Yliopisto
Tampere
Tutkimuskoordinaattori
Toimialue 3 tutkimuskoordinaattori Satu Ylä-Mononen (satu.yla-mononen@pshp.fi).
Tutkimuskoordinaattorin työn kuvaan kuuluu PSHP:ssä toteutettavien tutkimuksen suunnitteluun,
toteuttamiseen ja päättämiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus sekä asiakirjojen valmistelu yhteistyössä
tutkijan kanssa.
Tutkimushoitaja
SKS tutkimushoitaja Piitu Oksanen (piitu.oksanen@pshp.fi) auttaa lähes kaikissa tutkimuksen
käytännöntoteutukseen liittyvissä asioissa.
Informaatikko
Informaatikon ohjausta tiedon hakuun on varattavissa yliopiston kirjaston kautta:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/22758/lomake.html
Maksullista tiedonhakua on saatavissa 60€/h.
Biostatistikko
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksen (TKI-keskus) biostatistikot tarjoavat TAYS:n ja TAYS-ERVAalueiden tutkijoille ohjausta tutkimukseen liittyvien biostatistiikan ongelmien ratkaisussa ilmaiseksi.
https://www.tays.fi/fiFI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Tutkimus/TKIkeskus/Tutkimuksen_tukipalvelut/Tilastotieteen_palvelut(766)
Tietopalvelut
TAYS Tietopalvelut kerää rekistereistä tietoa tieteellistä tutkimusta varten. Palvelu on maksullista ja siitä
laskutetaan klinikkaa. Tietojen hakua varten täytyy hakea lupa. Lisää tietoa TAYS intrasta hakusanalla
Tietopalvelu.
Kielentarkistus
Yliopiston kautta on saatavilla maksullista kielentarkistusta (kielipalvelut@tuni.fi). Usein on kuitenkin
käytetty yksityisiä tarkastajia, jotka ovat tarkistaneet paljon klinikan artikkeleita.
SPSS
Ohjelmisto on saatavilla sekä yliopiston että TKI-keskuksen kautta.
https://www.tuni.fi/it-palvelut/kasikirja/2703/3234
https://www.tays.fi/fiFI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Tutkimus/TKIkeskus/Tutkimuksen_tukipalvelut/SPSS_ohjelmiston_hankkimin
en(54658)
Väitöskirjapohja
Väitöskirjan mallipohja löytyy osoitteesta:
https://libguides.tuni.fi/vaitoskirjanjulkaiseminen/mallipohjat

