AUDITOINTIKÄSIKIRJA
lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen käyttöön
(päivitetty 22.11.2021)
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1 Seuratoimintamalli

Seuratoiminta pohjautuu ihmisiin, eli seuran jäseniin ja toimijoihin. Toimintamallissa pohjalla ovat jäsenten
ja muiden osallistujien kiinnostukset, seuratoimintaympäristön muutokset sekä seurakulttuuri ja siihen
vaikuttavat tekijät. Seuratoiminnan kehittämisen ohjureina toimivat laatutekijät: johtaminen ja hallinto,
urheilutoiminta, seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. Toimintojensa kautta seura tuottaa arvoa
jäsenilleen, kumppaneilleen ja verkostoille. Seuran toiminnan tulevaisuuteen vaikuttaa aina vahvasti
seuran historia, jossa ovat seuran juuret.
Nykyaikainen seura seuraa yhteiskunnan muutoksia, toimintakulttuurimuutoksia ja on siten ajan hermolla
ja katsoo kohti tulevaisuutta.
-

kv tutkimus, aikaisemmat seuratoimintamallit, kokemusperäinen tieto, arvon luonti/vaikuttavuus

2 Mikä on Tähtiseura?
Tähtiseurat ovat suomalaisen urheilun laatuseuroja. Tähtiseurat ovat aktiivisia ja haluavat kehittää omaa
toimintaansa. Tähtiseurat ovat lajiensa ja paikkakuntansa parhaita seuratoiminnan toteuttajia.
Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee
suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.
Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa.
Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä.
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Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja
kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan
toimintaympäristöön.
Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Tähtiseurojen slogan on:

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

2.1 Kehittämisen osa-alueet
Tähtiseura-ohjelmaan kuuluu kolme eri osa-aluetta, joita seura voi kehittää: lapset & nuoret, aikuiset ja
huippu-urheilu. Lisäksi kaikilla osa-alueilla on yhteisiä laatutekijöitä, jotka seuran tulee täyttää
saavuttaakseen Tähtimerkin.
•
•

•

Lasten ja nuorten toiminnan osalta auditointivalmius on lähtökohtaisesti kaikilla lajiliitoilla.
Aikuisten liikuntatoiminnan osalta voit tarkistaa mukana olevien lajiliittojen valmiuden auditoida
aikuisliikuntatoimintaa. Aikuisliikunnan osalta monet lajiliitot ovat ottaneet aikuisliikunnan
Tähtiseuratoiminnan ohjelmaan, joten seurat voivat käynnistää osa-alueen kehittämisen heti.
Liittojen mukanaolon voit tarkistaa Olympiakomitean nettisivuilta.
Huippu-urheilun osalta lajiliitto valitsee Tähtiseura-ohjelmaan mukaan tulevat seurat.

Kehittämisestä innostunut seura voi ohjelmaan ilmoittauduttuaan lähteä välittömästi kehittämään
toimintaansa. Seurat voivat kehittää toimintaa valitsemallaan tahdilla kirjauduttuaan Suomisportin
Tähtiseura-verkkopalveluun, joka ohjaa seuraa toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Vaadittavan
laatutason saavuttaminen kestää yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen.
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2.2 Tähtimerkki
Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliittojen myöntämä tunnustus urheiluseuralle, joka täyttää ennalta
määritellyt yhteiset laatutekijät: johtaminen ja hallinto, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit sekä urheilun
oman osa-alueen (lapset & nuoret / aikuiset/ huippu-urheilu) laatutekijät sekä urheilutoiminnan yhteiset
laatutekijät.

Tunnuskategoriat kohderyhmittäin

Tähtiseura-tunnustus on aina laji- ja osa-aluekohtainen eli seurassa voi olla useita eri Tähtimerkkejä.
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3 Tähtiseuran polku
Tähtiseura-ohjelman taustalla on moderni laatukäsitys jatkuvan kehittämisen malli.

1. Seura ilmoittautuu mukaan haluamalleen kehittämisen polulle Tähtiseura-verkkopalvelussa
Ilmoittautumista varten seurassa tarvitaan asiasta hallituksen päätös. Seura voi ilmoittautua kehittämään
yhtä tai useampaa osa-aluetta (lapset & nuoret, aikuiset). Huippu-urheilun osalta lajiliitto valitsee mukaan
tulevat seurat.
2. Seura työstää yhteisesti tunnistettuja laatutekijöitä verkkopalvelussa ja osallistuu auditointiin
Seura työstää valitsemansa kehityspolun laatutekijöitä itsenäisesti ja/tai seurakehittäjän kanssa sekä
samalla tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Suosituksena on, että seura muodostaa
kehittämistiimin, jossa on mukana henkilöitä eri rooleista.
Seura voi hyödyntää laatutekijöiden tueksi olevia työkaluja Tähtiseura-verkkopalvelussa ja
Olympiakomitean nettisivulla https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-jahallinto/materiaalit-ja-tyokalut/ .
Kun auditointi on mennyt hyväksytysti läpi, seuran uudelleen auditoinnin tulisi tapahtua kolmen vuoden
kuluttua edellisestä auditoinnista.
Auditoinnin jälkeen ja auditointien välisinä vuosina seura voi jatkaa kehittämistä valitsemiensa
kehittämiskohteiden avulla hyödyntäen itsenäisesti verkkoalustalla olevaa Tavoitetaulu-työkalua. Seura voi
myös tutustua muihin Olympiakomitean tarjoamiin johtamisen työkaluihin esim. Sporttilinssiin ja ottaa
uusia edistysaskeleita näiden avulla.

