahdollistaa toiminnan kehittämisen kohti 
entistä parempaa suuntaa

• Luo yhteisen perustan seuratoiminnan eri osa-
alueiden tarkasteluun

• Edistää yhteistyötä ja verkostoitumista
• Tuo seuratoiminnan upeat toiminnat näkyviksi

https://tahtiseura.suomisport.fi/


Tähtiseura-verkkopalvelun tavoitteet

• Seuratoiminnan kehittämisen palvelu, toimii osana Suomisporttia

• Palvelussa on 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.

• Toimii myös auditointiprosessin osana. Palvelussa 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!

• *Huippu-urheilu: vain niille seuroille, joiden lajiliitto on kutsunut mukaan tekemään huippu-urheilun kehitystyötä.
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Käyttäjäroolit

Tähtiseurakäyttäjä = Urheiluseuran toimija, joka mukana seuran kehittämisprosessissa
yhdellä seuralla voi olla rajaton määrä käyttäjiä (seuran kehitystiimi)

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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Kaikille käyttäjille yhteiseltä 
”Seuratorilta” löytyy 
ajankohtaista infoa Tähtiseura-
ohjelmasta

Seuratori
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Verkkopalvelun keskeisin osa
Kehittämistyön tekeminen

Seuran itsearvioinnin tekeminen

Auditoinnin toteuttaminen

Seura valitsee polun/polut, jota lähtee 
kehittämään

Tällä hetkellä palvelussa valittavissa lasten 
ja nuorten seuratoiminta sekä aikuisten 
seuratoiminta.

Laatutekijät on jaoteltu osa-alueittain. 
Seura voi tehdä kehittämistyötä ja 
itsearviointia omaa tahtia osa-alue 
kerrallaan.

Seuran kehityspolku
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Seuratoiminnan kehittämisen 
tueksi on koottu erilaisia 
hyödyllisiä työkaluja
Listaa päivittyy jatkuvasti
Samat työkalulinkit löytyvät myös 
seuran kehittämispolun puolelta 
teemojen sisältä

Työkalut
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Seurakehittäjän arviointinäkymä
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Seuratoiminnan arviointi-sivun kautta 
seurakehittäjä näkee kehityspolkukohtaisesti 
seurojen tilanteen Tähtiseuraprosessissa. 
Tietoja voi tarkastella eri välilehtien kautta.

Liiton ja aluejärjestöjen seurakehittäjien 
tehtävänä on sparrata seuroja 
kehittämistyössä ja toteuttaa seuran 
auditointi. 

Seurakehittäjillä on näkymä kaikkiin oman 
lajinsa tai alueensa Tähtiseuroihin, sekä 
kehittämistyön aloittaneisiin seuroihin, jotka 
tallentavat tietoja palveluun.

Seurakehittäjän arviointinäkymä
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Arviointinäkymän käyttö
Näkymän kautta seurakehittäjä pääsee siirtymään seuran kehityspolulle. 

Näkymä koostuu eri välilehdistä, jonka kautta tietoja voi tarkastella:
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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NÄIN PÄÄSET SEURAN 
KEHITYSPOLULLE:
Klikkaa seuran nimestä ja pääset näkemään 
seuran kehittämispolun ja tekemään 
arviointeja. 

Huom! Jos nimeä ei voi klikata, on kyseessä 
Tähtiseura, joka ei ole vielä aloittanut 
kehittämispolkua verkkopalvelussa.



Arviointinäkymän käyttö
”Auditoinnin tila” –sarakkeen merkitykset:

Hyväksytty = Tähtiseurastatus on voimassa

Menetetty = Tähtiseurastatus ei ole voimassa, vaan seura on luopunut kyseisen osa-alueen tähtimerkistä

Polkua työstetään = Seura tekee omaa itsearviointia. Seurakehittäjä voi jo kommentoida/ arvioida vain niitä 
osioita, jotka seura on merkinnyt valmiiksi. 

Odottaa päätöstä = Seura on tehnyt itsearvioinnin ja ilmoittanut olevansa valmis auditointiin. 
Seurakehittäjällä on nyt mahdollisuus täyttää omat arvionsa kaikkiin kehityspolun osioihin ja aloittaa 
yhteenvedon tekeminen. Seura ei pysty tekemään omia muokkauksiaan kehityspolkuun, koska polku on 
seuran osalta lukossa. Seurakehittäjä voi tarvittaessa avata kehityspolun (ks. dia 14).

