
   
 

Suunnistusliiton lasten ja nuorten Tähtiseura-auditointiprosessi 

Tässä dokumentissa kuvataan toimia sen jälkeen, kun seurassa on tehty päätös lasten ja nuorten 
osa-alueen Tähtimerkin tavoittelusta ja seura on ilmoittautunut mukaan Tähtiseura-ohjelmaan 
Tähtiseura-verkkopalvelussa. Tutustu ensiaskeliin Tähtiseuran kehittämispolun aloittamiseksi: 
www.suunnistusliitto.fi/seurat/tahtiseura-ohjelma/miten-mukaan-tahtiseura-ohjelmaan 

 

Auditoinnin valmistelut 

 Auditointiin valmistautuminen alkaa itsearvioinnilla, joka toteutetaan Tähtiseura-
verkkopalvelussa. Itsearviointi tehdään verkkopalvelun osiosta ” Lasten ja nuorten 
seuratoiminta”. Itsearviointi tehdään osa-alueen kaikista aihealueista: Johtaminen ja 
hallinto, Urheilutoiminta, Seuran ihmiset, Aineelliset resurssit. Huomioikaa että aihealueiden 
alla on useita eri alakohtia. 
 

o Itsearviointiin kannattaa varata aikaa vähintään 3 - 6 kk. 
o Itsearvioinnin tulee olla seuran tiimin yhteinen näkemys. Seurassa voidaan erikseen 

sopia käytännöt/työnjaot tietojen kirjaamisesta verkkopalveluun. 
o Itsearvioinnin lisäksi seura linkittää tarvittavat liiteaineistot laatutekijän ”Lisää 

kuvaus” -kenttään. 
o Laatutekijöiden toteutumisen tueksi kehittämispolun osioihin on linkitetty hyödyllisiä 

työkaluja ja tukimateriaalia, joita seuran kannattaa hyödyntää. 
 

 Kun seura on saanut itsearvioinnin valmiiksi, merkitsee seura kunkin polun osa-alueen 
verkkopalvelussa "valmiiksi". Uudet Tähtimerkkiä tavoittelevat seurat ottavat samalla 
yhteyttä Suunnistusliiton seuratoimintapäällikköön, jonka kanssa sovitaan auditointiaika 
noin 1 - 2 kuukauden päähän. 
 

 Ennen auditointitilaisuutta auditoijat tutustuvat ja kommentoivat seuran tekemää 
itsearviointia verkkopalvelussa ja pyytävät tarvittaessa täydennyksiä. Auditoijia on 
vähintään 2 henkilöä. 

 

Auditointitilaisuuden valmistelut ja osallistujat 

 Sovittua auditointitilaisuutta varten seura varaa sopivat kokoustilat ja tarjoilut. 
 

 Seura kutsuu seuran edustajat tilaisuuteen. Auditointilaisuudessa tulee olla vähintään 4 - 7 
henkilöä seurasta, esim. seuran puheenjohtaja, nuorisopäällikkö, valmennuspäällikkö, 
vanhempien edustajia, seuran nuoria, ohjaajia / valmentajia, muita hallituksen edustajia.  
 

 Seura lähettää auditointiin osallistuvien nimet etukäteen auditoijille noin viikkoa ennen 
tilaisuutta. 
 

 

 



   
Auditointilaisuus 

 Auditointitilaisuuden kesto on noin 3h. Auditointiin voi sisältyä seuran lasten ja nuorten 
harjoituksen seuraaminen. Tästä seura saa ohjeen seuratoimintapäälliköltä, kun seura on 
ottanut yhteyttä. 
 

 Auditointitilaisuus on keskusteleva. Auditoinnin tavoitteena on varmistaa laatutekijöiden 
täyttyminen, mutta myös tunnistaa seuran kehityskohteita ja auttaa seuraa toiminnan 
kehittämisessä. Auditointi on tilaisuus kehittää seuraa.  
 

 Auditointitilaisuuden päätteeksi seura saa lyhyen palautteen. 

 

Auditoinnin jälkeen 

 Auditointitilaisuuden jälkeen auditoijat viimeistelevät verkkopalveluun omat arvionsa ja 
seura saa yhteenvetoraportin noin 1- 2 viikon päästä auditoinnista. 
 

 Mikäli auditointi on mennyt hyväksytysti läpi, on seura oikeutettu Tähtimerkkiin. Uusien 
Tähtiseurojen osalta sovitaan Tähtimerkin luovutustilaisuudesta ja uutisoinnista. 
 

 Mikäli auditoinnissa ilmenee, että seuralle jää vielä kehitettävää, merkitsee auditoijat 
verkkopalveluun ”korjauskehotuksen”. Seura tekee pyydetyt korjaukset, päivittää ne 
verkkopalveluun ja merkitsee osiot uudelleen valmiiksi. Tämän jälkeen auditoijat tekevät 
uudet arviot ja seura saa päivitetyn yhteenvetoraportin. 

 

Uudelleenauditoinnit ja vuositsekit 

 Tähtimerkin saanut seura auditoidaan uudelleen kolmen vuoden välein.  
 

 Suunnistusliitto ottaa kunkin kalenterivuoden alussa yhteyttä ko. vuonna auditoitaviin 
seuroihin auditointiajankohtien sopimiseksi.  
 

 Uudelleenauditointi voidaan tehdä useamman seuran yhteisauditointina ja/tai auditoida 
seuran useampi Tähtiseura ohjelman osa-alue / kehittämispolku samalla kertaa. 
 

 Uudelleenauditointiin valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, useita kuukausia 
ennen seuraavaa auditointipäivää. Verkkopalvelussa seuralle avautuu uusi, ”tyhjä” polku 
itsearvioitavaksi ja edelliset arviot arkistoituvat. Itsearviointi tulee olla valmiina 1kk ennen 
auditointiajankohtaa, jotta auditoijat ehtivät tutustua ja kommentoida seuran tekemää 
itsearviointia ennen auditointia. 
 

 Auditointien välivuosina seura tekee vuositsekin, jonka tavoitteena on seurata auditoinnissa 
valittujen kehitystavoitteiden edistymistä. 


