
 

HYKS-instituutti Oy on tutkimuspalveluyritys, jonka tehtävänä on edistää tarjoamallamme 

tutkimuspalvelutoiminnalla korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta potilaiden hyväksi koko Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Arvostettujen paikallisten HUS tutkijoiden ja kansainvälisten 

tutkijoiden verkosto Euroopan ja Yhdysvaltojen parhaiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa takaavat 

kaikilla lääketieteen erikoisaloilla uusimman tiedon tuottamisen ja saatavuuden potilaiden parhaaksi.  

HYKS-instituutti Oy:ssä työskentelee 14 henkilöä täysipäiväisesti tutkimuspalveluiden ja aktiivisten 

tutkimusprojektien taloushallintopalveluiden tuottamiseen. Lisäksi sivupalkkasuhteessa työskentelee noin 400 

osa-aikaista tutkijaa tai tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa HUS huippuosaajaa eri tutkimusprojekteissa. Yhtiön 

toiminnan kokonaisvolyymi oli 2019 noin 12 M€. HYKS-instituutti Oy on kokonaan HUSin omistama 

tutkimuspalveluyritys. Nyt HYKS-instituutti Oy hakee palvelukseensa kokenutta & oma-aloitteista 

terveydenhuoltoalaa ja lääketutkimustoimintaa tuntevaa 

 

TUTKIMUSMONITORIA 

jonka työtehtäviin kuuluu: 

• vastata tutkijalähtöisten akateemisten tutkimusten monitorointisopimuksien neuvottelusta 

• toteuttaa tutkimusten laadunvarmistukseen liittyvää tutkimusmonitorointia GCP:n mukaisesti 

• vastata yhtiön tutkimusmonitorointitoiminnan edelleen kehittämisestä kollegan kanssa 

• osallistua valtakunnalliseen tutkimusmonitoroinnin suunnittelu- ja kehittämistyöhön yhdessä  

muiden yliopistosairaaloiden vastaavien yksiköiden ja tutkimusmonitoreiden kanssa  

• toimia tarvittaessa HYKS-instituutin edustajana pohjoismaisessa tutkimusmonitorointiyhteistyössä 

• luoda paikallisia toimintaohjeita sekä kollegoille että tutkimusryhmille 

• osallistua myös HYKS-instituutin tehtävään soveltuviin muihin kehitysprojekteihin  

• tehdä läheistä yhteistyötä tutkijoiden, tutkimusryhmien ja muiden sidosryhmien kanssa  

• osallistua omien projektien osalta monitorointityön vuosisuunnitteluun ja tavoiteasetantaan 

• vastata ja raportoida säännöllisesti hankkeiden monitorointityön edistymisestä yhtiön johdolle  

 

• Työtehtävän hoitaminen edellyttää: 

• tehtävään soveltuvaa (terveydenhoidon tai luonnontieteen) koulutusta 

• vankkaa ja monipuolista lääketutkimuksen / tutkimusmonitoroinnin tai vastaavan työtehtävän 

osaamista, mieluiten tutkijalähtöisten tutkimushankkeiden parissa 

• halukkuutta kehittyä, hyvää yhteistyökykyä ja taitoa viedä tehtävät määrätietoisesti loppuun asti 

• vahvaa tahtoa ja toteutusta johtaa tehokkaasti ja pragmaattisesti omaa työtä 

• hyvää taitoa sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn 

• vahvaa kykyä verkostoitua ja vetää tarvittaessa myös työryhmiä 

• sujuvaa englannin kielen taitoa, muu kielitaito eduksi 

• matkustusvalmiutta jossain määrin kotimaassa HUS erityisvastuualueella  

 

HYKS-instituutti tarjoa: 

• itsenäisen ja haasteellisen työpaikan arvostetussa ja arvokasta työtä tekevässä yhteisössä 

• kokoaikainen tehtävä täytetään toistaiseksi,  

Lisätiedot ja hakeminen: 

Jos kiinnostuit, ota yhteys HYKS-instituutin tutkimuspalvelupäällikkö Raimo Skottman puh. 040 660 2290 

Hakemus palkkatoiveineen tulee lähettää 13.01.2021 mennessä: ext-raimo.skottman@hus.fi 

Viestin aiheena ” työpaikkahakemus / Tutkimusmonitori” 

mailto:ext-raimo.skottman@hus.fi