3. Kohti yksilöllisempää kehittymistä
Seura voi Tähtimerkin saatuaan jatkaa vaativampaa toiminnan kehittämistä. Seuralle on tarjolla
kehittämisen työkaluja, joissa vahvistetaan seuran strategista osaamista ja toiminnan vaikuttavuuden
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arviointia. Tällöin kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä auditoinnista tehdään seurassa kevyt auditointi,
jossa keskitytään seuran oman toiminnan arviointiin.
Tätä toimintamallia / työkalua on tehty yhteistyössä Suomen Laatukeskuksen kanssa. Malli perustuu
EFQM –mallin mukaiseen kehittämisen työkaluun, joka mahdollistaa seuralle kehittymisen yksilöllisten
tavoitteiden pohjalta. Kehittäminen mahdollistaa syvällisemmän kehittämisen esim. toiminnan ja tulosten
vaikuttavuuden arvioinnin / sidosryhmätyöskentelyn parantamisen tai seuran kehittämisen strategisella
otteella. Tätä kokonaisuutta kutsutaan Sporttilinssiksi.

4 Tähtiseura-verkkopalvelu
Seuran kehittämistyön ja auditointiprosessin tukena toimii Tähtiseura-verkkopalvelu. Palvelu toimii osana
Suomisport Seurapalvelua.
Auditoinnin arviointiprosessi on läpinäkyvää ja seurakehittäjä sekä seura voivat toimia arviointitilanteessa
vuorovaikutuksessa.
Palvelu toimii auditoijille osoitteessa: https://tahtiseura.suomisport.fi/ Seurat kirjautuvat verkkopalveluun
osoitteessa: https://info.suomisport.fi/seuroille/

4.1 Verkkopalvelun käytön vaiheet
1.Seura ottaa Suomisport Seurapalvelun käyttöönsä. Seuran Suomisport-pääkäyttäjä tai monilajiseuran
lajijaoston pääkäyttäjä asettaa ensin seuran kehitystyöhön osallistuville henkilöille käyttöoikeudet.
a. Käyttöönoton ohjeet seuralle tästä: https://info.suomisport.fi/seurapalvelu/kayttoonotto/
i. Huom! Pelkän Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen ei edellytä seuralta Suomisport

Seurapalvelussa maksupalvelusopimuksen tekemistä, johon tarvitaan yhdistysrekisteriote/seuran
nimenkirjoittajien tiedot, vaan verkkopalvelun voi ottaa käyttöön heti, kun kehittämistiimin
käyttöoikeudet ovat kunnossa. Käyttö on maksutonta.

b. Ohjeet seuran Suomisport-pääkäyttäjälle käyttöoikeuksien asettamisesta löytyvät
Suomisportin tukisivuilta: https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu
i. Kaikille Tähtiseura-verkkopalvelua käyttäville henkilöille asetetaan ”Tähtiseurakäyttäjä”-oikeus
ii. Jotta pääkäyttäjä voi lisätä oikeuden, tulee kaikilla käyttäjillä olla oma Sporttitili Suomisportissa.
Ohjeet Sporttitilin luomiseen löytyvät tukisivuilta.

2. Seura valitsee Tähtiseura-verkkopalvelussa kehittämispolun, jota lähtee kehittämään. (lapset/nuoret
tai aikuiset tai molemmat)
•

•

Seura painaa ”Aloita kehittäminen” / ”Aloita uusi auditointi” -painiketta.
 Seurakehittäjä saa tällöin sähköpostiinsa ilmoituksen, kun uusi seura on aloittanut
kehittämisen ja lähtenyt matkalle Tähtiseuraksi. Uudelleen auditointiin tulevista
Tähtiseuroista ei tule erillistä ilmoitusta.
Huippu-urheilun seuratoiminnan osalta vain lajiliiton seurakehittäjä voi myöntää seuralle luvan
tehdä huippu-urheilun osa-aluetta. Edellytyksenä on, että liitolla on valmius auditoida huippuurheilun osa-aluetta ja liitto on toteuttanut osa-alueen omat laatutekijät palveluun.

3. Seura itsearvioi laatutekijät ja valitsee kehityskohteita
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•
•

Itsearviointi tehdään käyttäen kunkin laatutekijän vieressä olevaa arviointiasteikkoa (valikko).
Laatutekijän yhteyteen tulee lisätä myös tarkempi kuvaus ja mahdolliset liiteaineistot.
Lisäksi seura kirjaa kehityspolulle vahvuuksiaan sekä kehittämistä vaativia asioita.

