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Tähtiseura-verkkopalvelu ja sen 
työkalut tukevat kehittämistyötä
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Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana 
Suomisport Seurapalvelua.

• 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



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

Uudet Tähtimerkkiä tavoittelevat seurat/jaostot: 3-9 kk ennen auditointia 

Käyttöönotto seuralle:

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

Kun seura on ottanut Suomisportin seuroille suunnatut palvelut käyttöönsä, seuran oma Suomisport-pääkäyttäjä vastaa 
Tähtiseurakäyttäjä-oikeuden asettamisesta seuran kehittämistiimiläisille. Edellyttää, että tiimiläisillä on oma Sporttitili 
Suomisportissa. Ohjeita käyttöoikeuksin asettamiseen löytyy Suomisportin tukisivuilta>>

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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*Tähtiseura-verkkopalvelu
toimii osana Suomisport
Seurapalvelua. Lue lisää
käyttöönotosta täältä>>

https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/
https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu
https://tahtiseura.suomisport.fi/
https://info.suomisport.fi/seurapalvelu


Kun seurasi aloittaa seuratoiminnan kehittämisen Tähtiseuraksi tai jatkaa kehittämistä kohti uutta 
auditointia suosittelemme toimimaan seuraavasti:

- Tutustukaa rauhassa Tähtiseura-verkkopalveluun ja sen sisältöihin. Kirjauduttuanne palveluun, voitte liikkua 
tutustumassa palveluun kuvabannerin alta löytyvistä otsikoista Seuratori, Seuran kehittämispolku ja työkalut, 
vaikka ette vielä olisi aloittaneet kehittämistä. Seuran kehittämispolku on keskeisin työkalu, jolta löytyy 
itsearviointi ja jonka kautta toteutetaan auditointi.

- Kartoittakaa seurassa seuranne kehitystarpeet ja millä toiminnan osa-alueella haluatte tavoitella Tähtimerkkiä.
Verkkopalvelussa on kaksi Tähtiseuratoiminnan kehityspolkua lasten ja nuorten seuratoiminnan ja aikuisten 
seuratoiminnan kehityspolut. Huippu-urheilun kehittämistyötä seura pääsee tekemään vain lajiliiton kutsusta.

- Käsitelkää asia seuranne hallituksessa/johtokunnassa, joka tekee päätöksen kehittämispolulle lähtemisestä ja 
valittavista kehityspolun osa-alueista eli Tähtimerkin tavoittelusta. Kirjatkaa päätöspäivä muistiin, sillä se 
tarvitaan verkkopalvelussa.

- Perustakaa seurassanne kehittämistiimi, jonka tavoitteena on innostaa ja innostua, viedä seuran polku 
Tähtiseuraksi läpi, tuoda prosessiin seuran eri toimijoiden ja toimintojen näkökulmia ja varmistaa, että seura 
hyötyy prosessista. Suosittelemme, että tiimissä on vähintään 3-5 henkilöä toiminnan eri osa-alueilta
sisältäen vähintään yhden valmennuksen/ohjauksen edustajan ja yhden johdon edustajan.

- Suunnitelkaa ja kirjatkaa tiimin kanssa karkea suunnitelma, miten aiotte toteuttaa kehityspolun Tähtiseuraksi. 
Pohtikaa sen osana polun aikajännettä, keitä seurastanne osallistatte polun eri vaiheiseen, haluatteko 
sparraustukea jo prosessin aikana ja kuka sitä voisi antaa. Jos olette päättäneet toteuttaa useamman polun osa-
alueen, suunnitelkaa miten synkronisaatio niiden välillä toimii.

- Sen jälkeen voitte avata valitsemanne kehityspolun tai -polut!
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Kehittämistyöhön ja auditointiin liittyy arviointia

- Seuran itsearviointi (seura tekee)

- Auditoinnin arviointi (lajiliiton ja aluejärjestön seurakehittäjät tekevät)

Seuranne voi tehdä kehittämistyötä omaa tahtianne, oman suunnitelmanne mukaisesti. Toimintaa 
arvioidaan Tähtiseura-ohjelman laatutekijöiden mukaisesti. Laatutekijöiden tulee toteutua vähintään riittävällä 
tasolla, jotta seura voi saavuttaa Tähtimerkin. Tähtimerkin saaminen ja statuksen ylläpitäminen edellyttää, että 
lajiliitto ja/tai liikunnan aluejärjestö auditoi seuran.

