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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Akuutti

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1. Työajat, kuormittuminen ja 

palautuminen lääkäri- ja 
lääkintähelikopteritoiminnassa

Working hours, sleep and sleepiness in 
HEMS personnel in Finland 

Jouni Onni Olavi Nurmi

2. Näyttöön perustuvaa toimintaa 
edistävän koulutusintervention 
vaikuttavuus päivystyshoitotyössä - 
Kokoomaväitöskirja

The effectiveness of an educational 
intervention to promote evidence-
based practice in Emergency Nursing - A 
compilation-based thesis/ article-based 
thesis

Elina Koota

3. Päivystyksen kiireellisyysluokituksen 
luotettavuus ikääntyvässä 
suomalaisessa väestössä

Validity of Emergency Triage in the Aging 
Finnish Population

Kirsi Maria Kemp

4. Vastaanottokeskuksien 
ensihoitotehtävät

Emergency medical service calls to asylum 
seeker reception centers 

James Juhani Boyd

5. Päivystyspotilas keskiössä - Näyttöön 
perustuva nopeampi ja parempi hoito

ED patient at the clance - Evidence -based 
faster and better care

Johanna Marjut 
Kaartinen

6. Potilasvirtojen ennustamismalli forecasting patient visits Johanna Marjut 
Kaartinen

7.  Sairaanhoitajien käsityksiä akuutin 
kivun hoidosta päivystyspoliklinikalla 
(Copy)

Nurses’ perceptions of acute pain 
management in the emergency 
department (Copy)

Elina Koota

8. Potilaan unen laadun parantaminen 
tehohoidon aikana

Patient centered sleep support Marita Ritmala

9. HYKS Akuutin potilasvirtojen 
ennustamismalli

Forecasting patient visits Johanna Marjut 
Kaartinen

10. OPISKELIJA-POTILAS-DIMENSIO 
OPISKELIJAOHJAUKSEN LAATUKYSELYSSÄ 
(Copy)

STUDENT-PATIENT DIMENSION INCLUDED 
IN THE CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT 
EVALUATION FRAMEWORK (Copy)

Arja Suikkala

11. Haitalliset sääolosuhteet ja 
sydäntapahtumat Helsingissä

Harmful Weather and Escalation of Major 
Cardiovascular Events in Helsinki

Jouni Onni Olavi Nurmi

12. Erytropoietiinin vaikutuksen 
pitkäaikaisennusteeseen traumaattisen 
aivovamman jälkeen

Long term effects of erythropoietin in 
patients with moderate to severe traumatic 
brain injury

Markus Benedikt Skrifvars

13. Verituotteiden käyttö 
lääkärihelikopterissa

Use of blood products in Helicopter 
Emergency Medical Services

Jouni Onni Olavi Nurmi

14. Päivystyspoliklinikoiden potilaskäynnit: 
kansainvälinen monikeskustutkimus 

Epidemiology of Emergency Department 
Visits: International Feasibility Study

Maaret Kaarina Castrén

15. Sydänsähkökäyrän 
analysointimenetelmän osuvuus 
ohjaamaan sähköistä rytminsiirtoa 
sairaalan ulkopuolisessa elvytyksessa

AMplitude Spectrum Area to guide 
defibrillation during cardiopulmonary 
resuscitation in out-of-hospital cardiac 
arrest patients

Markus Benedikt Skrifvars

16. Aivojen happeutuminen ensihoidossa 
toteutetun anestesian aikana: 
havainnoiva pilottitutkimus

Brain oxygenation during prehospital 
anesthesia: an observational pilot study

Jouni Onni Olavi Nurmi

17. Aivojen happeutuminen ensihoidossa 
toteutetun anestesian aikana: 
havainnoiva tutkimus

Brain oxygenation during prehospital 
anesthesia: an observational study

Jouni Onni Olavi Nurmi

18. Kuljetus elvyttäen ja kehonulkoinen 
hapetus sairaalan ulkopuolisessa 
sydänpysähdyksessä

Out-of-hospital cardiac arrest and 
extracorporeal cardiopulmonary 
resuscitation

Markku Juhani Kuisma

19. HUS Akuutin työhyvinvointihanke 2020 Work and Wellbeing Project 2020 Marja Tuulikki Mäkinen
20. Paremmin yksilöyty sydänpysähdyksen 

hoito
Towards individualized cardiopulmonary 
resuscitation and post-cardiac arrest care

Markus Benedikt Skrifvars



2(93)

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
21. Painehaavariski HUS Akuutti 

Sairaankuljetuksen sairaaloiden välisissä 
potilassiirroissa - ambulanssihenkilöstön 
suhtautuminen painehaavojen 
ehkäisemiseen - kyselytutkimus  

Risk of pressure ulcer in the HUS inter-
hospital patient transfer - Attitudes of 
ambulance personel towards pressure 
ulcer prevention: a questionnaire  

Miska Johannes Vaara

22. Covid-19 pandemian vaikutus 
ensihoitopalvelun toimintaan ja 
käyttöön

The effects of Covid-19 pandemia on 
the performance and use of emergency 
medical services

Markku Juhani Kuisma

23. Päivystyksellisen hoidon tarpeen 
arvioinnin suorituskyvyn mittaaminen     

A performance measurement of medical 
helpline service

Hanna Marjut Annika 
Vainio

24. Euroopan kardiologisen seuran 
sydäninfarktidiagnostiikan 0-1 tunnin 
näytteenottokäytännön  turvallisuuden 
ja tehokkuuden arviointi

Prospective Evaluation of the European 
Society of Cardiology 0/1h-algorithm`s 
Safety and Efficacy for Triage of Patients 
with Suspected Myocardial Infarction 

Veli-Pekka Harjola

25. Elvytyksen aikainen diagnostiikka ja 
yksilöidyt hoitoratkaisut elvytyksen 
aikana - menetelmän toteutettavuus ja 
vaikutus hoitopäätöksiin ensihoidossa