4. Seura lähettää arviot seurakehittäjälle/ auditoijalle ja ilmoittaa lopulta olevansa valmis auditointiin,
kun kaikki osiot ovat valmiina.
•
•
•

•

Arvioita voi tehdä osio kerrallaan, jolloin seura merkitsee yksittäisen osion ”valmiiksi”. (= osion väri
muuttuu vihreäksi) Auditoija voi tehdä omia arviointeja valmiiksi merkittyyn osioon.
Seura ja auditoija voivat vuoropuhella lähettämällä arvioita ja kommentteja useamman kerran
toisilleen, kunnes seura on ilmoittanut olevansa valmis auditointiin.
Ilmoittaakseen auditointivalmiudesta seuran tulee merkitä kaikki neljä osiota valmiiksi ja sen
jälkeen lähettää koko kehityspolku auditoijalle ”valmista tuli, lähetä auditoijalle” -painiketta
painalla.
 Seurakehittäjä saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun seura on ilmoittanut olevansa valmis.
Valmiiksi ilmoittaminen lukitsee polun, eikä seura pysty enää tekemään muutoksia.

5. Auditoija arvioi seuran kaikki laatutekijät
•
•

Arviointia mahdollista tehdä jo ennen auditointitilaisuutta ja tarkentaa auditoinnin jälkeen.
Arviointi tehdään käyttäen valikoissa olevaa arviointiasteikkoa.

6. Auditointilaisuuden jälkeen seurakehittäjä varmistaa, että kaikki laatutekijöiden arviot on täytetty* ja
tekee auditoinnin yhteenvetoraportin.
•
•

Auditoija voi muuttaa arviointejaan auditointitilaisuuden jälkeen
* Jos seuralta auditoidaan useampi osa-alue yhtä aikaa (lapset/nuoret, aikuiset, huippu-urheilu)
tulee auditoijan muistaa syöttää omat arvionsa jokaisen osa-alueen kehityspolulle ja täyttää
jokaisesta erikseen auditoinnin yhteenvetoraportti.

7. Lajiliiton seurakehittäjä täyttää Auditoinnin yhteenvetoraporttiin päätöksen ja lähettää raportin
seuralle:
•
•

•

”hyväksytty” seura on oikeutettu Tähtimerkkiin
”vielä kehitettävää” seuran on tehtävä auditoijan pyytämät korjaustoimenpiteet ennen Tähtimerkin
hyväksyntää. (Valitsemalla tämän seuralla lukossa ollut kehityspolku avautuu takaisin seuralle
täydennettäväksi)
”Ei ole mukana Tähtiseura-ohjelmassa”, jolloin seura luopuu tunnuksesta

8

8. Prosessi toistuu 3 vuoden kuluttua edellisestä hyväksytystä auditoinnista
•
•

Palvelun käyttäjät seurasta saavat sähköposteihinsa muistutuksen lähestyvästä uudelleen
auditoinnista 6kk, 3 kk ja 1 kk ennen seuraavan auditoinnin määräaikaa.
Seura voi aloittaa uuden auditointikierroksen painamalla kehityspolun kohdalta ”Aloita uusi
auditointi”-painiketta. Edellisen auditoinnin tiedot arkistoituvat verkkopalveluun.

9. Tavoitetaulu -työkalun käyttäminen auditoinnin jälkeen /auditointien välisinä vuosina
• Auditointitilaisuuden lopussa kannattaa seuralle näyttää, miten Tavoitetaulu toimii seuran
kehittämiskohteiden edistämisen välineenä. Tavoitetaulun voi näyttää demoamalla sitä
verkkopalvelun yhteisten testitunnusten avulla. (ks. kappale 4.4.)

4.2 Seurakehittäjän arviointinäkymä
Liiton ja aluejärjestön seurakehittäjillä on verkkopalvelussa Seuratoiminnan Arviointi -taulukkonäkymä,
josta voi seurata osa-alueittain eli kehityspolkukohtaisesti omien seurojen tilannetta
Tähtiseuraprosessissa. Tietoja voi tarkastella arviointinäkymässä eri välilehtien kautta. Näkymässä seuran
nimeä klikkaamalla pääsee tarkemmin tarkastelemaan seuran kehityspolun sisältöä sekä lisäämään
auditoijan omia arviointeja.

