
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia
Tutkimusapuraha 10 000 €
Pussinen Pirkko: Salivary microbiome in health and disease: a pros-
pective study utilizing multi-omic approach

Tutkimusapuraha 8 000 € 
Mutluay Mustafa Murat: Cariogenic biofilm activity in cyclic stress 
environments and building strategies to prevent the damage

Tutkimusapurahat 6 000 € 
Almangush Alhadi: The clinical significance of cell-in-cell phenomena 
in early oral tongue cancer
Kilponen Leeni: Adhesive resin mediated interfacial adhesion of 
orthodontic brackets to enamel
Rantavuori Kari: Lapsen ja vanhempien hammashoitopelon yhteys 
toisiinsa sekä perheen ja ympäristön vaikutus hammashoitopelkoon 
FinnBrain-kohortissa

Tutkimusapuraha 5 000 € 
Laukkanen Erika: Outcome of root canal treatment according to type 
of tooth, systemic diseases and quality of root filling

Tutkimusapurahat 4 000 €    
Mäkinen Erika: Photoinitiated curing of orthodontic adhesive resin
Puska Mervi: Biomimetic self-assembling concept of bioadhesion 
(ConBiO-X)

Tutkimusapuraha 3 000 € 
Wuokko-Landén Annina: Hammasinfektiot sivuontelotulehdukselle 
altistavana tekijänä
 
Opiskelija-apurahat 3 000 €    
Karinen Sini: Lymphangiogenic mimicry: A novel non lymphoge-
nic-dependent pathway in oral cancer patients?
Mielonen Kati: Pinnan mikrorakenteiden vaikutus 3D-tulostettavien 
polymeerikappaleiden itsepuhdistuvuusominaisuuksiin 
Rissanen Tiina: Alternative ways of luting CAD-CAM restorations – 
can the impact of the thickness of ceramic restorations be compen-
sated?
Räisänen Ismo: Nuorten alkavan parodontiitin riskitekijät ja diagnos-
tiikka
Tiikkaja Riia: Revealing the molecular characteristics of metastatic 
tumour and tumour micro environment

Opiskelija-apurahat 2 000 €    
Corcoran Mirjami: Halkion vaikutus yläleuan kasvuun ja purennan 
kehitykseen pohjoissuomalaisilla halkiolapsilla
Kangas Heidi: Hammaslääketieteen opiskelijoiden käytännön 
harjoitus kariesvaurioiden diagnostiikan oppimisessa  – laadullinen 
tutkimus saadusta palautteesta
Nevanpää Toni: Suun levyepiteelidysplasioiden malignisoituminen 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella
Salkinoja Pekka: Suun terveydenhuollon laatu johtavien hammaslää-
käreiden ja heidän esimiestensä arvioimana
 
Colgate-nimikkoapuraha 6 000 €  
Pietiäinen Milla: Suun mikrobiomi terveydessä ja sairaudessa

Planmeca group -nimikkoapurahat 3 000 €  
Järvinen Sanna: Ortognaattisten leikkaustulosten arviointi 3D-mallin-
nusten fuusioinnin ja navigoinnin avulla
Ristaniemi Jenni: Poikkeavasti puhkeava yläleuan kulmahammas 
  

Implantologaon jaoston apuraha 5 000 €
Riivari Sini: The effects of nanoporous TiO2-coating to the mucosal 
attachment and expression of cell adhesion complexes in epithelial 
cells cultured on zirconia and titanium 

Parodontologian jaoston apuraha 4 000 € 
Elmanfi Samira: Bacterial Signaling Molecules as Regulators of Gingi-
val Cells̕  Behavior

Ortodontian jaoston apuraha 3 000 €
Nokela Jonna: Hammaskaarten leveyden ja muodon yhteys purenta-
virheisiin ja kasvonpiirteisiin

Lasten hammashoidon jaoston apuraha 1 000 € 
Kuusento Santtu: Syöpää sairastavien lasten mukosiitti ja sen hoito 
käyttäen matala-annoslaseria

Suomen Hammaslääketieteen Säätiö
Nuoren tutkijan apurahat 21 500 €
Launonen Anniina: Kasvojen kasvu sekä kasvojen asymmetrioiden 
esiintyvyys ja kehitys lapsuudessa   
Tegelberg Paula Maria: Metabolisen oireyhtymän ja sen eri kompo-
nenttien yhteys parodontaali-infektioon Pohjois-Suomen syntymäko-
hortti 1966-tutkimuksessa

Tutkimusapuraha 12 000 € 
Sorsa Timo: Validation of oral fluid aMMP-8 ImplantSafe chair-side/
PoC-test: an intervenional prospective 3 yrs study

Tutkimusapuraha 8 000 € 
Nieminen Pekka: Uuden hammaspuutoksia aiheuttavan geenin mutaa-
tioiden tutkimus

Tutkimusapurahat 6 000 € 
Hagström Jaana: TLR Reseptorit ja immuunipuolustus, sekä parodon-
topatogeenit pään ja kaulan alueen syövissä    
Seppänen-Kaijansinkko Riitta: Flap prefabrication targeting mandibular 
bone defect reconstruction in sheep model
Tiisanoja Antti: Systeemiset lääkkeet ja parodontiumin sairaudet Poh-
jois-Suomen syntymäkohortti 1966:ssa 

Tutkimusapurahat 5 000 €    
Arponen Heidi: Rusto-hiushypoplasia -oireyhtymän kallonpohjan ja 
kraniofakiaalialueen, sekä suun ja hampaiston ilmentymät  
Hallikainen Joona: Oral diseases and the risk of subarachnoid hemorr-
hage caused by rupture of an intracranial aneurysm
Välimaa Hanna: Phage therapy – a biological approach to control oral 
microbiome
 
Suunterveyden edistäminen -nimikkoapuraha 4 000 €
Poulsen Hanna: Suun ja hampaiden infektioiden merkitys synnyttänei-
den äitien terveydelle

Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto

Tutkimusapurahat 6 000 € 
Laajala Anne: Kiille- ja dentiinikariekseen liittyvä perimä. GWAS-tutki-
mus Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortista
Närhi Anne Linnea: Associations of malocclusion with oral health-re-
lated quality of life
Qvintus Veera: Prevalence of clinical signs and symptoms of temporo-
mandibular disorders and their mutual association in adult Finns
Raittio Eero: Socioeconomic differences in technical quality of endo-
dontically-treated teeth

Hammaslääketieteen tutkimusapurahat 2020