Yliopisto
Turku
Tutkimuskoordinaattori

Turun kliininen tutkimuskeskus, TurkuCRC, tarjoaa tukea ja palveluita tutkijalähtöiselle terveystieteelliselle
tutkimukselle. Palvelut ovat saatavilla Turun yliopiston ja Tyksin erityisvastuualueen tutkijoille.
http://www.turkucrc.fi/
Tutkimushoitaja
Tyks KNK-klinikan tutkimushoitaja Sanna Turunen (sanna.turunen@tyks.fi) auttaa lähes kaikissa
tutkimuksen käytännöntoteutukseen liittyvissä asioissa.
Informaatikko
Yliopiston kirjasto järjestää kerran kuukaudessa avoimia tiedonhaun klinikoita, joissa annetaan jokaiselle
osallistujalle henkilökohtaista neuvontaa juuri heidän tiedonhaun kysymyksiin. Tuolle avoimelle tiedonhaun
klinikalle kannattaa kuitenkin tulla hieman valmistautuneena, jotta pystyy paremmin tarttumaan kiinni
niihin asioihin, jotka erityisesti askarruttavat mieltäsi. Ohessa itseopiskelumateriaalia, jotka kannattaa
käydä läpi, jotta tiedät, mihin asioihin erityisesti haluat saada lisäohjausta.
Avoimien tiedonhaun klinikkojen aikataulut ja ilmoittautumislinkki:
https://utuguides.fi/koulutustarjonta/laakklinikat
Itseopiskeluimateriaaleja
Tiedonhaun perusteet: https://utuguides.fi/tiedonhaku
Tieteellisen tiedon haku: https://utuguides.fi/ttt
Tietokantaohjevideoita: https://utuguides.fi/videot/tietokannat
- Erityisesti tuo PubMed yhdistelmähaku-video on hyödyllinen!
Aiheesta hakulausekkeeksi:https://dreambroker.com/channel/2bj1dzbj/6danlalo
Lääketieteen oppaasta löydät kaikki tarjolla olevat lääketieteen tietokannat: https://utuguides.fi/laaketiede
Biostatistikko
Turun yliopiston biostatistiikan oppiaine tarjoaa tilastollista konsultointia lääketieteellisen tiedekunnan
jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/kliininen-laitos/biostatistiikka
Tietopalvelut
Auria Tietopalvelu tarjoaa potilastiedon haku- ja analyysipalveluita erityisesti Tyksin erityisvastuualueen
tutkijoille. Palvelu on maksullista ja siitä laskutetaan klinikkaa tai tutkimusprojektia. Tietojen hakua varten
täytyy hakea lupa.
https://www.auria.fi/tietopalvelu/tutkijalle/index.html
Kielentarkistus
Ensimmäisen englanninkielisen tieteellisen väitöskirja-artikkelinsa kirjoittava tohtorikoulutettava saa
tekstin kielentarkistuksen maksutta. Usein on käytetty myös yksityisiä tarkastajia, jotka ovat tarkistaneet
paljon klinikan artikkeleita.
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/apurahattohtorikoulutettavat/kielentarkastus-tohtorikoulutettavat/Sivut/home.aspx
Ohjelmistot
Turun yliopistolla on lisenssejä useille ohjelmistoille tutkimus- ja opetustyöhön sekä opiskeluun.
Ohjelmistot ovat ladattavissa Ohjelmistokatalogin kautta.
https://utushop.utu.fi/software/
Väitöskirjapohja
Väitöskirjan mallipohja löytyy osoitteesta:

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessatiedekunnassa/vaitoskirjaprosessi-laaketieteellisessa-tiedekunnassa

Yliopisto
Kuopio

Tutkimuskoordinaattori
Satu Happo
Toimii tohtoriohjelman koordinaattorina.
Työnkuvaani kuuluu Kliinisen tohtoriohjelman hallinnointi, eli opiskelijavalinta (sisäänotto neljä kertaa
vuodessa), väitöskirjaprosessi(e)n etenemisen seuranta yksilötasolla ja kokonaisuutena (mm.
seurantakyselyt), tohtorikoulutuksen kehittäminen ja yhteyshenkilönä toimiminen tohtorikoulutusasioissa
(eli minulta voi kysyä mitä tahansa tohtorikoulutukseen liittyen väitöskirjaprosessin missä vaiheessa
tahansa) sekä opiskelijoille/ohjaajille tiedottaminen.

Tutkimushoitaja
Informaatikko
Mahdollisuus varata yliopiston kirjaston sivujen kautta aika tiedonhaun ohjaukseen, enintään 60 minuuttia
kestävä ohjaus on maksuton.
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/11814/lomake.html

Biostatistikko
Tilastotieteen oppiaine järjestää neuvontaa koskien tilastollisten menetelmien oikeaa käyttöä. Lupaamme
vastata kaikkiin yhteydenottopyyntöihin ja selvittää, miten kussakin tapauksessa on syytä edetä.
Työsuunnitelmaamme kuuluvasta neuvonnasta ei peritä maksua.
Neuvontapyyntö tehdään elektronisella lomakkeella, joka löytyy alla olevasta linkistä.
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/4611/lomake.html

Tietopalvelut

-

Kielentarkistus
Kielikeskus vastaa tutkintojen kieli- ja viestintäopinnoista. Valitettavasti opettajilla ei ole mahdollisuutta
tarjota kielentarkastus- tai käännöspalveluja, kun voimavarat keskitetään opetukseen. Kannattaa kysyä
yliopiston kääntäjäopiskelijoiden Osuuskunta Monikielisistä.