4.2 Seurakehittäjän Seurat-näkymä
Liiton ja aluejärjestön seurakehittäjillä on verkkopalvelussa myös oma Seurat -näkymä, jonka kautta pääsee
näkemään seurakohtaisesti kehittämiseen liittyviä tietoja, kuten seuran aktiiviset kehityspolut,
Tavoitetaulun, arkistoon siirtyneet edelliset auditoinnit. Näkymän kautta pääsee myös antamaan seuralle
luvan huippu-urheilun kehityspolun tekemiseen, edellyttäen että liitolla on valmius auditoida huippuurheilun osa-aluetta ja liitto on toteuttanut osa-alueen omat laatutekijät palveluun.
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4.3 Auditointien yhteenvetonäkymä
Liiton ja aluejärjestöjen seurakehittäjille on rakennettu verkkopalveluun oma auditointien koontinäkymä,
jonka kautta näkee yhteenvedon kaikkien liiton tai alueen auditoitujen seurojen arvioista. (päivän tilanne)

4.4 Verkkopalvelun tarkemmat käyttöohjeet
Tarkemmat käyttöohjeet, auditointikoulutusmateriaali sekä testitunnukset seurakehittäjille/auditoijille
löytyvät Seurakehittäjäverkoston nettisivuilta kohdasta ”Tähtiseura-ohjelman materiaalit seurakehittäjille”:
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudetja-materiaalit/
Käyttöohjeet ja lisätiedot Tähtiseura-ohjelmasta seuroille:
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/
Demoalusta
Pääset tutustumaan Tähtiseura-verkkopalveluun demoalustan kautta. Sisäänkirjautuminen:
https://tahtiseura.sportapi.fi käyttäjätunnus: lisaaliiketta@olympiakomitea.fi ja salasana: tähti18

5 Tähtiseurojen laatutekijät
Seuran kehityspolku jakautuu yhteisiin laatutekijöihin ja eri osa-alueiden omiin laatutekijöihin (lasten ja
nuorten/aikuisten/huippu-urheilun osa-alueet). Yhteiset laatutekijät pohjautuvat seuratoimintamalliin
(katso luku 1). Ne muodostuvat johtamisen ja hallinnon, urheilutoiminnan, seuran ihmisten sekä
aineellisten resurssien laatutekijöistä. Yhteiset laatutekijät tarkastellaan auditointilaisuudessa valitun (tai
valittujen) osa-alueiden/kehityspolkujen näkökulmasta.
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Lasten ja nuorten laatutekijöiden pohjana ovat asiantuntijoiden tekemät selvitykset lasten ja nuorten
urheilusta. ’Asiantuntijatyö urheilijan polun lapsuusvaiheen määrittelemiseksi tutkimustiedon pohjalta’
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/asiantuntijatyo-urheilijan-polun-lapsuusvaiheenmaarittelemiseksi-tutkimustiedon-pohjalta-2012.pdf Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet Nuori Suomi,
Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. Selvitysten tavoitteena oli kuvata
hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollistavia tekijöitä lapsen ja nuoren kannalta. Selvitysten lisäksi lasten
urheilun laatutekijöiden laadinnassa on otettu huomioon harrasteliikunnan näkökulma ja seura
toimintaympäristönä. Laatutekijät näkyvät Tähtiseura-ohjelmassa teemoina 1) Innostuksesta intohimoon 2)
Monipuolisista liikuntataidoista systemaattiseen harjoitteluun 3) Urheilulliset elämäntavat 4) Kilpaileminen
ja harrastaminen.
Aikuisten laatutekijät perustuvat aikuisliikunnan asiantuntijatyöhön Liikunta ja urheilu aikuisen
hyvinvoinnin tukena (2018) https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheiluaikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf Olympiakomitean julkaiseman työn ohjausryhmässä ovat
olleet myös Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHU, Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen
Liikunnan edustajat. Tutkimustietoon pohjautuen työssä esitellään mm. Aikuisliikunnan laatutekijät
urheiluseuratoiminnassa: 1) Liikkuja keskiössä 2) Monipuolisuus 3) Yhteisöllisyys. Tähtiseura-ohjelmassa
teemana näkyy myös Aikuisliikunnan periaatteet. Yhteisöllisyys on nostettu kaikkien yhteisiin
laatutekijöihin.
Lasten ja nuorten sekä aikuisten laatutekijät toteuttavat myös eurooppalaisen Sport Club for Health ohjelman periaatteet. Lisää aiheesta www.scforh.info ja Sport Club for Health – Ohjeistusta urheiluseuroille
terveysnäkökulman hyödyntämiseen
https://www.scforh.info/content/uploads/2017/12/scfh_suomi_verkko.pdf
Kaikki yhteiset laatutekijät koskevat kaikkia seuroja, pois lukien työnantajana toimimiseen silloin kun ko.
seura ei toimi työnantajana tai Johtamisen teemassa nuorten vaikutusmahdollisuuksiin, jos seurassa ei ole
lainkaan nuoria. Lasten ja nuorten kehityspolussa kilpailemiseen liittyvät kohdat eivät koske seuroja, jotka
eivät ole mukana kilpailutoiminnassa.
Laatutekijät löytyvät oheisen linkin kautta: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseuratseurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/
Tarkempia tietoja laatutekijöistä löytyy Tähtiseura-verkkopalvelusta.
Huippu-urheilun laatutekijät perustuvat kunkin Tähtiseura-ohjelmassa huippu-urheilun seuratoimintaa
toteuttavan lajiliiton itse määrittelemiin lajikohtaisiin laatutekijöihin ja lajin peruskriteeristöön.