Differential diagnosis during 
cardiopulmonary resuscitation

Jouni Onni Olavi Nurmi

26. COVID-19 -pandemian vaikutus 
vammautumisesta aiheutuviin 
ensihoitotehtäviin 

Effects of COVID-19 pandemic on trauma 
related EMS missions

Michael Azbel

27. Sairaalan ulkopuolella elvytettyjen 
toimintakyky sekä kognitiiviset ja 
psykiatriset ongelmat 3-7 vuotta 
sydänpysähdyksestä 

Long-term outcome 3-7 years after out-of-
hospital cardiac arrest

Markus Benedikt Skrifvars

28. Ensihoitotehtävien maantieteellinen 
jakautuminen ja yhteys asuinalueiden 
väestö- ja palvelurakenteeseen

The influence of urban planning on the 
incidence of emergency medical services 
missions

Heini Marja Harve-
Rytsälä

29. Älypuhelimen sovelluksen 
painantapalaute elvytysharjoituksessa

Smartphone Compression Feedback 
Device for CPR 

Maaret Kaarina Castrén

30. Ensihoidon vastuulääkäreiden ja 
esimiesten näkemyksiä ensihoidon 
potilasturvallisuudesta ja potilaiden 
osallistamisesta ensihoidon 
potilasturvallisuuden kehittämiseen

Emergency medical services (EMS) medical 
directors and supervisors perceptions 
of patient safety in EMS and patients 
involvement to develop patient safety in 
EMS

Maaret Kaarina Castrén

31. Näyttöön perustuva, arvoa tuottava 
päätöksenteko akuutisti sairastuneen 
potilaan laadukkaan hoidon takeena – 
iäkäs potilas keskiössä

Evidence-based, value-making decision-
making as a guarantee of quality care for 
an acutely ill patient - an elderly patient at 
the center

Marja Tuulikki Mäkinen

32. Miten yksilölliset, alueelliset ja 
yhteiskunnalliset tekijät ovat yhteydessä 
iäkkäiden päivystypalveluiden käyttöön 

How individual, regional and societal 
factors relate to the use of emergency 
services by the elderly

Anne Maria Tiihonen

33. Covid-19 rokotteiden raskauden 
aikaisen käytön turvallisuus

Safety of covid-19 vaccines during 
pregnancy

Heli Talvikki Malm

34. MASSE-hanke: Yli- ja alikysyntä 
päivystyspalveluissa

MASSE project: Over- and under-demand 
in emergency services

Marja Tuulikki Mäkinen

35. Korkeamman keskiverenpaineen 
tavoittelu teho-hoidon aikana potilailla 
joita hoidetaan sydänpysähdyksen 
jälkeen

Higher mean blood pressure during post 
cardiac arrest care - A phase three 
multicentre trial with a run-in verification 
of intervention efficacy and a Bayesian 
analysis of intervention efficacy and 
sample size

Markus Benedikt Skrifvars

36. HUS:n päivystyksissä hoidetut 
sähköpotkulautavammat

Electric scooter injuries in Helsinki region Maaret Kaarina Castrén

37. HIGHMAPCA- Korkeamman 
keskiverenpaineen tavoittelu elvytyksen 
jälkeisess teho-hoidossa

HIGHMAPCA - Higher mean arterial blood 
pressure during post cardiac arrest care

Markus Benedikt Skrifvars
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Asvia

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
38. Johtamisvalmennuksen vaikuttavuus 

– osallistujakokemukset online-
valmennuksen hyödyistä ja niiden 
rakentumisesta

Impacts of online leadership training - 
participant experiences

Johanna Elisa Ester 
Pakarinen
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
HUS Apteekki  

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
39. Tietokonepelien vaikutus masennuksen 

oireisiin ja aivotoiminnan dynamiikkaan 
Effect of videogames on depression 
symptoms and brain dynamics 

Jyrki Mäkelä

40. Breakben MEGMRI-laitteen validointi Validation of Breakben MEGMRI device Jyrki Mäkelä
41. Uudet funktionaaliset 

kuvantamismenetelmät neurologisten 
ja angiologisten sairauksien 
diagnostiikassa 

Novel functional imaging of the 
neurological and vascular disorders 
by computational physics (artificial 
intelligence)

Olli Erik Öman

42. Lastenkardiologisen kuvantamisen 
kehittämishanke   

Optimizing imaging in pediatric cardiology Laura Martelius

43. Maksan varjoaine-ultraäänitutkimus 
syöpäklinikan röntgenosastolla

Liver contrast-enhanced ultrasound in 
radiology department in Meilahti cancer 
center

Mohamed Mahmoud 
Sherif Fouda
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
HUS Diagnostiikkakeskus

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
44. Tietokonepelien vaikutus masennuksen 

oireisiin ja aivotoiminnan dynamiikkaan 
Effect of videogames on depression 
symptoms and brain dynamics 

Jyrki Mäkelä

45. Breakben MEGMRI-laitteen validointi Validation of Breakben MEGMRI device Jyrki Mäkelä
46. Uudet funktionaaliset 

kuvantamismenetelmät neurologisten 
ja angiologisten sairauksien 
diagnostiikassa 

Novel functional imaging of the 
neurological and vascular disorders 
by computational physics (artificial 
intelligence)

Olli Erik Öman

47. Lastenkardiologisen kuvantamisen 
kehittämishanke   

Optimizing imaging in pediatric cardiology Laura Martelius

48. Maksan varjoaine-ultraäänitutkimus 
syöpäklinikan röntgenosastolla

Liver contrast-enhanced ultrasound in 
radiology department in Meilahti cancer 
center

Mohamed Mahmoud 
Sherif Fouda

49. Synkronoitu sähkö-
ja magneettistimulaatio 
selkäydinvammapotilaiden 
kuntoutuksessa

Paired associative stimulation - a novel 
therapy for spinal cord injury patients

Anastasia Shulga

50. Sydämen transtyreitiini-amyloidoosin 
yleisyys ja kliininen merkitys luuston 
gammakuvauksen sattumalöydöksenä

Incidence and clinical significance of 
heart transthyretin amyloidosis in bone 
scientigraphy as an incidental finding.