Varatkaa itsearvioinnin tekemiselle riittävästi aikaa. Suositus:

Uudelleen auditoitavat seurat/jaostot: 2-4 kk ennen auditointia

Uudet Tähtimerkkiä tavoittelevat seurat/jaostot: 3-9 kk ennen auditointia

Huom! Kehittämistyön kesto riippuu lopulta aina seuran omasta tilanteesta!

28.6.2021 7



Arviointiasteikko
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Pohjautuu jatkuvan kehittämisen malliin
Tavoitteena tehdä kehittämisestä tietoista, säännöllistä 
ja kaikille yhteistä

Voidaan vastata paremmin tarpeisiin ja muutoksiin

• Ei täytä kriteeriä = ei ole olemassa
• Riittävä = on olemassa, on suunniteltu ja otettu käyttöön (auditointi läpi!)
• Hyvä = kunnossa ja toimiva, tunnistetaan vahvuuden ja kehittämistarve
• Erinomainen = asiaa arvioidaan säännöllisesti ja  tehdään tarvittavat 

toimenpiteet
• Ei koske seuraamme = seuralla ei ole ko. toimintaa



Näin verkkopalvelussa toimitaan!
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Tähtiseuratori
-etusivu
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Täältä voitte avata seuranne 
oman kehityspolun/polut. 
(lapset/nuoret  & aikuiset)

Täältä löytyvät seurallenne hyödylliset 
työkalut linkkeinä. Samat työkalulinkit löytyvät 
myös kehityspolun kautta.

Täältä löytyvät tarkemmat ohjeet 
verkkopalvelun käyttöön ja kehittämistyön 
tekemiseen.

Täältä löytyvät seuranne omat liitemateriaalit. 
Liitteitä voi lisätä kehityspolulle laatutekijän 
yhteyteen ja seuranne voi hallita niitä 
liitepankin kautta.

Tavoitetaulu-työkalun avulla seura voi 
suunnitella ja seurata kehitystyön etenemistä. 
Sopii parhaiten käytettäväksi sen jälkeen,
kun seura on käynyt läpi yhden auditoinnin 
verkkopalvelussa.



1. Kehityspolun valitseminen

Valitkaa polku, (lapset/nuoret, aikuiset tai 
molemmat), jota lähdette kehittämään. 
Seuran pääyhteyshenkilö tekee valinnan 
merkitsemisen. Valinta tehdään 
klikkaamalla ”Aloita kehittäminen”-
painiketta.

Polun aloittaminen edellyttää hallituksen 
päätöstä. Verkkopalvelu pyytää kirjaamaan 
päivämäärän, jolloin seuranne hallitus on tehnyt 
päätöksen.

Tulossa uudelleen auditointiin? 
Tähtiseurat auditoidaan kolmen vuoden välein. Mikäli 
olette tulossa ”uudelleen auditointiin” on painikkeen 
tekstinä ”Aloita uusi auditointi” ja päivämäärää ei kysytä.
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Tähtiseuran valitsema polku koostuu ”osioista”, joita 
ovat Johtaminen ja hallinto, Urheilutoiminta, 
Seuran ihmiset, Aineelliset resurssit. 

Klikkaa osio yksikerrallaan auki ja vastatkaa osion 
kysymyksiin arvioiden, miten ko. laatutekijät 
seurassanne omasta mielestänne täyttyvät. 

Vastausten tulee olla teidän yhteinen näkemys, ei siis yhden 
ihmisen yksinään täyttämä lomake. Sopikaa tiimissänne kuka 
kirjaukset tekee tai jakakaa vastuut yhdessä.

Laatutekijän arvioinnin lisäksi lisätkää lyhyt kuvaus 
sekä linkki tai liite mahdolliseen lisämateriaaliin 
"+Lisää kuvaus”/ ”+Lisää liite” -painikkeiden kautta.  

Kunkin osion teemojen alta löytyy teemaan liittyviä 
hyödyllisiä työkaluja käyttöönne.

