Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä Helsingin
yliopistollisen sairaalan (HUS) ja Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) kanssa
Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH). Tämä lääketieteen keskus on
menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa lukeutumalla Euroopan 10 ja
maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.
HUS ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta edistävät korkeatasoista
terveystieteellistä tutkimusta päämääränään yltää kliinisessä ja soveltavassa
tutkimuksessa maailman parhaiden akateemisten sairaaloiden ja yliopistojen tasolle ja
vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa terveystieteellisen tutkimuksen huippuyksikkönä.

HUS ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakevat

Kymmentä (10) kliinistä yliopistotutkijaa
12 kk määräaikaisiin tehtäviin. Tehtävät on tarkoitettu HUSissa lääkärin, hammaslääkärin,
psykologin tai puheterapeutin palvelussuhteessa oleville. Määräajan voi käyttää 3 - 6 kk
jaksoissa kahden vuoden aikana.
Yliopistotutkijalta tutkijalta edellytetään:
- Hakijan väitöksestä tulee olla kulunut alle 10 vuotta.
- Hakijan tulee olla jatkanut aktiivisesti tutkimustaan tohtorintutkinnon jälkeen.
- Hakijalla tulee olla kliinisen työn palvelussuhde HUSissa 1.1.2020 – 30.12.2021
välillä tai ylilääkärin sitoumus erikoistumispaikasta yliopiston määrärahakaudeksi.
- Hakijan tulee toimia tutkimusryhmässä, jonka johtaja on lääketieteelisen
tiedekunnan vastuullinen tutkija.
Hakemusten arvioinnissa tarkasteltavia kriteereitä ovat:
Tutkimuksen tieteellinen taso ja sen sijoittuminen lääketieteellisen tiedekunnan ja
HUSin yhteisille kliinisen tutkimuksen strategisille painoalueille
Hakijan menestyminen (kansainväliset julkaisut ja hankittu muu ulkopuolinen
rahoitus)
Tutkimuksen kliininen merkitys
Tutkimuksen sijoittuminen modernien, dataintensiivisten ja biopankkia sekä
tietoaltaita hyödyntävään kliinisen tutkimuksen kenttään
Tutkimuksen innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus
Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSin yhteisinä painoalueina pidetään vuoden 2019
alusta alkaneissa uusissa tutkimusohjelmissa tehtävää tutkimusta. Menetelmien osalta
biopankkitutkimuksen ja tietoallastutkimuksen tai toisiolakia muuten hyödyntävien
menetelmien käyttö katsotaan hakijalle eduksi.
Tehtävät ovat HUSin ja Helsingin yliopiston (5 + 5) yhdessä resursoimia tutkijan tehtäviä.
Yliopistotutkijoiden valinnan suorittaa HUSin ja lääketieteellisen tiedekunnan yhdessä
muodostama arviointipaneeli. Tutkijan palkkana maksetaan HUSin toimitusjohtajan

päätöksellä vahvistettua HUSin akateemisen tutkijan kokonaispalkkamallin mukaista
palkkaa, johon ei makseta lisiä. Yliopistotutkijan tehtävään valituille myönnetään 30 000
euron määräraha tutkimuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.
Tehtävään valittu vapautetaan tutkijakuukausien ajaksi HUSin palvelutuotannon
tehtävistä ja hänelle tehdään projektiin perustuva määräaikainen yliopistotutkijan
työsuhde HUSiin. Yliopistotutkijoina toimivat lääkärit ja hammaslääkärit voivat saada
tutkimustyöstään erikoistumiskoulutuksen opinto-oppaiden ja koulutuksen
vastuuhenkilöiden hyväksymällä tavalla ammatilliseksi jatkokoulutukseksi hyväksyttävää
palvelua. He voivat myös päivystää HUSissa tutkimusjaksojen aikana ns. ”ulkopuolisena
päivystäjänä”.
Tutkimusjakson aikana HUSin ja Helsingin yliopiston yhdessä rahoitetuista syntyneistä
keksinnöistä tai patentoitavista havainnoista tulee neuvottelut käydä sekä HUSin että
Helsingin yliopiston tutkimusjohdon kanssa. Tutkimusjakson aikana tutkimuksen
rahoituksella syntyneissä kaikissa julkaisuissa ilmoitetaan sekä HUSin että Helsingin
yliopiston nimi.

Hakemuksiin on liitettävä ohjeiden mukaisesti laadittu
• ansioluettelo,
• julkaisuluettelo,
• tutkimussuunnitelma sisältäen kustannusarvion (maks. 5 sivua, Arial 11),
• todistus palvelussuhteesta HUSiin tai
• erikoistuvan lääkärin/hammaslääkärin osalta sitoumus yliopistosairaalan
erikoistumispaikasta tai muu dokumentti josta käy ilmi erikoistumispaikka ja sen
kesto.

Hakemusasiakirjat toimitetaan HUSin kautta
https://e-lomake.fi/lomakkeet/5973/lomake.html
Asiakirjat voi toimittaa englannin tai suomen kielisenä.
Hakuaika umpeutuu 30.8.2019 klo 12.00.
Ohjeet ja mallit julkaisuluettelon ja ansioluettelon laatimiseksi sekä vastaavan ylilääkärin
sitoutumiskirjeen malli ovat tiedekunnan verkkosivuilla
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihin-meille
Lisätietoja antavat HUSin tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta (at)hus.fi ja Helsingin yliopiston
tutkimusvaradekaani Marjukka Myllärniemi(at)helsinki.fi sekä HUSin kehittämispäällikkö
Terttu Kovanen (at)hus.fi