Valtteri Antero Uusitalo

51. Synkronoitu sähkö- ja 
magneettistimulaatio  
selkäydinvammapotilaiden uutena 
hoitomuotona

Recovery Enhanced by Paired Associative 
stimulation In Rehabilitation after  Spinal 
Cord Injury (REPAIR SCI)

Jyrki Mäkelä

52. Sydänperfuusio rekisteritutkimus Cardiac perfusion register study Mika Karel Kortesniemi
53. Lasten kardiomyopatioiden 

etiologia ja taudinkulku - Sydämen 
magneettitutkimus (lisähakemus)

Childhood cardiomyopathy - Cardiac MRI 
examinations

Tiina Hannele Ojala

54. Tulehduksellisen sakroiliitin 3D 
magneettikuvantaminen

3D magnetic imaging of inflammatory 
sacroiliac joint disease

Riku Matias Vierunen

55. Musiikin muistijäljillä: Musiikin herättämät 
muistot ja tunteet Alzheimerin taudissa

Music-evoked emotions and memories in 
Alzheimer’s Disease

Mari Johanna Pekkola

56. Tekoälyn käytön mahdollisuudet 
ja etiikka terveydenhuollon 
diagnostiikassa

Potentials and ethics of artificial intelligence 
in the fields of health care diagnostics

Heli Patanen

57. Päätuki 
magnetoenkefalografiamittauksen 
apuna

Head support for 
magnetoencephalography

Miika Matias Leminen

58. Lauserakenteiden käsittely aivoissa 
luonnollisen lukemisen aikana

Cortical dynamics of phrase-structure 
processing during natural reading

Miika Matias Leminen

59. Kielestä toiseen vaihtamisen 
aivomekanismit

Neural correlates of Language switching Jyrki Mäkelä

60. Uudet funktionaaliset 
kuvantamismenetelmät neurologisten 
sairauksien diagnostiikassa 

NOVEL TECHNIQUES FOR NONINVASIVE 
STUDIES OF STRUCTURE AND FUNCTION IN 
LIVING BRAIN 

Sauli Eljas Savolainen

61. Aktivoitu hyytymisaika -vieritutkimus 
(ACT) hepariinivasteen mittarina 
toimenpideradiologiassa

Activated clotting time point-of-care 
test (ACT) to monitor heparin response in 
interventional radiology

Tuukka Antero Helin

62. Lastensairaalan KNF-tutkimusten 
kliininen merkitys

Clinical value of neurophysiological 
examinations of the children's hospital

Päivi Paula Elisa 
Nevalainen

63. x (Copy) kopio x Kopio 29.11.2018 Kaija Kyllikki Korpela
64. Keuhkon adenokarsinooman 

radiologiset ja kliiniset ennustetekijät 
Radiological and clinical predictive findings 
in  pulmonary adenocarcinoma

Kirsi Kaarina Volmonen

65. Uusi biomarkkeri neuroplastisuuden 
arviointiin kiputerapiassa

Novel marker for quantifying neuroplastic 
capacity in neuropathic pain therapy 

Selja Martta Irene 
Vaalto
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
66. Kliinisiin tietoaineistoihin perustuva 

lähestymistapa 100 yleisimpään tautiin 
Clinical data -based approach to 100 most 
common diseases

Risto Lauri Olavi 
Renkonen

67. Uusi vireystilarekisteröinti (HUS Sleep 
Resistance Test, HUSLER)

A new test for vigilance (HUS Sleep 
Resistance Test, HUSLER)

Anniina Petra Emilia 
Norrkniivilä

68. fMRI-TMS menetelmäkehitysprojekti fMRI-TMS project Selja Martta Irene 
Vaalto

69. Immuunijärjestelmän uudelleenohjaus 
immunologisen toleranssin suuntaan / 
t-lymfosyyttien kehitys kateenkorvassa 

Resetting the immune system: autologous 
hematopoietic stem cells transplantation as 
a model for induction of the immunological 
tolerance / development of t lymphocytes 
in the thymus 

Eliisa Laura Johanna 
Kekäläinen

70. Natiiviröntgentutkimusten kuvanlaadun 
automaattinen arviointi tekoälyllä

Artificial intelligence for diagnostic X-ray 
image quality assurance

Juha Ilmari Peltonen

71. Sydämen transtyretiini-amyloidoosin 
kvantitatiivien isotooppikuvantaminen 

Quantitative molecular imaging of cardiac 
transthyretin amyloidosis

Valtteri Antero Uusitalo

72. Jäätävien olosuhteiden vaikutukset 
sukeltajan fysiologiaan, kognitiivisiin 
kykyihin ja operatiiviseen 
toimintavalmiuteeen

The effects of arctic diving conditions 
on diver's physiology, cognitive skills and 
operative function

Anne Kaarina Räisänen-
Sokolowski

73. Retrospektiivinen 
seurantatutkimus sivulöydöksenä 
tietokonetomografiakuvissa esiintyvien 
aorttaläppäkalkkien suhteesta oireisen 
aorttastenoosin kehittymiseen

Incidentally found aortic valve 
calcifications in computed tomography 
and their prognostic value on clinically 
manifest aortic stenosis - a retrospective 
study

Suvi Anniina Syväranta

74. Hybridikuvantaminen sydämen 
rakenteen, verenvirtauksen, 
aineenvaihdunnan ja inflammaation 
kuvantamisessa

Hybrid imaging in the evaluation of cardiac 
anatomy, perfusion, metabolism and 
inflammation

