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FC Kangasalan jalkapallo- ja futsaltoiminnan suora yhteiskunnallinen hyöty on laskettu: 
7.4 miljoonaa euroa vuosittain! 

Euroopan Jalkapalloliitto UEFA ja Suomen Palloliitto ovat laatineet jalkapallon ja futsalin 
vaikuttavuutta arvioivan SROI-työkalun. SROI-mallinnus on työväline, jolla mitataan 
jalkapalloon ja futsaliin sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Social Return on 
Investment -arvioinnin kehittämisessä ovat Suomessa olleet mukana Palloliiton lisäksi 
mm. THL, Tilastokeskus, Huippu-urheilun Instituutti KIHU ja Valtion Liikuntaneuvosto 
VLN. Arviointityökalua on käytetty jo yli 30 UEFA-jäsenmaassa. 

FC Kangasalassa pelaa lähes 800 lisenssipelaajaa, lisäksi mukana on ei-
lisenssiharrastajia, ohjaajia, toimihenkilöitä ja muita noin 100. Seuralla on 29 jalkapallon 
ja 21 futsalin sarjajoukkuetta, ja yli 10 harrasteryhmää. Virallisia jalkapallo-otteluita 
pelataan Kangasalla vuosittain noin 300 ja futsalpelejä noin 120. Lisäksi seuran 
turnauksissa käy vuosittain lähes 100 joukkuetta ja noin 1.500 pelaajaa.  

FC Kangasalan yhteiskunnallisen tuoton luvut ovat merkittävät: Sosiaaliset hyödyt 3,3 
miljoonaa euroa (säästövaikutus sosiaalisissa menoissa), terveydelliset hyödyt 2,2 
miljoonaa euroa (säästövaikutus terveydenhuollossa) ja taloudelliset hyödyt 2,0 
miljoonaa euroa (suoranaiset taloudelliset vaikutukset) vuosittain. Seuran hallitus laati 
loppuvuonna 2022 arviot Palloliiton asiantuntijan avulla, lukuja tarkistettiin useaan 
kertaa ja tulokset ovat todella hienot. Ne puhuvat osaltaan siitä kuinka tärkeää on 
liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja kuinka yhteiskunta säästää ja tulee 
suoranaista taloudellista hyötyä aktiivisesta ja laajasta seuratoiminnasta. 

Koko Suomen mittakaavassa, kun otetaan huomioon yhteensä yli 140.000 
lisenssipelaajan ja lähes 900 seuran toiminta, kokonaishyöty on lähes 2 miljardia euroa. 

 

Palloliiton sivuilla asiasta on mainittu mm. näin: 

”UEFA SROI -mallinnuksen tuore tulos on tyrmäävä – Suomalaisen juniori- ja 
harrastejalkapallon arvo yhteiskunnalle on peräti 1,96 miljardia euroa vuosittain. 
Jalkapallon vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ovat tutkimustulosten valossa kiistattomat. 
Ihmisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi paranee, oppimisvalmiudet kehittyvät ja 
sosiaalinen hyvinvointi vahvistuu. Jalkapallon suorat hyödyt Suomen talouteen ovat 
noin 522 miljoonaa euroa vuosittain. Lisäksi sosiaalisten hyötyjen arvo on peräti 1,09 
miljardia euroa ja säästöt terveydenhuollossa noin 344 miljoonaa euroa.” 

Lisätietoa UEFA SROI -mallinnuksesta löytyy Palloliiton sivuilta 
www.palloliitto.fi/palloliitto/palloliiton-sroi/ 