6 Auditointi
Auditointi tehdään seuralle ennen Tähtimerkin myöntämistä. Sen jälkeen seura auditoidaan kolmen vuoden
välein. Auditointia edeltää seuran itsearviointi. Tähtiseura-verkkopalvelu muistuttaa seuraa
automaattisesti tulossa olevasta auditoinnista 6 kuukautta, 3 kuukautta ja viimeisen kerran vielä kuukausi
ennen uusinta-auditointia.
Auditoinnin tavoitteet
•
•
•

Varmistaa laatutekijöiden täyttyminen seurassa
Tunnistaa kehityskohteita
Tuottaa tietoa seuran toimivuudesta ja erinomaisuudesta
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•

Kehittää ja parantaa toimintaa

Auditoinnin hyödyt
•
•
•
•

Toimii seuratoiminnan kehittämisen välineenä
Kannustaa ja auttaa seuraa toiminnan kehittämisessä
Antaa tietoa lajiliitoille, alueille ja Olympiakomitealle seuratoiminnasta
Mahdollistaa laadukkaasta toiminnasta viestimisen

6.1 Prosessi Tähtiseuraksi
Seuran tehtävät
Kun seura kokee olevansa valmis auditointiin, alkaa siihen valmistautuminen.
1. Seura on täyttänyt Tähtiseura-verkkopalvelussa kaikki laatutekijöihin liittyvät arviot ja liittänyt
tarvittavat aineistot auditointia varten. Tähän on voinut kulua aikaa useita kuukausia.
2. Lajiliiton / alueen seurakehittäjä on voinut antaa seuralle palautetta seuran kehittämisprosessin
aikana ja seura & seurakehittäjä ovat voineet ’pallotella’ esim. jotakin asiaa keskenään Tähtiseuraverkkopalvelussa, jotta asia on saatu tarpeelliseen kuntoon.
3. Kun seura on sitä mieltä, että kaikki laatutekijöiden osiot ovat kunnossa, niin seura klikkaa
verkkopalvelussa kehityspolulla ”Valmista tuli, lähetä auditoijalle”-painiketta.
4. Seura ottaa yhteyttä lajiliiton seurakehittäjään sopiakseen auditoinnin aikataulusta
5. Seura varaa tilat ja tarjoilut auditointia varten (kesto vähintään 3h)
6. Seura kutsuu seuran edustajat auditointiin: vähintään 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…
7. Seura lähettää auditointitilaisuuteen osallistuvien nimet etukäteen sähköpostilla auditoijalle.

Liiton seurakehittäjän ja auditoijan tehtävät
1. Seuran yhteydenoton jälkeen lajiliiton seurakehittäjä hankkii toisen auditoijan joko liikunnan
aluejärjestöstä, omasta lajiliitosta tai kokonaan ulkopuolisen auditoijan. Auditoijia tulee aina olla
vähintään kaksi henkilöä ja vahva suositus on, että auditoijat edustavat eri järjestöjä.
2. Auditoijat suunnittelevat yhdessä, miten tilaisuus toteutetaan ja keskustelevat etukäteen
näkemyksistään seurasta.
3. Mikäli kyseessä on uusinta-auditointi, auditoijat tutustuvat edellisen auditoinnin raporttiin.
4. Auditoijat tutustuvat seuran itsearviointiin ja varmistavat, että kaikki kohdat on täytetty ja että
niissä on riittävästi tietoa auditoijille.
5. Auditoijat tutustuvat seuran nettisivuihin ja muuhun materiaaliin.
6. Auditoija voi käydä itsearvioinnin kohtia ennakkoon seuran kanssa läpi ja pyytää seuralta
tarkennuksia.
7. Auditoijat vetävät auditointitilaisuuden sovittuna ajankohtana.
8. Mikäli seurasta ei ole vaadittua 4-7 hlöä paikalla, auditointi perutaan.
9. Auditoijat täyttävät arvioinnin Tähtiseura-verkkopalveluun ja lajiliiton seurakehittäjä lähettää
yhteenvedon seuralle kahden viikon sisällä auditointitilaisuudesta.
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6.2 Auditointitilaisuus
Auditoinnissa käsitellään laatutekijöiden osa-alueet: yhteiset ja kyseessä olevan osa-alueen (lapset &
nuoret / aikuiset / huippu-urheilu) laatutekijät. Auditoijat päättävät käsittelytavan. Osan laatutekijöistä
voidaan todeta olevan kunnossa ilman erillistä käsittelyä, jos auditoijat ovat näin todenneet perehtyessään
ennakkoon seuran dokumentteihin.
Tavoitteena on rakentaa vuorovaikutteinen tilaisuus. On suositeltavaa jakaa osallistujat ainakin osaksi aikaa
ryhmiin käsittelemään eri osa-alueita tai teemoja. Näin auditoijat voivat ottaa vastuulleen eri osa-alueita
eikä kaikkia asioita tarvitse käsitellä koko ryhmän kanssa. Yhteisiä laatutekijöitä läpikäydessä, on tärkeä
keskittyä siihen, miltä ne näyttävät erityisesti auditoitavan/auditoitavien osa-alueiden (lapset & nuoret /
aikuiset / huippu-urheilu) näkökulmasta.
Auditoijat kertovat tilaisuuden lopuksi lyhyesti kokonaisnäkemyksen auditointikokonaisuudesta. Auditoijat
ovat tätä ennen keskustelleet näkemyksistään kahden. Tällä välin osallistujat voivat pohtia palautetta
lajiliitolle, aluejärjestölle ja Olympiakomitealle.
Mikäli seura ei täytä laatutekijöitä, tämä kerrotaan seuralle ja sovitaan, miten seuran tulee toimia, jos seura
on halukas saamaan Tähtiseuramerkin.
Esimerkkisisältö yhden seuran ja yhden lajin auditoinnista
10-15 min