Valtteri Antero Uusitalo

75. CLEVER - WEB 0.017 -laitteen kliininen  
arviointi kallonsisäisten aneurysmien  
hoidossa

Clinical Evaluation of the WEB 0.017 device 
in intracranial aneurysms

Jussi Kustaa Numminen

76. Puheen tunnistaminen luonnollisessa 
ääniympäristössä: Aivotoiminnallinen 
perusta

Cortical basis of speech processing in 
natural auditory environments

Hanna Marja-Liisa 
Renvall

77. Myyntiluvan myöntämisen jälkeinen 
turvallisuustutkimus VIZAMYL™ 
-tulkintakoulutuksen tehokkuuden 
arvioimiseksi Euroopassa

A Post-Authorisation Safety Study to 
Evaluate the Effectiveness of VIZAMYL™ 
Reader Training in Europe 

Antti Juhani Loimaala

78. Aivovamman vaikutus aivokuoren 
spontaanirytmeihin

Spontaneous oscillatory activity in 
traumatic brain injury

Hanna Marja-Liisa 
Renvall

79. Selkärankareumapotilaiden 
rankamurtumien liitännäisvammat

Injuries associated with spinal fractures in 
patients with ankylosing spondylitis

Riku Matias Vierunen

80. Pään 3D-magneettikuvien 
kuvanlaadun laitteiden välinen vertailu 
käyttäen laskennallisia menetelmiä

Inter-scanner comparison of head 3D-MRI 
images with computational methods

Juha Ilmari Peltonen

81. QIAstat meningiitti/enkefaliittipaneelin 
evaluaatio nopeaan 
keskushermostodiagnostiikkaan

Evaluation of QIAstat meningitis/
encephalitis panel for rapid CNS-infection 
diagnostics

Laura Elisabeth 
Mannonen

82. Synteettisen 2D-mammografian 
kliininen evaluaatio

Clinical evaluation of synthetic 2D 
mammography images

Katja Selina Hukkinen

83. Sydämentahdisinpotilaiden 
magneettikuvaus - kuvanlaatu ja 
turvallisuus

MRI with cardiac pacing devices - image 
quality and safety in clinical practice  

Aino-Maija Vuorinen

84. fMRI-TMS menetelmäkehitysprojekti fMRI-TMS project Selja Martta Irene 
Vaalto

85. Synkronoitu magneetti- 
ja sähköstimulaatio 
selkäydinvauriopotilaiden 
kuntoutuksessa

Paired Associative Stimulation for hand 
function improvement in individuals with 
a subacute incomplete spinal cord injury 
- Double-blinded randomized sham-
controlled clinical trial  

Jari Petri Antero Arokoski

86. Vierasesineet ja niiden aiheuttamat 
reaktiot periapikaalialueella

Foreign body and foreign body reactions in 
periapical lesions

Jaana Kristiina Hagström

87. Haimakirurgian jälkeiset 
postoperatiiviset muutokset 
tietokonetomografiakuvissa

Postoperative changes at the computer 
tomographic-imaging after the pancreatic 
surgery

Hanna Elina Seppänen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
88. Haimaröntgenmeetingtoiminnan 

vaikutus radiologisen kuvantamisen 
tulkintaan

Multidisciplinary team (MDT) meeting 
procedury among patients suffering from 
pancreatic tumor

Hanna Elina Seppänen

89. Duktaalisen in situ karsinooma 
mikrokalkkien lisäkuvantamistapojen 
merkitys leikkausmarginaaleihin 
ja uusintaoperaation 
tarpeeseen; tomosynteesi versus 
spottisuurennoskuvaus

Radiopathological features of 
microcalcification associated with ductal in 
situ carcinoma (DCIS) and their predictive 
value to surgical margins. Tomosynthesis vs 
spot magnification study.

Katja Selina Hukkinen

90. MUOKATTU TUTKIMUSSUUNNITELMA 
JULKAISUA VARTEN: Periferisen 
kartiokeila-tietokonetomografian 
kliininen koekäyttö & KKTT koekäyttö 
lapsilla (HUS/478/2017)

MODIFIED RESEARCH PLAN FOR 
PUBLICATION: Clinical test use of peripheral 
cone-beam CT & Clinical test use of 
peripheral cone-beam CT in children 
(HUS/478/2017)

Mika Karel Kortesniemi

91. Hybridikuvantaminen keuhkoresektion 
jälkeisen keuhkofunktion 
ennustamisessa

Hybrid imaging in the prediction of 
postoperative ventilatory function in lung 
resection patients

Valtteri Antero Uusitalo

92. MULAPAPU - Miten musiikki-interventio 
ja laulu parantavat kuulovammaisten 
lasten puhekieltä

MULAPAPU - How musical training and 
singing improve speech and language skills 
of children with hearing loss

Hanna Marja-Liisa 
Renvall

93. Lannerangan välilevyrappeuma:30-
vuoden seurantatutkimus

Disc degeneration in low back-pain: A 30-
year follow-up study

Liisa Inkeri Kerttula

94. Tekoälyn hyödyntäminen varhaisen 
rintasyövän diagnostiikassa

Benefits of using AI in early breast cancer 
imaging

Katja Selina Hukkinen

95. Hepatiitti D ilman hepatiitti B -infektiota: 
vasta-aineiden seulontatutkimus

Human serosurvey for hepatitis D virus 
without hepatitis B

Satu Kristiina Kurkela

96. Monikanavaisen 
magneettistimulaatiolaitteiston 
validointitutkimuksia

Multi-locus transcranial magnetic 
stimulation studies

Hanna Marja-Liisa 
Renvall

97. Tekoäly- ja kuvankäsittelysovellukset 
lääketieteellisessä kuvantamisessa

Artificial intelligence and image 
postprocessing in medical imaging

Marko Matti 
Kangasniemi

98. Tekoälyrekonstruktion kliininen validointi 
tietokonetomografiassa

Clinical validation of deep learning image 
reconstruction in ct

Mika Karel Kortesniemi

99. Emotionaalisten tapahtumien 
ennakoinnin vaikutus ajan keston 
havaitsemiseen

Neural Underpinnings of Emotion-driven 
Distortions in Time Perception

Hanna Marja-Liisa 
Renvall

100. Vertailu Breast Lesion Excision Systemin 
(BLES, Intact™) ja vakuumibiopsia 
tekniikan välillä ultraääniohjatuissa 
pienten rintaleesioiden poistossa