SPSS
SPSS käytöstä järjestetään ympäri vuoden 1 opintopisteen verkkokurssia.
SPSS-ohjelma kotikoneelle: Ohjelmisto löytyy
osoitteesta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/ohjelmistot-jalisenssit/Sivut/Ohjelmat-kotikoneisiin.aspx (vaatii kirjautumisen)

Väitöskirjapohja
Tältä sivustolta löytyy ohjeet väitöskirjan julkaisemisesta sekä mallipohjat
http://www.uef.fi/fi/web/dpcr/julkaisuohjeet

Yliopisto
Oulun yliopisto
Tutkimuskoordinaattori
Sairaanhoitopiiriin tutkimuspalveluyksikkö tarjoaa tutkimukseen liittyviä hallinnointi-, neuvonta- ja
koulutuspalveluja tutkijoille, tutkimusryhmille, tutkimusten toimeksiantajille ja muille Oulun yliopistollisen
sairaalan erityisvastuualueella tutkimuksen parissa työskenteleville henkilöille. Tiedot löytyy intrasta,
tutkimusvälilehden takaa.
Tutkimuskoordinaattori: Jaana Hyytinen, OYS tutkimuspalveluyksikkö. jaana.hyytinen@ppshp.fi Auttaa mm.
VTR-rahoituksen kanssa ja rekisteritutkimusluvissa.
Informaatikko
Yliopiston kirjastopalvelujen kautta on mahdollista kutsua informaatikko tutkimusryhmän tapaamiseen.
Aihe on räätälöitävissä valmiiden otsikoiden avulla, kuten viitteidenhallinta, avoin julkaiseminen,
väitöskirjan julkaisuprosessi.. Linkki: Tietoiskutarjotin
Biostatistikko
OYS:n operatiivisella tulosalueella on oma biostatistikko, jonka palvelut ovat myös knk-klinikan tutkijoiden
käytettävissä. Aika hyvä varata yleensä viikkoa ennen sähköpostilla. pasi.ohtonen@oulu.fi
Tietopalvelut

Oulun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat saavat maksutonta opastusta elektronisiin viite- ja
kokotekstitietokantoihin, painettuihin lähteisiin yms. Myös tiedonhaun opetus ryhmille on maksutonta 1 op:een
asti.
Kirjaston sivuilla on tiedekunnittain tiedonhakuoppaita ja lista jatkokoulutettavien tiedonhakukursseista:
Linkki: Tietopalveluoppaat ja -kurssit
OYS:n tietopalveluista saa tehdä rekisterihakuja. Palvelu on maksullinen ja siitä laskutetaan klinikkaa.

Kielen tarkistus
Oulun yliopiston kielikeskus ei tarjoa kielentarkastus-palveluja. Yliopistolla on kuitenkin lukuisia
sopimustarkastajia, joilta tarkastuksen saa halvemmalla.
SPSS
Ohjelmisto saatavilla yliopiston koneelle Software Centeristä.
Sairaalan koneille Citrixin kautta.
Omalle koneelle Yliopiston verkkokaupasta, lisenssi 25 € Yliopiston verkkokauppa
Skills and tools for clinical research-kurssi, on kaksi vuotinen tutkijakoulutus PEDEGO-tutkimusyksikön
väitöskirjatutkijoille. Kurssin pääpaino on epidemiologiassa ja biostatistiikassa. Linkki: https://Skills and
Tools for Clinical Research.oulu.fi/ltk/node/62847
Väitöskirjapohja
Acta Universitatis Ouluensis pohja, julkaisuprosessi ja ohjeet löytyvät tämän linkin takaa: ACTA-opas