Avaus ja esittelyt

50-60 min

Seuran ihmiset

5 min
60-80 min

Tauko
Jakaannutaan kahteen ryhmään
Ryhmä 1: Johtaminen, hallinto & viestintä
Ryhmä 2: Urheilutoiminta

10 min

Tauko

40-50 min

Aineelliset resurssit

10-20 min

Yhteenveto mm. Tavoitetaulun esittely
Jos auditointi kahdessa osassa, niin aikaa kannattaa varata 2 x 2 tuntia.

Auditoinnin voi tehdä monella eri tavalla. Ensimmäinen auditointi suositellaan seurakohtaisena. Uusintaauditointi on mahdollista toteuttaa usean seuran yhteisenä tilaisuutena (monilajiseura / saman lajin seurat
/ paikkakunnan eri lajien seurat / yms.)

Auditointi etäyhteyksin
Auditoinnin voi toteuttaa myös etäauditointina esim. Teamsin / Zoomin kautta. Tällöin auditointitilaisuus
kannattaa jakaa kahteen eri päivään, jolloin ensimmäisessä kohtaamisessa voidaan käsitellä esim. Seuran
johtaminen ja hallinto sekä Seuran ihmiset. Toisessa kohtaamisessa aiheena olisivat Urheilutoiminta sekä
Aineelliset resurssit. Johtaminen ja hallinto sekä Urheilutoiminta kannattaa jakaa eri päiville, koska ne ovat
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osioita, joiden käsittely vaatii eniten aikaa. Etänä toteutettavassa auditoinnissa on toivottavaa, että
osallistujilla on kamerat päällä tilaisuuden aikana. Aikaa etäauditointiin kannattaa varata 2 x 2 tuntia.

Monilajiseuran auditointi
1. Suositellaan, että koko seuran kaikki lajijaostot lähtevät yhtä aikaa työstämään Tähtiseuraohjelman yhteisiä laatutekijöitä
•

Yhteiset laatutekijät
•
•
•
•

Urheilun yhteiset laatutekijät
Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
Johtaminen, hallinto, viestintä
Aineelliset resurssit (talous & olosuhteet)

Työstetään yhdessä, jonka jälkeen tiedot kirjataan sähköiselle alustalle lajijaostoittain
2. Lajiliittojen auditoijat antavat palautteet yhteisistä laatutekijöistä verkkopalveluun kullekin
lajijaostolle sovittuun päivään mennessä. Aluejärjestön seurakehittäjä (alueseke) ilmoittaa deadline
-päivän.
3. Alueen auditoija kutsuu lajien auditoijat zoom/teams –kokoukseen, jossa käydään
läpi seuran yhteiset laatutekijät ja luodaan yhteinen näkemys arviosta, jonka jokainen lajin auditoija
kirjaa oman seuransa lomakkeeseen.
4. Auditointitilaisuudessa auditoidaan yhteiset laatutekijät yhdessä kaikkien jaostojen kanssa. Paikalla
voi olla kaksi tai useampi auditoija (= alueseke + X auditoijat). Auditointitilaisuudessa keskustellaan
yhteisistä laatutekijöistä lajiliittojen palautepalaverin pohjalta ja haetaan yhtenevä näkemys
laatutekijöiden arvioinnista. Tässä palaverissa voidaan vielä muuttaa lajien yhteistä arviota, jos
seuralla on hyvä peruste asialle.
5. Tilaisuuden jälkeen alueseke tiedottaa lajien seurakehittäjiä lopputuloksesta, jonka jälkeen lajien
seurakehittäjä voi hyväksyä seuran X lajijaoston yhteiset laatutekijät. Auditointitilaisuuden jälkeen
lajiseke/alueseke viimeistelee auditoinnin yhteenvetoraportin. Lajiseke hyväksyy ja lähettää sen
seuralle. Huom! Raportti on lajijaosto- ja osa-aluekohtainen (lapset&nuoret/aikuiset/huippuurheilu)
6. Urheilun/ liikunnan sisältöön liittyvien laatutekijöiden auditoinnissa on aina lajiliitto mukana, ellei
lajiliitto ole sopinut asiasta alueseken kanssa.

