
 

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 suomalaisten potilaiden 

parhaaksi. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa kansainvälisistä lääkeyhtiöistä ja niiden alihankintatyönä 

käyttämistä kliiniseen lääketutkimukseen erikoistuneista palveluyrityksistä, akateemisista kliiniseen 

tutkimukseen paneutuneista kansainvälisistä tutkijaryhmistä ja toisaalta HUSssa toimessa olevista 

tutkijalääkäreistä ja heidän työtään tukevista muista terveydenhuollon ammattilaisista.  

HYKS-instituutti Oy:ssä työskentelee 15 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 2020 oli noin 12 M€. HYKS-instituutti Oy on kokonaan HUSin omistama 

tutkimuspalveluyritys, joka toimii moderneissa toimitiloissa Helsingissä (Mannerheimintie 105). Nykyisen 

toimenhaltijan siirtyessä uusiin työtehtäviin HUS konsernissa haemme palvelukseemme osaavaa & oma-

aloitteista ja määrätietoista, mieluiten terveydenhuoltoalaa ja lääketutkimustoimintaa tuntevaa 

 

SOPIMUSLAKIMIESTÄ 

jonka työtehtäviin kuuluu: 

• toimia pääasiassa kansainvälisten lääke- ja lääkinnällisten laiteyritysten kanssa tehtävien tutkimus-

projektikohtaisten tutkimussopimusten juridisesta sisällöstä vastaavana sopimuslakimiehenä 

• osallistua aktiivisesti yhtiön toteuttaman sopimusprosessin edelleen kehittämiseen yhdessä oman 

lähiesimiehen ja koko yhtiön tutkimuspalvelutiimin kanssa 

• osallistua tarvittaessa myös valtakunnalliseen tutkimusyhteistyön sopimukselliseen kehittämiseen 

muiden yliopistosairaaloiden tutkimuspalveluyhtiöiden, paikallisten lääkeyhtiöiden ja Lääketeollisuus 

ry:n edustajien kanssa  

• luoda uusia ja muokata nykyisiä yhtiön sisäisiä sopimusvalmisteluun liittyviä toimintaohjeita alati 

muuttuvan tutkimuslainsäädännön mukaan ja huomioiden samalla HUS tutkimusjohdon ohjeistusta 

• proaktiivisesti opastaa ja selventää ennakoivasti muuttuvan lääketutkimuslainsäädännön merkitystä 

ja tulevia vaateita yhtiön johdolle ja tutkimuspalvelutiimille  

• osallistua lisäksi sopimuslakimiehen tehtävään soveltuviin yhtiön muihin kehitysprojekteihin  

• tehdä läheistä yhteistyötä tutkimuspalvelukoordinaattoreiden, tutkijalääkäreiden ja muiden 

toimintamme kannalta läheisten sidosryhmien kanssa  

• vastata tutkimussopimusehdotusten ripeästä ja hyvin perustellusta muokkauksesta  

• osallistua sopimuskumppaneiden kanssa mahdollisesti syntyneiden juridisten näkemyserojen 

käsittelyyn tutkimuspalvelukoordinaattorin tukena  

• raportoida säännöllisesti tutkimussopimusten sopimusvalmistelun edistymisestä yhtiön johdolle  

 

työtehtävän hoitaminen edellyttää: 

• oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoa 

• mielellään aiempaa kokemusta ja osaamista yrityssopimusten neuvotteluista ja sopimusvalmistelun 

tuntemusta lääketutkimuksen/life-science alueelta 

• halukkuutta kehittyä, hyvää yhteistyökykyä sekä taitoa ja sinnikkyyttä viedä omat tehtävät maaliin  

• vahvaa tahtoa ja toteutusta johtaa tehokkaasti omaa ajankäyttöä ja työn edistymistä 



• hyvää taitoa sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn muiden asiantuntijoiden kanssa 

• vahvaa kykyä verkostoitua oman toimialan muihin asiantuntijoihin 

• erittäin sujuvaa englannin kielen taitoa, muu kielitaito eduksi 

HYKS-instituutti tarjoa: 

• itsenäisen ja haasteellisen työpaikan arvostetussa ja arvokasta työtä tekevässä yhteisössä 

• vakituisen, mielenkiintoisen ja kokoaikaisen asiantuntijan työtehtävän, jolla on vahva kansainvälisen 

yhteistoiminnan antama luonne vahvasti säännellyllä toimialueella 

• näköalapaikan kliinisen lääketutkimustoiminnan toteutukseen HUSissa ja Suomessa 

• dynaamisen ja nuorekkaan tiimityöskentelyn moderneissa toimitiloissa hyvien liikenneyhteyksien 

varrella 

Lisätiedot ja hakeminen: 

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

Hakemus palkkatoiveineen tulee lähettää 31.08.2021 mennessä: ext-raimo.skottman@hus.fi 

Viestin aiheena ” työpaikkahakemus / Sopimuslakimies” 
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