Yhteenvedon laatiminen aloitettu = Seurakehittäjä on aloittanut yhteenvetoraportin täyttämisen, mutta 
yhteenvetoa ei ole vielä lähetetty seuralle.

Odottaa korjausta =  Lajiliiton seurakehittäjä on lähettänyt seuralle yhteenvetoraportin, jonka päätöksenä on 
”seuralle jäi vielä kehitettävää”. Seura voi nyt alkaa uudelleenmuokkaamaan kehityspolun itsearviointeja.

Seuratoimintaa korjataan = Seura on aloittanut tekemään polkuun korjaustoimenpiteitä sen jälkeen, kun on 
saanut yhteenvetoraportin päätöksellä ”seuralle jäi vielä kehitettävää”.
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Arviointinäkymän käyttö

Väriselitteet:
Polun osat -sarakkeessa voit seurata mitä osioita kehityspolulla seura on 
työstänyt (Johtaminen ja hallinto , Urheilutoiminta, Seuran ihmiset, Aineelliset resurssit)
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väriselite

Seura on tallentanut osion luonnokseksi. Seurakehittäjä näkee seuran kirjaamat 
tiedot, mutta ei voi antaa omia arvioita, kommentteja tai korjauskehotuksia.

Seura on merkinnyt osion valmiiksi. Seurakehittäjä voi käydä antamassa kyseiseen 
osioon omia arvioita, kommentteja ja korjauskehotuksia.

Oranssina ympäröityyn osioon seurakehittäjä on antanut korjauskehotuksen. 
Korjauskehotuksia voi antaa vain niihin osioihin, jotka seura on merkinnyt 
valmiiksi. 
• HUOM! Seura näkee merkityt korjauskehotukset. Seura voi suoraan muokata korjauskehotuksen 

saanutta osiota vain, jos seuran auditoinnin tilana on ”Polkua työstetään”, ”Odottaa korjausta” tai 
”Seuratoimintaa korjataan”. Seurakehittäjä voi tietyissä tapauksissa avata kehityspolun seuralle 
uudelleenmuokattavaksi. KS DIA 21.



Muokkausmahdollisuudet arviointinäkymässä
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Tästä voit tarvittaessa avata polun takaisin seuralle, jos seuran pitää päästä 
muokkaamaan omia arviointeja vielä ennen auditointitilaisuutta. 

Huom. 
- Seuralle lähtee sähköpostiin automaattinen ilmoitus, jos polku avataan takaisin auki.
- Toimii vain niille seuroille, joiden polku on lukittu eli tilana on ”odottaa päätöstä”.

- Polkua ei voi avata tätä kautta, jos Auditoinnin Yhteenvetoon on jo tallennettu tekstiä eli tilata 
on ”Yhteenvedon laatiminen aloitettu”. Tässä  tilanteessa polku tulee avata lähettämällä 
yhteenveto päätöksellä ”seuralle jäi vielä kehitettävää”.
- Polun avausta ei voi tehdä Tähtimerkin menettäneet seuroille.

- LISÄOHJEITA DIA 21.

Tästä voit muuttaa seuraavan auditoinnin deadlinea, jos siihen 
on painava syy. 
Huom. 
- Seuralle ei lähde sähköpostiin erillistä ilmoitusta muutoksesta.
- Ei toimi Tähtimerkin menettäneet seuroille.

Klikkaa ”muokkaa”-
merkkiä seuran 
kehityspolun kohdalta



Seurakehittäjän ”Seurat”-näkymä
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Seurat-sivun kautta seurakehittäjä voi 
tarkastella tietoja seurakohtaisesti.

Taulukosta näkee liittoon /aluejärjestöön 
kuuluvat seurat. 

Seuran nimeä klikkaamalla pääsee 
seurakohtaiselle sivulle, jonka kautta 
seurakehittäjä voi siirtyä katsomaan seuran 
toiminnan kehittämiseen liittyviä tietoja.

Seuran Tavoitetaulu

Seuran edellisten auditointien arkisto

Aktiiviset kehityspolut (näihin pääsee myös  
Seuratoiminnan arviointi-sivun kautta)

Seurakehittäjän ”Seurat”-näkymä
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Näin verkkopalvelussa toimitaan!
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1. Seurakäyttäjät luovat itselleen Sporttitilin 
Suomisportiin, jonka jälkeen seuran oma 
Suomisport-pääkäyttäjä asettaa henkilöille 
Tähtiseurakäyttäjä-käyttöoikeudet.