6.3 Arviointiasteikko
Arviointiasteikko pohjautuu jatkuvan kehittämisen malliin, joka sisältää suunnittelun, toteutuksen,
arvioinnin ja kehittämisen. Periaate tunnetaan myös PDCA-mallina (Plan - Do - Check – Act).
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Jatkuvan kehittämisen malli
Tavoitteena jatkuvan kehittämisen mallissa on tehdä kehittämisestä tietoista. Lisäksi halutaan tukea
säännöllistä kehittämistä osana seuran toimintaa, jotta seuroissa pystytään vastaamaan yhä nopeammin
muuttuviin ihmisten tarpeisiin ja toimintaympäristön muutokseen. Hyvän kehittämisen pohjana tarvitaan
arviointia omasta onnistumisesta/toiminnasta ja usein myös muuta ulkoista tietoa. Tähtiseura-ohjelmassa
tavoitteena on tukea seuraa luomaan tiedosta ja kehittämisestä yhteistä ja systemaattista. Tarkoituksena
on, että laatutekijöitä tarkastellaan seurassa säännöllisesti osana toimintaa eikä ainoastaan ”kriteereinä”
auditointiin valmistautuessa kolmen vuoden välein. Jatkuvan kehittämisen toimintamalli voi olla myös
osana lajin rakennetta.
Esimerkkejä jatkuvan kehittämisen mallista seuratoiminnassa:
1) Harjoitusten ajat ja paikat
Jos harjoitusaikoja ja -paikkoja muutetaan yksittäisten yhteydenottojen perusteella, saattaa käydä
niin, että lopulta uudet ajat eivät sovikaan suurimmalle osa harrastajista. Jos harjoitusajan tai paikan muutostarve mietityttää, saa hyvää tietoa päätöksen teon pohjaksi mm. osallistujille
tehtävästä palautekyselystä.
2) Hallituksen työskentely
Hallitus arvioi toimintaansa vähintään vuosittain eikä esim. vain 5 vuoden välein. Tehdään
muutoksia toimintaan arviointiin pohjautuen.
3) Seuran järjestämä turnaus
Turnauksen jälkeen arvioidaan, kuinka hyvin turnaus meni eli ”mikä tunne jäi”. Kysytään ja kirjataan
ylös, mikä meni hyvin ja missä jäi parannettavaa. Käydään lista läpi ennen seuraavan turnauksen
järjestämistä: toteutetaan uudelleen hyvin toimineet asiat ja korjataan huonot.

Asteikko
Seura käyttää asteikkoa tehdessään itsearviointia toiminnastaan ja auditoija arvioidessaan seuran
toimintaa.
Arviointiasteikko:
-

ei täytä kriteeriä = ei ole olemassa
riittävä = on olemassa, on suunniteltu ja otettu käyttöön
hyvä = kunnossa ja toimiva, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämistarve
erinomainen = asiaa arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittavat toimenpiteet
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Seuran tulee saada jokaisesta laatutekijästä vähintään ”riittävä”, jotta auditointi menee läpi ja seura voi
saada Tähtiseuratunnuksen.
Annetut arvosanat auttavat löytämään kehityskohteita ja seura voi seurata kehittymistään eri
laatutekijöiden osalta.

6.4 Auditointitilaisuuden jälkeen
Auditoijat sopivat, kumpi auditoijista täyttää auditoinnin yhteenvedon Tähtiseura-verkkopalveluun vai
täydentävätkö molemmat sitä omalta osaltaan.
Kahden viikon sisällä auditointitilaisuudesta, raportti tulee olla valmis verkkoalustalla. Liiton seurakehittäjä
hyväksyy auditoinnin läpimenon lopullisesti järjestelmässä.
Mikäli seura ei täyttänyt laatutekijöitä, auditoijien kanssa sovitaan, mitkä asiat pitää laittaa kuntoon.
Sovitaan myös, mihin mennessä ne ovat kunnossa.
Kun asiat ovat kunnossa seura käy päivittämässä oman arvionsa verkkoalustalle siihen laatutekijään, johon
korjaustarve kohdistui ja ilmoittaa auditoijalle uudelleen kaiken olevan valmista (”Valmista tuli”-painike).
Tämän jälkeen auditoijat täydentävät oman arvion ja yhteenvetoraportin vastaamaan korjaantunutta
tilannetta. Lajiliiton seurakehittäjä lähettää korjatun yhteenvedon uudestaan seuralle. Näin seura voi jatkaa
Tähtiseurana tai tulla uutena seurana laatuseurojen ryhmään.