BLES versus vacuum-assisted removal in US-
guided excision of small breast lesions

Katja Selina Hukkinen

101. Haimatiehyt variaatioiden esiintyminen 
IPMN-potilailla ja näiden yhteys 
taudinkuvaan.

Anatomical pancreatic variants among 
IPMN patients

Hanna Elina Seppänen

102. Sydämen tilavuusaikakuvaajien 
jatkojalostus

Cardiac ventricular and atrial volume time 
curves revisited

Vesa Matti Järvinen

103. Uudet funktionaaliset 
kuvantamismenetelmät neurologisten 
sairauksien diagnostiikassa – OSA II

New functional imaging methods in the 
diagnosis of neurological diseases — Part II

Sauli Eljas Savolainen

104. Endovaskulaarista reittiä hoidettujen 
kallonsisäisten aneurysmien 
kansainvälinen markkinoille saattamisen 
jälkeinen seurantatutkimus. Lyhyt nimi: 
IMPACT-tutkimus

IMPACT: International Post Market 
Product Surveillance Study of IntrACranial 
Aneurysms Treated with an Endovascular 
Approach

Jussi Kustaa Numminen

105. Pienikokoisen (≤1cm) rintasyövän poisto 
kaikukuvausohjatusti imuneulalaitteella.

Ultrasound guided excision of small 
breastcancer (≤1cm) with vacuum assisted 
breast biopsy needle.

Katja Selina Hukkinen

106. Pienten munuaiskasvainten 
ultraääniohjattujen näytteenottojen 
tulokset

Outcomes of ultrasound-guided small renal 
mass biopsies

Jaakko Antero Pietilä

107. Preoperatiivinen mri Preoperative mri Katja Selina Hukkinen
108. Aivovamman jälkeinen 

päänsärky ja uniongelmat - 
sarjamagneettistimulaation hoidollinen 
lumekontrolloitu tutkimus

Headache and sleep disturbances after 
traumatic brain injury - a sham controlled 
repetitive transcranial magnetic stimulation 
study

Selja Martta Irene 
Vaalto

109. Aortan dissekoituman 
ennustetekijät magneettikuvauksen 
4D-virtausmittauksessa

Prognostic value of 4D-flow MRI in aortic 
dissection

Risto Ilmari Kesävuori
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
110. Tt-kuvien automaattinen 

kliinisen kuvanlaadun määritys 
tekoälymenetelmällä

Automatic ct clinical image quality 
determination with artificial intelligence

Mika Karel Kortesniemi

111. AI Mind: toiminnalliseen 
aivokuvantamiseen perustuvia välineitä 
dementian diagnostiikkaan 

AI Mind: intelligent digital tools for screening 
of brain connectivity and dementia risk 
estimation in people affected by mild 
cognitive impairment

Hanna Marja-Liisa 
Renvall

112. Haittatapahtumat ja diagnostiset 
virheet lääketieteellisen kuvantamisen 
ja toimenpideradiologian alalla 
Suomessa vuosina 2015-2021. 

The adverse events and diagnostic errors 
in the field of diagnostic and interventional 
radiology in Finland between the years of 
2015 and 2021.

Aino Pauliina Jahkola

113. Miten MUsiikki-interventio ja LAulu 
PArantavat kuulovammaisten lasten 
PUhekieltä – tutkimuksen eli MULAPAPU-
tutkimuksen optisen aivokuvantamisen 
(fNIRS) tutkimusosuus

MULAPAPU - How musical training and 
singing improve speech and language 
skills of children with hearing loss - optical 
imaging part 

Hanna Marja-Liisa 
Renvall

114. Aivojen rytminen toiminta kognitiossa ja 
sen suhde perimään ja fysiologiaan

Neuronal oscillation in human cognitive 
functions and its links to genetic  
polymorphisms and physiological signals 

Hanna Marja-Liisa 
Renvall

115. Harvinaisten sairauksien 
molekyyligenetiikka

Molecular genetics of rare diseases Anna-Kaisa Anttonen

116. - A randomized, double-blind, placebo-
controlled, phase 2, exploratory 
study on the safety, tolerability, and 
pharmacodynamics of imb-1018972 in 
subjects with angina due to obstructive 
coronary artery disease.

Antti Juhani Loimaala

117. Yksikammioisten sydänvikojen 
noninvasiivinen kuvantaminen, 
seurantatutkimus.

Noninvasive imaging of univentricular heart 
defects, a follow-up study

Laura Martelius

118. HPV-genotyypitys kohdunkaulasyövän 
seulonnassa, hoidettujen seurannassa 
ja muiden syöpäassosiaatioiden 
tutkimuksessa

HPV genotyping in cervical cancer 
screening, follow-up of treated patients 
and in the study of other cancer 
associations

Eeva Auvinen

119. Suorien antikoagulanttien 
häiriövaikutuksen poistaminen 
hyytymistutkimuksissa

Removing direct oral anticoagulant 
interference in coagulation testing

Tuukka Antero Helin

120. Aivojen hermosolujen monimuotoisuus 
ja yhteydet sairausgeeneihin 

Linking cell subpopulations and 
susceptibility gene expression in brain 
diseases