2. Seura itsearvioi laatutekijät 
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1. Avaa osio 
klikkaamalla sitä, 
avausjärjestyksellä ei 
ole väliä.

2. Lisää seuranne oma 
itsearviointi valitsemalla 
sopivin vaihtoehto 
valikosta.

3. Lisää tästä kuvaus tai 
muuta lisätietoa. Voit 
myös lisätä aiheeseen 
liittyvän liitetiedoston.



Muista aina tallentaa. Tallennustapoja on kaksi erilaista:

2. Seura itsearvioi laatutekijät – arvioiden tallentaminen
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Merkitse osio valmiiksi = Asettaa osion 
valmiiksi, jolloin koko osioon täytetyt 
itsearviointinne näkyvät 
auditoijallenne/seurakehittäjällenne ja hän voi 
tehdä siihen omia kommenttejaan tai 
arvioitaan. 

Vinkki! Osion voi merkata valmiiksi keskeneräisenäkin, mikäli haluatte 
antaa heti seurakehittäjälle luvan päästä kommentoimaan.

Tallenna luonnos = osioon täytetyt 
itsearviointinne näkyvät 
auditoijallenne/seurakehittäjällenne, mutta 
hän ei vielä voi tehdä siihen omia 
kommenttejaan tai arvioitaan. 



Kun yhden osion itsearviointi on tehty, 
merkitkää osio valmiiksi painamalla 
”Merkitse osio valmiiksi” –painiketta:

Auditoijanne pääsee täyttämään valmiiksi merkittyyn osioon omia 
arviointejaan jo ennen varsinaista auditointitilaisuutta. Auditoijanne 
voi myös kommentoida osioon.

Mikäli auditoijanne on antanut kommentin tai korjauskehotuksen, 
joka teidän tulisi huomioida on osion otsikko muuttunut 
väritykseltään oranssiksi. 

Kun olette tehneet auditoijan palautteen jälkeen korjauksen omiin 
tietoihinne, merkitkää osio jälleen takaisin ”valmiiksi”, jolloin auditoijalle 
menee tieto osioon tekemästänne muutoksesta.

3. Seura merkitsee osiot valmiiksi
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Auditoijan arviot ja 
kommentit näkyvät 
seuran oman arvion 
alapuolella

Jos auditoija on jättänyt teille 
korjaus- tai 
täydennyspyynnön, on osion 
otsikko oranssin värinen.



Kun kaikkien osioiden 
itsearvioinnit ovat merkitty 
valmiiksi, ilmoittakaa auditoijalle 
olevanne valmiina auditointiin.

Ilmoitus tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen 
sovittua auditointitilaisuutta painamalla ”lähetä 
auditoijalle”-painiketta.

Valmiiksi ilmoitettu polku menee lukkoon ja jää 
odottamaan auditoijan palautetta. Lukittua polkua 
seura ei voi enää muokata.

Auditoija voi täyttää arvioitaan jo ennen 
auditointilaisuutta ja viimeistellä arviot tilaisuuden 
jälkeen/aikana.

4. Seura ilmoittaa olevansa valmis auditointiin
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Auditointitilaisuuden järjestäminen
Sopikaa auditointitilaisuus, kesto noin 3h. 

Ottakaa yhteyttä lajiliittonne seurakehittäjään sopiaksenne auditoinnin ajankohdasta.

Seuran itsearviointi tulee olla valmiina ja lähetetty auditoijalle vähintään 2 viikkoa ennen 
auditointitilaisuutta.

Varatkaa tilat ja tarjoilut auditointia varten. Auditoinnin voi toteuttaa myös 
etäyhteydellä.

Kutsukaa 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…

Lähettäkää auditointitilaisuuteen osallistuvien nimet etukäteen sähköpostilla 
auditoijalle.
Auditointitilaisuuden jälkeen auditoijanne viimeistelee kehityspolulle omat arvionsa 
ja seuranne saa lajiliittonne seurakehittäjältä yhteenvetoraportin 2 viikon sisään 
auditoinnista.
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Auditoija voi tehdä arviointia jo ennen 
auditointitilaisuutta ja käydä seuranne kanssa 
vuoropuhelua verkkopalvelun kautta.

