
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia
Tutkimusapuraha 15 000 €

Tseveenjav Battsetseg: Lasten hoitoon pääsy ja hoitotoimen-
piteet Helsingin kunnallisessa suun terveydenhuollossa: 15 
vuoden ajan trendi
Tutkimusapuraha 10 000 €
Beklen Arzu: The Effect of Red Complex Pathogens on  Os-
teoclastic Cell Formation in Periodontal Diseases and Rheuma-
toid Arthritis
Tutkimusapuraha 5 000 €
Heikkinen Anna Maria: COVID-19-taudin sairastumiseen vaikut-
taneet tekijät, pitkäaikaissairaudet ja suunsairaudet
Kannustusapurahat 5 000 €
Ilonen Susanna: Palveluseteli suun terveydenhuollon palvelu-
tuotannossa 
Launonen Anniina: Kasvojen kasvu sekä kasvojen asymmetrioi-
den esiintyvyys ja kehitys lapsuudessa 
Söderlund Riitta: Odotusaikatietojen hyödynnettävyys ja 
tiedonhallinta – Case Suomen julkinen suun perusterveyden-
huolto 
Tursas Larissa: Suun terveydentilan ja parodontiitin yhteys 
ihosairauksiin Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:ssa 
Kannustusapurahat 4 000 € 
Amatya Sajeen: Expression of toll-like receptors in oral squa-
mous cell carcinoma 
Mielonen Outi: Site distribution of DNA viruses in dental tis-
sues 
Kannustusapuraha 2 000 € 
Haukka Anna: Aikuisväestön yksilöllisen tutkimusvälin ja hoito-
jaksojen toteutuminen suun terveydenhuollossa  
Opiskelija-apurahat 3 000 €  
Arkkila Juuso: Associations between temperament dimensions 
and dental anxiety in parents of the Northern Finland Birth 
Cohorts NFBC1966
Hasnat Shrabon: Solunsisäinen lipopolysakkaridi tukee etäpe-
säkkeitä edistäviä ominaisuuksia suun levyepiteelikarsinoomas-
sa
Huopainen Piia: Diagnostiikka suun ja leukojen alueen kasvai-
missa, kystissa ja tulehduksellisissa muutoksissa – radiologinen 
ja histopatologinen perspektiivi
Hyytiäinen Aini: Towards more effective use of radiotherapy for 
treating head and neck squamous cell carcinoma patients
Pentti Laura: Dental Digileap – Smart phone photographs in 
diagnosing dental diseases
Rantakangas Väinö: Association of systemic medication to oral 
aphthous ulceration and lichenoid reactions: northern Finland 
birth cohort 1966
Tuokko Riku: Kerralla enemmän -mallin tuottavuus verrattuna 
perinteiseen hoitomalliin
Yli-Urpo Topias: Cavity Design and Restoration Bonding Effect 
on Tooth Fracture Load

Colgate-nimikkoapuraha 6 000 €  
Julkunen Lina: Suusairauksien aiheuttama kokonaiskuormitus 
pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan asukkailla
Oral-nimikkoapura 6 000 €
Pesonen Reetta: Hampaan kokonaisennustetta ja juurihoidon 
vaativuutta arvioivien lomakkeiden käytettävyys juurihoitota-
pauksissa sekä endodontiset konsultaatio- ja lähetekäytänteet 
suomalaisten hammaslääkäreiden keskuudessa
Planmeca group -nimikkoapurahat  
Piipari Liina: Digitaalisen kuituvalon ja koneoppimisen hyödyn-
täminen kariesdiagnostiikassa 5 000 €
Karvonen Konsta: Mikromuovien mittaaminen syljestä FTIR 
mikroskopialla 3 000 €
Lasten hammashoidon jaoston apuraha 2 000 € 
Blomqvist My: Sydänlasten suun terveys: satunnaistettu kont-
rolloitu interventiotutkimus (ORALPEDHEART- study)
Ortodontian jaoston apuraha 3 000 €
Koskenranta Anna: The role of RAB23 in endochondral ossifica-
tion
Parodontologian jaoston apuraha 4 000 € 
Syrjäläinen Sanna: Parodontiitin, ruokavalion ja lihavuuden 
välinen yhteys. Miten nämä vaikuttavat suun paikalliseen ja 
elimistön systeemiseen tulehdukseen?

Suomen Hammaslääketieteen Säätiö
Nuoren tutkijan apurahat 12 000 €
Sitnikova Viktoria: Botuliinitoksiinin BoNT-A käyttö lihasperäis-
ten TMD-potilaiden kivun hoidossa
Suokko Anna: Changes in children’s oral health behavior in 
early childhood
Tutkimusapuraha 12 500 € 
Sorsa Timo: Utilization of aMMP-8 chair side testing in the 
identification, prevention and follow-up of COVID-19 virus 
infection and complications 
Tutkimusapuraha 10 000 € 
Al-Samadi Ahmed: Identifying resistance mechanisms and imp-
roving patients’ responses to immunotherapies in head and 
neck squamous cell carcinoma
Tutkimusapuraha 7 500 € 
Silvola Anna-Sofia: Purentavirheet, kasvonpiirteet ja niiden 
geneettinen tausta Pohjois-Suomen syntymäkohorteissa 1966 
ja 1986 
Kannustusapurahat 5 000 € 
Lind Elisa: Novel risk factors and salivary biomarkers for dental 
erosion
Metsäniitty Marjut: The role of bacterial outer membrane 
vesicles in head and neck squamous cell carcinoma
Mursu Eerika: Estrogeenin vaikutus kondyyliruston rakentee-
seen ja purentaelimistön toimintahäiriöihin – kokeellinen ja 
kliininen tutkimus 
Nykänen Laura: Awake bruxism assessment 
Salim Ikram: Effect of calcium silicate-based cement on dentin 
matrix and dentin protease activity

Hammaslääketieteen tutkimusapurahat 2023



Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto

Kannustusapurahat 5 000 € 
Huttunen Mika: Suomalaisten nuorten miesten fyysisen kun-
non sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys suunerveyteen
Jämsä Hannaleena: Palveluesimiehen rooli päivittäisen ehkäi-
sevän hammashoidon järjestämisessä yksityisissä tehostetun 
palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä Suomessa
Leinonen Sini: Terveyskeskushammaslääkärieden juurihoidon 
prosessi, ennuste ja siihen vaikuttavat tekijät suomalaisessa 
terveyskeskuksessa
Närhi Anne Linnea: Association between malocclusion and 
oral health-related quality of life in the Northern Finland Birth 
Cohort 1966
Kannustusapuraha 3 000 €
Sjöblom Anni: Uusia biomerkkiaineita HPV-positiivisen ja 
HPV-negatiivisen suunielun levyepiteelikarsinooman diagnostii-
kan ja hoidon kehitykseen

Hammaslääketieteen tutkimusapurahat 2023