Liisa Tellervo 
Myllykangas

121. Laadulla johtamisella vaikuttavuutta Laadulla johtamisella vaikuttavuutta Mirka Pauliina Ulmanen
122. Verisuonianomalioiden luokittelu ja 

esiintyminen suuontelon ja leukaluiden 
alueella

Arteriovenous malformations: prevalence 
and presentation in the oral cavity

Matti Olavi Mauramo

123. Innovatiiviset lääkemetabolian 
entsyymien ja kuljetusproteiinien 
fenotyypitysmenetelmät lääkkeiden 
yksilöllisen annostelun ennakoimiseksi

Innovative drug metabolism and transport 
phenotyping methods to predict individual 
drug dosing

Janne Tapio Backman

124. Myoomakudos solujen 
kasvuympäristönä 2

Myoma tissue as a cell culture matrix 2 Tuula Anneli Salo

125. Väestön immuniteetti mikrobi-infektioita 
vastaan

Population immunity agains microbial 
infections

Lasse Antero Lehtonen

126. Omanäytteenotto-verkkotilausalusta ja 
digitaalinen hoitoonohjaus

Web interface for self-sampling and digital 
treatment referral

Eeva Auvinen
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Hyvinkään sairaanhoitoalue

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
127. Kyselytutkimus potilaille ja 

henkilökunnalle: kipu päivystyksessä 
2018

Survey for patients and staff: pain in the 
emergency department 2018. 

Anna Natalia Meuronen

128. Tehovalvonta hoitajien kivun arviointi 
käytänteet

Nurses pain assesment practices to 
intensive care unit

Jenni Emilia Jauhiainen

129. KIRURGISEN PÄIVYSTYSPOTILAAN 
KOTIUTTAMISPROSESSIN KEHITTÄMINEN 
JA SEN VAIKUTTAVUUS - toimintamallin 
vaikutukset potilaiden kokemaan 
elämänlaatuun ja toimintakykyyn 
sekä sairaalahoitojakson pituuteen, 
hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin 
ja mahdolliseen uudelleen hoitoon 
hakeutumisen riskiin (osatutkimukset 1 ja 
2a) (Copy) (Copy)

The effect of a new discharge model on 
surgical patients' care process and its costs, 
the patients' health-related quality of life 
and their activites of daily living (Copy) 
(Copy)

Hanna Pauliina Heino

130. Hospitalisti - Potilaan Hoidon 
Koordinointia ja Uutta Työnjakoa

Hospitalist - a new way of patient care Anna-Maija Tapper

131. Aluekohtaiset tulosmittarit ja niiden 
käyttö: Tietojärjestelmiin kirjautuvan, 
rakenteisen tiedon perusteella 
todennettavissa oleva vaikuttavuus

Psychiatric treatment outcome 
measurement: Utilizing structured electronic 
health record data in an area-specific 
model      

Timo Sakari Säämänen

132. CORE-OM kliinisen työn tukena, 
sähköisen mittarin implementointi 
arkeen

CORE-OM, implementing a patient-
repoted outcome measure in clinical 
practice

Timo Sakari Säämänen

133. Lasten lihavuustutkimus Study of the obesity in childhood Anni Kaisa Maria 
Martikainen

134. Raskausaikana Halso-poliklinikalta 
saadun moniammatillisen tuen merkitys 
äitien elämässä  

Importance of the Multidisciplinary Support 
for the Mothers during Pregnancy at the 
Maternity Clinic of Hospital

Tiina Maarit Toiminen

135. KIRURGISEN PÄIVYSTYSPOTILAAN 
KOTIUTTAMISPROSESSIN KEHITTÄMINEN 
JA SEN VAIKUTTAVUUS - toimintamallin 
vaikutukset potilaiden kokemaan 
elämänlaatuun ja toimintakykyyn 
sekä sairaalahoitojakson pituuteen, 
hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin 
ja mahdolliseen uudelleen hoitoon 
hakeutumisen riskiin (osatutkimukset 1 
ja 2a) 

The effect of a new discharge model on 
surgical patients' care process and its costs, 
the patients' health-related quality of life 
and their activites of daily living 

Hanna Pauliina Heino

136. Reisiluun kaulan murtumien 
osteofiksaation tulokset Hyvinkäällä  - 
vähintään 2 vuoden seuranta

Femoral Neck Fractures and osteofixation in 
Hyvinkää  - minimum 2 years of follow up

Ville Oskari Bister

137. Päihteiden käytön vaikutus 
ensipsykoosin oirekuvaan ja 
toipumiseen

The effect of substance use on symptom 
profile and prognosis in first-episode 
psychosis

Jonna Maria Levola

138. Metabolomiikka pre-eklampsian 
ennustamisessa

Metabolomics in the prediction of pre-
eclampsia

Pia Maria Villa

139. INFANTIILISPASMIOIREYHTYMÄN 
ENNAKOIMINEN JA ESTÄMINEN 
RISKILAPSILLA (Copy)

PREDICTION AND PREVENTION OF INFANTILE 
SPASMS IN HIGH RISK CHILDREN (Copy)

Sanna Wickman

140. WHO SOLIDARITY Suomi: 
Viruslääkkeiden tehoa SARS-
CoV-2-tartunnan saaneilla 
potilailla (COVID-19) selvittävä 
monikeskustutkimus

WHO SOLIDARITY Finland: The multicenter 
trial on the efficacy of different anti-viral 
drugs in SARS-CoV-2 infected patients 
(COVID-19)

Taina Pauliina Nykänen



10(93)

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
141. Fysioterapian merkitys alaselkäkivusta 

toipumisessa ja mahdollisessa 
liikkumisen pelossa sekä 
fysioterapeuttien ja kouluttajien 
haastattelut fysioterapian 
suoravastaanottotoimintaan liittyen