Auditoijan tekemät arviot päivittyvät 
seurallenne näkyviin sitä mukaan kun auditoija 
niitä tallentaa.

Kaikkien laatutekijöiden arviointeja auditoija ei 
välttämättä pysty tekemään ennen varsinaista 
auditointitilaisuutta.  Näiden arviointiin 
keskitytään auditointitilaisuudessa ja arviot 
lisätään verkkopalveluun joko 
auditointitilaisuuden aikana tai heti sen jälkeen.

5. Auditoija arvioi seuran laatutekijät
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Kun auditointitilaisuus on pidetty 
auditoija:

varmistaa, että jokaisen osion arviot on 
täytetty.

tekee auditoinnista yhteenvetoraportin.

Lajiliiton seurakehittäjä lähettää 
yhteenvetoraportin seurallanne noin 
viikon sisään auditoinnista.

Auditoinnin päätös on kirjattu yhteenvetoraporttiin

”hyväksytty” seura on oikeutettu Tähtimerkkiin

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

”Seura ei jatka Tähtiseura-ohjelmassa” seura ei ole oikeutettu 
käyttämään Tähtiseura-tunnusta.

6. Auditointilaisuuden jälkeen seura saa 
yhteenvetoraportin
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Auditoija kirjaa täydennystä vaativan 
laatutekijän arviointiin kommentin 
tarvittavista korjaustoiminpiteistä. 

Auditoinnin yhteenvetoon on kirjattu 
päivämäärä, johon mennessä asia tulee olla 
korjattu.

Tehkää seurassanne korjaustoimet ja 
päivittäkää tieto laatutekijän kohdalle ja 
merkitkää osio uudelleen valmiiksi.

Tämän jälkeen merkitkää koko polku valmiiksi ja 
lähettäkää se uudestaan auditoijallenne.

Auditoijanne puolestaan tekee omat 
korjaukset arviointiin ja seurallenne 
lähetetään päivitetty yhteenvetoraportti.

Mikäli auditointi osoittaa, että seuralle jäi vielä kehitettävää…
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6. Kun auditointi on mennyt hyväksytysti läpi!

Tähtimerkin säilyttämiseksi seuranne uudelleen auditoidaan 3 vuoden 
kuluttua edellisestä hyväksytystä auditoinnista. 

Sama prosessi toistuu: Verkkopalvelussa seurallenne avautuu uusi, ”tyhjä” 
polku itsearvioitavaksi ja edelliset arviot arkistoituvat.

Seuratiimiläiset saavat sähköpostitse muistutuksia  6kk, 3kk ja 1kk ennen 
uudelleen auditoinnin lähestymistä.
Auditointien välisinä vuosina seuraanne suositellaan tekevän seuralle 
vuositsekki, jossa voitte arvioida valitsemienne kehityskohteiden edistymistä.
• Apuna Tähtiseura-verkkopalvelun Tavoitetaulu-työkalu 
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Tietosuoja
Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisport Seurapalvelua, joka on urheiluyhteisön yhteinen 
digitaalinen palvelu, joka on kehitetty helpottamaan seurojen arkea.

Ottamalla palvelun käyttöön käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomisportin ehtoja. 

Tähtiseura-verkkopalvelu on seuran kehittämiseen tarkoitettu työkalu. Kehittämistyön yhteydessä 
kirjatut seuran kehittämiseen liittyvät arvioinnit sekä muut tiedot ja aineistot tallentuvat 
Tähtiseura-verkkoalustan palvelimelle. Ne näkyvät seuran kehittämisympäristöön kutsutuille 
käyttäjille ,seuran lajiliiton ja aluejärjestön seurakehittäjille ja auditoijille. Suomen 
Olympiakomitealla on näkyvyys kaikkiin tietoihin.

Seuran kehittämistyön sisältöjä ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan käyttää 
valtakunnalliseen, laji- tai aluekohtaiseen tilastointiin, raportointiin, kehitystyöhön ja tutkimukseen.
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Verkkopalvelun tekninen tuki: 
suomisport@olympiakomitea.fi

Tervetuloa mukaan seuran kehittämisen polulle!
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