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

1. Hallituksen päätös

2. Tukimateriaali: Tiimiharjoitukset

Yleiskuva prosessista
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3. Seura itsearvioi laatutekijät. 

4. Seura lähettää arviot seurakehittäjälle/ 
auditoijalle. Seura ilmoittaa olevansa valmis 
auditointiin, kun kaikkien osioiden laatutekijät on 
itsearvioitu ja täytetty.

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 auditoija varmistaa, 
että kaikki arviot on täytetty ja tekee 
auditoinnin yhteenvetoraportin.
1. Auditoija voi muuttaa arviointejaan auditointitilaisuuden jälkeen

7. Lajiliiton auditoija 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”, seura luopuu 
tunnuksesta

8. Prosessi toistuu 3 vuoden kuluttua edellisestä 
hyväksytystä auditoinnista.

1. Välivuosina seuraa suositellaan käyttämään palvelun Tavoitetaulu-
työkalua valittujen kehityskohteiden edistämiseksi

2. Edellisen auditoinnin tiedot tallentuvat verkkopalveluun
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Jäikö seuralle kehitettävää tai korjattavaa?

Toimintaohjeet eri tilanteisiin
-Auditointitilaisuuden jälkeen/auditointi on jo tehty (sivu 22)

- Auditointitilaisuutta ennen/auditointia ei ole vielä tehty (sivu 23)
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Auditointitilaisuuden jälkeen

Toimi näin, jos auditointitilaisuudessa käy ilmi, että seuralle jäi vielä kehitettävää.
1. Mene Seuratoiminnan arviointi-sivun kautta seuran kehityspolulle.

2. Avaa osio(t), jonka sisällä korjausta vaativa laatutekijä on.

3. Kirjoita laatutekijän kohdalle kommentti ja voit tarvittaessa merkitä samalla omaksi arvioksesi ”ei täytä kriteeriä”.

4. Klikkaa osion alaosasta ”Tallenna korjauskehotuksena”-painiketta.

5. Mene Auditoinnin Yhteenveto -lomakkeelle.

6. Lähetä yhteenveto seuralle päätöksellä ”seuralle jäi vielä kehitettävää” (merkitse samassa yhteydessä pvm, johon mennessä asiat 
pitää olla kunnossa.)*

7. Seuralle menee yhteenvedon lähetyksestä automaattinen viesti ja kehityspolku avautuu seuralle uudelleenmuokattavaksi.  Kun 
seura on tehnyt korjaukset, seuran tulee muistaa merkitä osiot valmiiksi ja lähettää kehityspolku uudestaan auditoijalle sovittuun 
päivään mennessä. Tästä tulee sinulle uudestaan viesti ”seura valmiina auditointiin”.

8. Lopuksi sinun tulee viimeistellä prosessi päivittämällä omat arvioisi ja lähettämällä päivitetty yhteenveto päätöksellä ”Onneksi
olkoon”.*

*  Vain lajiliiton auditoija/seurakehittäjä voi tehdä yhteenvedon päätöksen kirjaamisen ja lähettämisen.
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Ennen auditointitilaisuutta
Toimi näin, jos seura on jo lukinnut kehityspolun ja ennen 
auditointitilaisuutta käy ilmi, että seuralle jäi vielä kehitettävää:

1. Mene Seuratoiminnan arviointi-sivulla ”Tähtiseuraprosessissa” –välilehdelle.

2. Klikkaa seuran riviltä ”Muokkauskynä”-merkkiä.

3. Klikkaa ”Avaa ja palauta kehityspolku seuralle” –painiketta *.

4. Seuralle lähtee automaattinen viesti, jossa kerrotaan polun olevan takaisin auki ja muokattavissa.

5. Voit tarvittaessa tehdä polun osioon korjauskehotus-merkinnät, jos haluat korostaa tiettyjä korjattavia osioita 
seuralle.

6. Kun seura on tehnyt korjaukset, seuran tulee muistaa merkitä osiot valmiiksi ja lähettää kehityspolku 
uudestaan auditoijalle.  Tämän jälkeen pääset viimeistelemään omat arviosi ja lopuksi lähettämään 
Auditoinnin yhteenvedon seuralle.

