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Sijoitetun pääoman sosiaalinen tuotto

UEFA SROI-mallilla laskettu jalkapallon yhteiskunnallinen arvo



UEFA
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&

UEFA SROI

UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi
rakennettu ohjelma, joka tukee kansallisten
jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. 
UEFA GROW toimii aktiivisesti eri alojen
asiantuntijoiden kanssa, tarjoten jäsenliitoilleen
tukipalveluita osallistumisen, lajin merkittävyyden,
markkinoinnin ja viestinnän sekä kaupallisuuden
kehittämiseksi.

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
toteutusasiantuntijat
ja yhteistyötahot



TERVEYS

SOSAALISET

TALOUDELLISET

Tutkimuksen taloudellinen mallinnus 
on jaettu kolmeen vaiheeseen

TOIMENPITEET

Hallinto ja ohjeistukset
Kansalliset erityispiirteet
Ohjelmat
Markkinointi ja viestintä 

TOIMINTA-

YMPÄRISTÖ

SOSIO-

DEMOGRAFINEN
TAUSTA

Valmentajat ja työvoima
Seurat ja kilpailut
Olosuhteet
Koulutus
Toiminta ja teknilogia

Sosio-ekonomiset tekijät
Väestörakenne
Elintavat
Maantiede ja 

ympäristö

 Kysyntää
aktivoivat tekijät

1. 2. Jalkapallon
harrastaminen 

3. Tulokset ja 

vaikutukset

HUIPPU-URHEILU



Liikunnallisen aktiivisuuden positiiviset vaikutukset
yhteiskunnan eri osa-aluieilla

SOSIAALISET TALOUDELLISETTERVEYDELLISET HUIPPU-URHEILU



Kokonaisvaikutus koostuu
seuraavista elementeistä

Säästöt
terveydenhuollossa

TERVEYS

sosiaalimenoissa
Säästöt

SOSIAALISET

taloudelle

Vuotuiset suorat
vaikutukset 

TALOUDELLISET

Olosuhdekehitys Pelaajien kulutus Työpaikat

työllistyminen
Koulutus ja Rikosten ehkäisy Vapaaehtoiset

Sydän- ja
verisuonisairaudet

Mielenterveys Urheiluvammat



GrIFK 

UEFA SROI-
raportti

GrIFK:n yhteiskunnalle vuosittain
tuottama kokonaisarvo on 5,5 m€



SOSIAALISET 1,215 M€ TALOUDELLISET 2,403 M€TERVEYS 1,928 M€

UEFA SROI 
GRIFK FOTBOLL RF

608 rekisteröitynyttä pelaajaa 237 vapaaehtoista 5,55 M€ kokonaishyöty

SOSIAALISET 

1,215 M€

Säästöt sosiaalikuluissa 
ja -etuuksissa

TALOUDELLISET
2,403 M€

Suorat vaikutukset 
Suomen taloudelle

TERVEYS 

1,928 M€

Säästöt 
terveydenhuollossa

Vapaaehtoiset
900 K€

Koulutus ja työllistyminen
210 K€

Projektit ja ohjelmat 
106 K€

Olosuhteiden arvo
601 K€

Harrastajien maksut
1,80 M€

Työpaikat
35 

Sydän- ja
verisuonisairaudet

124  K€

Mielenterveys 

56 K€

Dementia

44 K€

Projektit ja 

ohjelmat

323 K€

Koettu 

hyvinvointi

1,39 M€

Vahinkokulut

-12 K€



Kumppaneiden
näkökulmia

”Kauniaisissa on aina panostettu liikuntaan ja
ymmärretty, että se hienojen harrastusten ja
kokemusten lisäksi tuo hyvää oloa, yhdessäoloa,
terveyttä ja myös taloudellista etua. Kaupungin
kannalta aktiiviset seurat tekevät sekä kaupunkia
houkuttelevammaksi asuinpaikkakunnaksi että
ylläpitävät kuntalaisten terveyttä. On hienoa
mallinnuksen kautta huomata, kuinka suuren
kokonaishyödyn GrIFK Fotboll tuo Kauniaisille ja
lähialueille.”, Kauniaisten kaupunginjohtaja
Christoffer Masar toteaa. 

”Erityisesti nyt koronaexit-vaiheessa seurat ovat 
tavallistakintärkeämpiä kumppaneita kaupungille ja 
jatkamme mielellämme yhteistyön tiivistämistä, jotta 
saamme taas erityisesti lapset ja nuoret liikkumaan”, 
Masar lisää.

Toinen syy sponsorointipäätökseen oli että GrIFK Fotboll
on mukana UEFA SROI -selvityksessä (Social Return on
Investment), jossa mitataan jalkapallon tuomaa lisäarvoa
tarkastelemalla sen taloudellisia, sosiaalisia ja
terveydellisiä vaikutuksia. Osana sponsorointisopimusta
FA Solutions antaa data-analytiikkaosaamistaan
jalkapalloseuran käyttöön auttamalla GrIFK Fotbollia
keräämään ja analysoimaan dataa toimintansa
yhteiskunnallisesta merkityksestä.



Vaikuttavuuden
hyödyntäminen

 Apu profiilin nostossa: Kaunis Grani, Kauppalehti,
Yle hreg, omat some-kanavat
Kaupunki
Hallin nimisponsori
Selkänojaa seuran kehittämishankkeelle

Sponsorihankinta, rahoittajat
Halliyhtiön tuoman lisäarvon nykyistä parempi
ymmärrys + kommunikointi
SROI-elementtien tarkempi tutkimus, miten kehitys
tuottaa lisäarvoa
SROI per jäsen - nyt 9600€ - miten parannamme
tätä?

Jatkossa myös:



Muita havaintoja SROI-mallista
seuranäkökulmasta 

Tuo läpinäkyvyyttä seuratyöhön
Sitoutta vapaaehtoistoimijoita 
Avoin kommunikointi muiden lajien suuntaan -
jalkapallon vahva asema
Mitä sitten että luvut ovat isot – miten saamme
panostusta lisää - kunnat, rahoittajat,
kumppanit?
Tämä on lähtölaukaus – mitä kulmaa
haluamme edistää tästä jatkossa? Miten
toimimme toisella tavalla? Voisimmeko toimia
jotenkin jatkuvassa toiminnassa eri lailla kuin
nyt? SROI ei kerro toiminnan laadusta…

Voisiko tämä olla väline siihen, että ymmärretään
miksi tämä seura onnistuu ja parannamme kaikkien
toimintaa hyvän esimerkin kautta – tämä ei nyt
onnistu, koska tutkimus perustuu ”yleisdataan” – ei
ko.
seuran dataan/caseihin. Siirryttävä kohti empiiristä
mittausta ja niiden kautta tunnistettujen hyvien
toimintamallien kopiointia
Vaikuttavuussijoittaminen merkittävä trendi
sijoittamisessa – mikä on tulokulmamme tähän?



Esimerkit Kauniaisissa

Olemme saaneet kaupungin ymmärtämään Kauniaisissa – korona-ajan tuki &
lupaus pohtia jatkuvia tukia

Jatkuvissa tuissa tavoite päästä 10.000 € sta yhteen prosenttiin
SROIstamme (55.000€)
Perustelu muut kunnat Kuopion halli – 60€ vs. 200€ meillä

Ymmärrys yhdistystoiminnan ja yritystoiminnan yhdistämisen merkityksestä
Esimerkki GrIFKn hallisponsori FASolutions – osaamista yrityskumppanilta
yhdistykselle