Physiotherapy for low back pain in direct 
access practice in finland  

Minna Maaria Roine

142. Myringoplastian komplikaatiot 
Hyvinkään sairaalassa – prospektiivinen 
seurantatutkimus

Complications of myringoplasty in Hyvinkää 
hospital – a prospective study

Milla Viljanen

143. Työhön sitoutuminen hoitoalalla 
hoitajien kuvaamana

Commitment to work in in the field of 
nursing as described by nurses

Helena Kristiina 
Syväluoto
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Lasten ja nuorten sairaudet

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
144. Luustonterveys lapsuusiän syövän 

sairastaneilla
Bone health after childhood cancer in 
Finland

Sonja Anna-Pauliina 
Utriainen

145. Metabolisten luustosairauksien kliiniset, 
geneettiset ja molekylääriset piirteet

Clinical, Genetic and Molecular 
Characteristics of Metabolic Bone Diseases

Outimaija Mäkitie

146. Digitaalinen Vauvan Neuromonitorointi 
Sairaalassa ja Kotona (DiVaNe)

Digital neuromonitoring of an infant in the 
hospital and at home (DiVaNe)

Sampsa Vanhatalo

147. Lasten hyytymistutkimusten viitevälien 
määrittäminen

Reference values for coagulation variables 
in children

Satu Susanna Långström

148. Allopurinolin vaikuttavuus asfyktisten 
viilennyshoidettujen vastasyntyneiden 
neurologiseen selvitytymisseen

Effect of allopurinol in addition to 
hypthermia for hypoxic ischemic Brain Ijury 
on Neurocognitive Outcome.

Marjo Päivi Hannele 
Metsäranta

149. Lasten maksa- ja sappisairaudet - 
patofysiologiasta parempaan hoitoon

Pediatric hepatobiliary disorders: from 
insight of pathophysiology to better 
management

Mikko Petteri Pakarinen

150. Babyscreen- vastasyntyneen tyypin 1 
diabetes- ja keliakiariskin seulonta- ja 
seurantatutkimus.    

Babyscreen - newborn screening for 
genetic susceptibility to type 1 diabetes 
and celiac disease

Jan Mikael Knip

151. LAPSILLE SUUNNATUN SUUN KAUTTA 
ANNOSTELTAVAN LÄÄKEVALMISTEEN 
KEHITTÄMINEN 3D-TULOSTUSTEKNIIKKAA 
HYÖDYNTÄEN / VAIHE 1: 
HAASTATTELUTUTKIMUS

DEVELOPMENT OF AN ORALLY 
ADMINISTERED DRUG FOR CHILDREN USING 
3D PRINTING TECHNOLOGY / PHASE 1: 
INTERVIEW OF HEALTHCARE PROFESSIONALS

Maria Rautamo

152. Napaveren erytropoietiini ja S-100B-
proteiini neurologisen kehityksen 
ennustamisessa

Umbilical cord erythropoietin (EPO) and 
S-100-B protein as potential biomarkers of 
neurological development in asphyxiated 
newborns

Leena Marjatta Haataja

153. Myeloiset immuunivajeet Suomessa Myeloid primary immunodeficiencies in 
an isolated population –   unravelling the 
etiopathogenesis of related polygenic 
idiopathic diseases 

Risto Mikko Juhana 
Seppänen

154. Rusto-hiushypoplasian 
immuunipuutoksen yhteys 
keuhkosairauteen, infektioihin ja 
maligniteetteihin

Immunodeficiency in cartilage-hair 
hypoplasia: correlation with pulmonary 
disease, infections and malignancy 

Outimaija Mäkitie

155. BAX 855 PUP Phase 3, prospective, multi-center, 
open label study to investigate safety, 
immunogenicity, and hemostatic efficacy 
of PEGylated Factor VIII (BAX 855) in 
previously untreated patients (PUPs) < 6 
years with severe hemophilia A (FVIII < 1%)

Satu Susanna Långström

156. D-vitamiinitasot tyypin 1 diabetesta 
sairastavilla lapsilla ja nuorilla

Vitamin D levels in T1D children and 
adolescents

Jaana Aulikki Nurmi-
Lawton

157. Metabolisten luustosairauksien kliiniset, 
geneettiset ja molekylääriset piirteet 

Clinical, Genetic and Molecular 
Characteristics of Metabolic Bone Diseases 

Outimaija Mäkitie

158. APECED-SAIRAUDEN 
VAIKUTUKSET LUUSTOON JA 
PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄÄN

SKELETAL MANIFESTATIONS AND IMMUNE 
FUNCTIONS IN APECED 

Outimaija Mäkitie

159. TrialNet-Kohti tyypin 1 diabeteksen 
ennaltaehkäisyä

TrialNet - Pathway to Prevention TN01 Jan Mikael Knip

160. Sikiölääketieteen keskuksen 
(Siken) vaikuttavuus 
synnynnäisten lastenkirurgisten 
rakennepoikkeavuuksien hoidossa ja eri 
synnynnäisten rakennepoikkeavuuksien 
hoitotulokset HUS:ssa vuodesta 2006 
lähtien

The effect of fetomaternal center on 
congenital anomalies

Janne Sakari Suominen

161. Lapsidialyysipotilaiden ravitsemustila, 
kasvu ja ruokavalio

Nutritional status, growth and diet in 
children in dialysis

Jetta Johanna Tuokkola
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
162. CP-North: Elämänpolku CP-oireyhtymän 

kanssa Pohjoismaissa
CP-North: Living Life with Cerebral Palsy in 
the Nordic Countries