* Toimii vain, jos Auditoinnin tilana arviointinäkymässä on ”Odottaa päätöstä”. Jos tilana on ”Yhteenvedon laatiminen aloitettu”, noudata sivun 
22 ohjetta. Jos tilana on ”polkua työstetään” on kehityspolku seuralla  jo auki ja muokattavissa.
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Yhteenvetonäkymät
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Klikkaa sivuston ylälaidasta 
”Auditointien yhteenveto” –
otsikkolinkkiä

Koontinäkymä kaikkien lajisi tai 
aluejärjestösi auditoitujen seurojen 
laatutekijöiden arvioinneista

Vinkki! Ota esim. kuukausittain 
kuvakaappaus näkymistä, jotta voit 
tehdä seurantaa.
Näkyy vain seurakehittäjälle

Koontinäkymä seurakehittäjälle
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Seurakohtaiseen 
yhteenvetonäkymään pääset 
seuran kehittämispolun kautta

Yhteenvetonäkymä auditoijan 
antamista arvioista seuralle

Huomiot/muistiinpanot ja päätös 
auditoinnista
Näkyy seuralle sen jälkeen, kun lajiliiton 
seurakehittäjä on lähettänyt yhteenvedon 
seuralle.

Auditoinnin yhteenvetonäkymä seuralle
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Tavoitetaulu -työkalu
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Tavoitetaulu –työkalu toimii seuralle 
kehittämiskohteiden valinnan ja kehittämistyön 
edistämisen tukena:

Taulun avulla voi suunnitella ja priorisoida kehitystyön suuntaa

Taulu auttaa organisoimaan ja dokumentoimaan kehitystyön toiminnan eri vaiheita

Taulun kooste kertoo millaisia tuloksia kehitystyöllä on saatu aikaan

Taulu tukee seuran jatkuvaa kehittämistä ja sen ääreen on 
helppo pysähtyä yhdessä tarkastelemaan kehityskohteiden 
etenemistä esim. 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. 

Tavoitetaulu
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Palvelun käyttöönotto seuroissa
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Seuran kannattaa ottaa palvelu käyttöön hyvissä ajoin!
Uudelleen auditoitavat seurat/jaostot: 1-3 kk ennen auditointia

Uudet Tähtimerkkiä tavoittelevat seurat/jaostot: 3-6 kk ennen auditointia

Käyttöönotto seuroille

https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/

Seuran Suomisport-pääkäyttäjä vastaa Tähtiseurakäyttäjä-oikeuden asettamisesta seuran kehittämistiimiläisille. Edellyttää, 
että tiimiläisillä on oma Suomisport-tili.

Käyttäjät pääsevät Tähtiseura-verkkopalveluun Seuran oman etusivun kautta Suomisportissa.

Myös olemassa suora linkki/sisäänkirjautuminen verkkopalvelun omalle etusivulle: https://tahtiseura.suomisport.fi/
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Muuta huomioitavaa
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Tähtiseurojen yhteystiedot 

Toistaiseksi lajiliitoille ja aluejärjestöille on käytössä alkuperäinen 
Tähtiseura-rekisteri Lyyti-järjestelmässä. Yhteystietoja saa käyttää 
Tähtiseuroille viestimiseen. 

Linkin oman lajin/alueen yhteyshenkilöiden tietoihin saa 
suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

Seurojen yhteystiedot/Tähtiseura-rekisteri siirtyy Suomisportiin, kun 
seurarekisteri valmistuu.
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Muuta huomioitavaa
Käyttöoikeudet - Uudet liiton tai aluejärjestön seurakehittäjät/auditoijat:

Jos kyseessä aluejärjestö tai liitto, jolla ei ole Suomisport-pääkäyttäjää, ota yhteys 
suomisport@olympiakomitea.fi ja ilmoita suomisport-ID:si> lähetämme käyttöoikeus-kutsun

Jos liitollanne on Suomisport-pääkäyttäjä, pääkäyttäjänne voi lisätä uudelle henkilölle 
”Tähtiseurakäyttäjä”-tehtävän

Tunnukset lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteiseen testausympäristöön: 
https://tahtiseura.sportapi.fi
käyttäjätunnus: lisaaliiketta@olympiakomitea.fi
salasana: tähti18

Verkkopalvelun tuki seuroille: suomisport@olympiakomitea.fi

Uudet ohjelmaan mukaan lähtevät seurat: Voit ohjata uudet seurat suoraan tälle infosivulle: 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-
kehittaminen/tahtiseurat/miten-mukaan-laatuseuraohjelmaan/
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