
KoiPS:n sijoitetun pääoman 
sosiaalinen tuotto 

UEFA SROI -mallilla laskettu jalkapallon 
yhteiskunnallinen arvo



UEFA SROI 

UEFA SROI -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun 
pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. UEFA SROI -mallinnus antaa 
työkalun valtakunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen tutkitun tiedon 
avulla.



UEFA SROI -mallinnuksen toteutus
SELVITYS TOTEUTETTU 28 UEFA:N JÄSENMAASSA VUODEN 2020 LOPPUUN MENNESSÄ

PAIKALLISET ASIANTUNTIJAT JA ASIANTUNTIJAPANEELI
 Asiantuntijapaneeli ja paikalliset asiantuntijat ohjasivat tutkimusmenetelmiä ja

tilastollisten menetelmien kehittämistä, arvioivat työn edistymistä ja ohjasivat mallin
räätälöintiä jokaisessa tutkimusmaassa

 Asiantuntijapaneeli vahvisti tehdyt analyysit, varmensi käytetyt tiedot ja
tutkimusmenetelmät

 Mallinnuksessa kuultiin asiantuntijoita kansallisista keskushallinnoista, lajiliitoista, 
alueellisista lajiorganisaatioista, maanosaliitoista, jalkapalloseuroista ja yliopistoista

 Mukana huippuasiantuntijoita, joilla on erityisosaamista ruohonjuuritason urheilusta, 
huippu-urheilusta, seuratoiminnasta, kilpailutoiminnasta, valmennuksesta, olosuhteiden
kehittämisestä, viestinnästä sekä mediasta, politiikasta ja kaupallisista toiminnoista

TIEDOT JA TUTKIMUS
 Yli 100 akateemisesta tutkimuksesta kirjallisuuskatsaukset, joita käytettiin

selvityksen yli 150 mittarin laadinnassa

 Mallinnuksessa käytetty EU:n ja WHO:n tutkimustietoa ja tietokantoja

 Suomalaisina tietolähteinä mm. KIHU, THL, VLN, Likes ja Tilastokeskus



KoiPS:n yhteiskunnalle vuosittain tuottama kokonaisarvo
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Sosiaaliset hyödyt



SOSIAALISET
säästöt sosiaalikuluissa ja -etuuksissa

1,43 M€

PROJEKTIT JA OHJELMAT KOULUTUSTULOKSET

€ 470 K € 253 K
 Perustuen

valmentajakoulutus-, 
juniorityön-, kouluyhteistyön
ja erityisryhmien ohjelmien
arvoon.

 Arvio jalkapallon 
vaikutuksesta 
koulutustulosten 
kehittymiseen perustuu 
OECD:n laskelmiin ja sen 
vaikutuksiin BKT:hen

VAPAAEHTOISTYÖ

€ 710 K
 Perustuu EU:n tekemään 

arviointiin urheilun 
vapaaehtoistyön arvosta



Terveydelliset hyödyt



TERVEYS
säästöt terveydenhuollossa

2,93 M€

186 620 €

SYDÄN- JA 
VERISUONISAIRAUDET MIELENTERVEYS VAHINKOKULUTKOETTU 

HYVINVOINTI
54 494 € 1,79 M€ -15 526 €

VÄHINTÄÄN 36 
ESTETTYÄ TAPAUSTA

VÄHINTÄÄN 13 
ESTETTYÄ TAPAUSTA

Akateemisessa 
tutkimuksessa on 
tarkasteltu 67 eri 
urheilulajia ja määritelty 
arvo perustuu ihmisten 
valmiuteen maksaa 
liikunnan avulla 
saavutetusta vastaavasta 
lisäyksestä hyvin-
vointiinsa muiden hoito-
ja terapiamuotojen 
avulla.

Arvio vammojen
hoitokustannuksista
perustuu Hollannissa
tehtyyn urheiluvamma-
tutkimukseen, josta
selvitetyn tiedon ja
suomalaisten vahinko-
tilastojen perusteella
on laskettu jalkapallo-
vammojenkustannukset

88 717 €

DEMENTIA

VÄHINTÄÄN 4 
ESTETTYÄ TAPAUSTA

469 960 €

PROJEKTIT JA 
OHJELMAT

Perustuen terveys- sekä
tyttö- ja naisjalkapallon
ohjelmien arvoon.



Taloudelliset hyödyt



TALOUS 

273 330 € 2,31 M€ 23 kpl
HARRASTAJIEN MAKSUT TYÖPAIKATOLOSUHTEIDEN ARVO

 Perustuen rakennusalan GVA-osuuteen
(=bruttoarvonlisäys) Suomessa ja kenttien
rakentamisen ja vuokratuottojen
vaikutukselle taloudelle.

 Jalkapalloharrastukseen liittyvä kulutus 
harrastajilta (sis. välineet, osallistumis- ja 
toimintamaksut, matkakulut, ruuat ja 
juomat jne.)

 jalkapallotoimintaan sidoksissa olevaa 
työpaikkaa. 

Suorat vaikutukset Suomen taloudelle

2,58 M€


