
Pä
äk

au
pu

nk
ise

ud
un

 ur
he

ilu
ak

ate
mi

a I
 Mä

ke
län

ka
tu 

47 
I 0

05
50

 He
lsin

ki  
     

 w
ww

.ur
he

a.f
i

erilaisiin urheilun ja liikunnan tietojärjestelmiin ja -lähteisiin kertyvän kilpailu-, harjoitus-,
tutkimus-, tilasto- ja mittausdatojen tilastollinen käsittely ja analysointi
datan visualisointi hyödyntäen visualisointityökaluja ja tarvittaessa ohjelmoimalla;
erilaisten urheilun ja liikunnan käytössä olevien tietojärjestelmien arviointi kansallisella ja
valmennuskeskustasolla sekä erityisesti datan laadun osalta
urheilun ja liikunnan tiedonkeruujärjestelmien käytön tukeminen ja tarvittaessa opastaminen
lajikohtaisten vaatimusmäärittelyjen toteuttaminen yhdessä valmennuksen asiantuntijoiden
kanssa ja soveltuvien ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen arjen valmennuksen tueksi
osallistuminen kansalliseen liikunnan ja urheilun datastrategiatyöhön sekä Suomisport-
palvelun kehittämiseen

yliopistotasoista koulutusta tietojenkäsittelytieteessä ja ohjelmointitaitoja
tilastotieteellistä osaamista, erityisesti tilastollisten menetelmien ja datan
visualisointityökalujen hallintaa
itsenäistä ongelmanratkaisukykyä ja aloitteellisuutta
kykyä omaksua ja ymmärtää tavoitteellisen urheiluvalmennuksen lainalaisuuksia ja
terminologiaa sekä työskennellä päivittäin urheilijoiden ja valmentajien apuna

Tehtävänä on palvella arjen valmennuksen tietotarpeita, osallistua urheilun ja liikunnan
tietojärjestelmien kehittämiseen, käyttöönottoon ja lajikohtaisiin kokeiluihin sekä huippu-urheilun
kansalliseen datastrategiatyöhön yhteistyössä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean,
Kisakallion Urheiluopiston ja Suomen Olympiakomitean kanssa. Työnantaja on Urhea-säätiö ja
työn pääasiallinen suorituspaikka on Urhea Helsingissä.

Toimenkuvaan kuuluu mm.

Tehtävään valittavalta odotamme

Tarjoamme mielenkiintoisen ja vastuullisen tehtäväkentän huippu-urheiluyhteisön ytimessä,
ammattitaitoiset työtoverit ja todellisen näköalapaikan suomalaiseen huippu-urheiluun.

Pyydämme toimittamaan kirjalliset hakemukset palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen
sähköpostiosoitteeseen marianne.hoffren@urhea.fi.

URHEILUN JA LIIKUNNAN TIETOTEKNIIKAN SEKÄ 
DATA-ANALYTIIKAN KEHITTÄJÄÄ

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen
Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia, joka toimii kiinteässä
yhteistyössä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa. Urhean taustalla toimii Urhea-
säätiö. 

Urhea-kampuksen valmistuttua kesällä 2021 Urhea-säätiö hakee huippujoukkueeseensa vuoden
määräaikaiseen työsuhteeseen päätoimista
 

Lisätietoja tehtävästä:

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun
ja koulutuksen yhdistämisessä sekä tuo valmennuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja
valmentajan arkeen. Urhean johtoajatus on ”Parempi arki tuo paremman tuloksen”. 

Arvojamme ovat suomalaisen urheilun arvot. Meille tärkeää ovat innostus
työhön, yhdessä tekeminen ja arvostus muita kohtaan.

Urheilu- ja liikuntatoiminnan sekä työympäristön osalta Asko Härkönen

Tietotekniikan ja data-analytiikan osalta Juha Saapunki
      asko.harkonen@kisakallio.fi, 040 521 0565

      juha.saapunki@olympiakomitea.fi, 0400 385 462
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