Uusi Tähtiseura
Uudelle Tähtiseuralle lähtee automaattisesti onnitteluviesti Tähtiseura-verkkopalvelusta, kun auditointi on
hyväksytty ja yhteenveto lähetetty. Onnitteluviestissä on ohjeet Tähtiseuratunnuksen (=logo) tilaamiseen.
Lajiliiton seurakehittäjä sopii seuran kanssa Tähtimerkille luovutustilaisuuden. Luovutus kannattaa tehdä
seuran omassa tapahtumassa tai juhlassa. Uusi Tähtiseura saa jättimerkki-somisteen, jonka seura ripustaa
urheilutilojensa seinälle. Lajiliiton seurakehittäjä tilaa jättimerkin Olympiakomiteasta ilmoittamalla
vastaanottajan nimen, puhelinnumeron ja toimitusosoitteen suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi . Tilaus- ja
toimitusaika on noin 2 viikkoa.
Lisäksi seuralle voi tulostaa ja kehystää diplomin. Lajikohtaiset diplomipohjat täältä:
https://olympiakomitea.kuvat.fi/i/k6aGvFP4RdhMUfDH32gVAWp7Z9ySjJ5X

Tähtimerkin menettävä seura
Jos seura menettää Tähtimerkin auditoinnin yhteydessä, lajiliiton seurakehittäjän tulee lähettää seuralle
Auditoinnin Yhteenveto päätöksellä ”Seura ei ole enää mukana Tähtiseura-ohjelmassa”. Seuralle lähtee
päätöksestä ilmoitus sähköpostiin.
Jos seura menettää Tähtimerkin ilman, että auditointitilaisuutta järjestetään (esim. seura päättää itse
luopua merkistä), tulee lajiliiton seurakehittäjän ilmoittaa asiasta Olympiakomiteaan
(suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi). Ilmoituksen jälkeen seuran nimi poistetaan Tähtiseura-rekisteristä
eikä seura ole enää oikeutettu käyttämään Tähtiseuratunnusta. Lajiliiton seurakehittäjän tulee huolehtia,
että seura poistaa Tähtiseuratunnuksen viestinnästään (nettisivut) sekä poistaa jättimerkin seinältä.
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7 Auditoijat
Lajiliitto vastaa auditoinnista ja valitsee auditoijat. Auditoija voi olla aluejärjestöstä, lajiliitosta tai
ulkopuolinen auditoija, jolla on tarvittava osaaminen.
Auditoijan on tullut käydä auditointikoulutus tai hän on voinut perehtyä tehtävään osallistumalla
kokeneemman auditoijan vetämään auditointitilaisuuteen. Auditoijia tulee auditointitilaisuudessa olla
paikalla aina vähintään kaksi henkilöä. Vahva suositus on, että auditoijat edustavat eri järjestöjä
Auditoija ei voi auditoida seuraa, jossa on itse vastuullisessa tehtävässä. Seuran jäsenyys ei itsessään ole
este.
Mikäli aluejärjestön auditoija on päävastuussa auditoinnista, niin siitä tulee sopia etukäteen. Tällöin on
myös sovittava etukäteen mahdollisesta korvauksesta aluejärjestölle.

7.1 Tuki auditoijalle
Seurakehittäjien omilta nettisivuilta löydät työkaluja ja ohjeita auditointiin.
Suosittelemme kokeneen auditoijan vetämän auditointitilaisuuden seuraamista ennen ensimmäistä
auditointia. Ota mukaan ensimmäiseen auditointiin työpariksi auditoija lajiliitosta tai alueelta, joka on
aiemmin auditoinut.
Facebook-ryhmässä ”Tähtiseket ” voit kysyä vinkkejä kokeneemmilta auditoijilta. Voit myös kysyä apua
Olympiakomitean seuratiimiltä.
Lue uutisia ja tutustu materiaaleihin www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta
Auditoijana saat sähköpostiisi uutiskirjeen seuratoiminnan uutisista tilaamalla sen osoitteesta:
https://www.olympiakomitea.fi/tilaa-uutiskirje/

Yhteyshenkilöt Olympiakomiteassa
Lapset/nuoret: Eija Alaja, eija.alaja@olympiakomitea.fi puh. 0400617531
Aikuiset: Ulla Nykänen, ulla.nykanen@olympiakomitea.fi puh. 0503737636
Huippu-urheilu: Anna Kirjavainen,anna.kirjavainen@olympiakomitea.fi puh. 0503446473
Käytännön asiat, Tähtiseurojen-rekisteri ja seurojen yhteyshenkilöiden osoitetiedot, uudet Tähtiseurat
(jättimerkkitilaukset), verkkopalvelu: Suvi Voutilainen, suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi puh.
044944505,

Huom! Seurojen tuki Tähtiseura-verkkopalvelun teknisten kysymysten osalta:
suomisport@olympiakomitea.fi
Tähtiseuroille on tarjolla myös oma Facebook-ryhmä
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