Yliopisto
Helsingin yliopisto
Tutkimuskoordinaattori
HUS:n tutkimukseen liittyvä neuvonta tutkijoille: tutkimusneuvonta@hus.fi
Pää- ja kaulakeskus:
Tutkimusluvat: ylilääkäri, dos. Leena-Maija Aaltonen (leena-maija.aaltonen@hus.fi)
Tutkimussihteeri: Tarja Valta (tarja.valta@hus.fi), puh. 050-4287022
https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-palvelut
https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-ohjeet
Tutkijan työpöytä
Tutkijan työpöydän tarkoitus on helpottaa kliinisen tutkimuksen suunnittelua, eettisen lausunnon,
tieteellisen tutkimuksen sekä opinnäytetyön tutkimusluvan hakemista sekä tutkimuksen
tutkimuksenaikaista seurantaa. https://tutkija.hus.fi

Informaatikko ja tietopalvelut
Meilahden kampuskirjaston Terkon tietopalvelu: terkko-tietopalvelu@helsinki.fi, puh. 02941 26628
https://www.terkko.helsinki.fi/terkko-information-service
Pyynnöstä räätälöityjä esittely- tai koulutustilaisuuksia klinikoille ja laitoksille (HY/HYKS/HUS). Yhteys:
tiina.m.heino@helsinki.fi, puh. 02941 26660.
Tiedonhakuun liittyviin kysymyksiin vastauksia, tai tiedonhakuja toimeksiannosta (hinnaston mukainen
maksu). terkko-tietopalvelu@helsinki.fi, 02941 26628.

Terkon kurssit (mm. viitteiden hallinta, tiedonhaku, tohtoriopiskelijoille Managing scientific information)
ovat maksuttomia Helsingin yliopiston opiskelijoille, henkilökunnalle ja HYKS:n/HUS:n henkilökunnalle.
https://www.terkko.helsinki.fi/courses
Bibliometriikka
Bibliometriikka tarkoittaa lehtien Impact Factoreita, Hirsch-indeksejä, viittausanalyysejä sekä muita
tutkimuksen arviointiin käytettäviä julkaisutuotantoon liittyviä mittareita, joita tarvitaan esim.
tutkimusrahoitushakemuksissa, dosentuurin tai viran haussa. Neuvomme näihin liittyvissä kysymyksissä.
Tarjoamme myös kahta bibliometriikkaan liittyvää kurssia tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle sekä
HYKS:n henkilökunnalle: Web of Science viittausanalyysin välineenä ja Scopus tiedonhaussa. Ajankohdat
kurssikalenterista. metrics-info@helsinki.fi
Biostatistikko
Maksuttomat biostatistikon konsultaatiopalvelut HUSin ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan tutkijoille ja tutkimusryhmille. Ensimmäinen yhteydenotto e-lomakkeella. Konsultointipalvelun
sähköpostiosoite on biostat-consult@helsinki.fi.
https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkijan-palvelut/biostatistikon-palvelut
Kielen tarkistus
Helsingin yliopiston yksiköt ja henkilöstö voivat tarkistuttaa maksutta vieraskielisten tekstiensä kieliasun
Kielipalveluissa. Apurahatutkijat (voimassa oleva apurahatutkijasopimus) voivat tarkistuttaa tieteelliset
artikkelit maksutta. Jatko-opintoihin liittyvät tekstit (väitöskirjat, lisensiaatintyöt ja muut niihin liittyvät
tekstit) tarkistetaan omakustannushintaan.
https://flamma.helsinki.fi/fi/group/kirjasto-ja-kielipalvelut/kielentarkistukset
Kielentarkistuksen tilauslomakkeet (intranet Flamma)
Kielentarkistuksiin liittyvät kysymykset: Koordinaattori Outi Ala-Kahrakuusi, puh. 02941 22675,
kielipalvelut-kielentarkistukset@helsinki.fi
SPSS
Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan kotikoneille SPSS:n saa ladattua ilmaiseksi yliopiston
ohjelmistojakelusta: https://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/. SPSS on ilmainen ja vapaasti ladattavissa kaikille
HUSin tutkijoille. Ohjelman voi asentaa HUSin työasemalle HUS-ohjelmistoportaalista. ATK-apu ohjeistaa
asennukseen liittyvissä kysymyksissä. 76000@hus.fi, puh. 09 471 76000.
Väitöskirjapohja
Taittopohja