Matti Mikael Ahonen

163. Näkömonivammaisten lasten ja heidän 
vanhempiensa välinen vuorovaikutus ja 
sen tukeminen

(Copy) Sini Peltokorpi

164. SIKIÖN ETEISLEPATUS JA 
SUPRAVENTRIKULAARINEN 
TIHEÄLYÖNTISYYS, ETENEVÄ 
SEURANTATUTKIMUS – FAST 
REKISTERITUTKIMUS

PROSPECTIVE OBSERVATIONAL COHORT 
STUDY OF FETAL ATRIAL FLUTTER AND 
SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA (FAST) – 
THE FAST TRIAL REGISTRY

Taisto Askonpoika 
Sarkola

165. Mulibrey nanismin ilmiasu ja 
patofysiologia

Phenotypic manifestations and 
pathophysiology in Mulibrey nanism

Outimaija Mäkitie

166. Päivystyksellisen verkkopohjaisen 
hoitoonohjauksen vaikuttavuus

Effectiveness of online medical consultation Otto Matias Helve

167. Lapsuusiän leukemian uusiutuman 
tai hoidon jälkeisen toisen syövän 
varhaisen toteamisen merkitys 
Pohjoismaisessa NOPHO-aineistossa

Significance of early detection of relapse 
and second malignancies after cessation 
of treatment for childhood acute 
lymphoblastic leukemia. A population-
based NOPHO study. 

Mervi Hannele Taskinen

168. Lasten syöpien ja harvinaisten 
veritautien esiintyvyys, hoitoennuste 
ja myöhäisvaikutuket Suomessa ja 
NOPHO-maissa – seurantatutkimus.

NOPHO-CARE, A Nordic study on 
epidemiology, biology, treatment, and 
survival of children with cancer and rare 
hematological disorders. 

Mervi Hannele Taskinen

169. Lasten neuropsykiatristen piirteiden 
kehityskulku; Monialainen 
seurantatutkimus

Helsinki Childhood Neuropsychiatric Study Henna Tuulia Oksanen-
Hennah

170. Lasten autoimmuunimaksasairaudet - 
diagnostiikka ja ennuste

Autoimmune liver disease among children 
and adolescent in the Nordic countries; 
differences and similarities in presentation, 
disease control and treatment.    

Laura Merras-Salmio

171. Virtsan gonadotropiinimääritysten 
soveltuvuus lasten murrosiän häiriöiden 
diagnostiikkaan

Clinical utility of urinary gonadotropin 
measurements in the diagnosis of disorders 
in pubertal development 

Matti Hero

172. Keskosen Keskushermoston Kehitys Extremely Preterm Birth and Development 
of the Central Nervous System

Aulikki Lano

173. Geneettinen profilointi lasten 
elinsiirroissa

Genetic Profiling in Children with Solid 
Organ Transplantation

Timo Juhani 
Jahnukainen

174. INFANTIILISPASMIOIREYHTYMÄN 
ENNAKOIMINEN JA ESTÄMINEN 
RISKILAPSILLA

PREDICTION AND PREVENTION OF INFANTILE 
SPASMS IN HIGH RISK CHILDREN

Kirsi Hannele Mikkonen

175. Lapsuusiän kantasolusiirtoon liittyvien 
komplikaatioiden geneettiset riskitekijät

Role of genetic polymorphism in the 
regimen related acute and late toxicity of 
hematopoietic stem cell transplantation

Kirsi Maarit Helena 
Jahnukainen

176. Uudet yhden geenin mutaatioiden 
aiheuttamat immuunisairaudet 
(FINPIDD-tutkimuksen osatutkimus)

Novel monogenic primary 
immunodeficiencies (a substudy of 
FINPIDD)

Risto Mikko Juhana 
Seppänen

177. Olkavarren koukistajalisäkkeen 
murtuman hoito lapsilla ja nuorilla

Treatment of displaced medial epicondyle 
fractures in children and adolescents

Petra Maria Grahn

178. Vastasyntyneen mitokondriotautien 
(GRACILE oireyhtymä ym.) 
tautimekanismien selvittäminen 

Characterization of GRACILE syndrome 
and other mitochondrial disorders of the 
newborn infant 

Pirjo Helinä Isohanni

179. Terveyssosiaalityö näkyväksi: 
Kansainvälinen yhteistyöhanke 2018-
2020

Evidencing Social Work Practice in Health 
and Mental Health: An international 
collaboration project 2018-2020

Laura Eliisa Yliruka

180. Tweens - Vahvuudet, ilo ja myötätunto. 
Positiiviseen  psykologiaan perustuva 
interventio nuorille ja heidän  
vanhemmilleen.

Tweens - Strength, happiness and 
compassion for  adolescents and their 
parents through an intervention in  positive 
psychology.

Johan Gunnar Eriksson

181. Kansainvälinen tutkimushanke 
lasten komplisoitumattoman 
umpilisäketulehduksen hoitotulosten 
suhteen.

Protocol for the development of a global 
core outcome set for treatment of 
uncomplicated appendicitis in children

Janne Sakari Suominen

182. Syöpäalttius lapsuusiän syövässä Identifying causative germline mutations 
involved in childhood cancer susceptibility

Anna-Kaisa Anttonen

183. LISÄMUNUAISEN PRIMAARIN 
VAJAATOIMINNAN KLIINISET PIIRTEET JA 
PERINNÖLLISYYS SUOMESSA

CLINICAL AND GENETIC CHARACTERISTICS 
OF PRIMARY ADRENAL INSUFFICIENCY IN 
FINLAND

Saila Marita Laakso
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
184. Lastenkardiomyopatian etiologia ja 

taudinkulku
Childhood cardiomyopathy Tiina Hannele Ojala

185. Lasten ja nuorten murtumien hoito 
Helsingissä (Copy)

Treatment of fractures in children and 
adolescents (Copy)

Aarno Yrjänä 
Nietosvaara

186. Lasten autoimmuuni 
tubulointerstitiaalinefriitti ja uveiitti – 
geneettinen alttius, patofysiologia ja 
pitkäaikaisennuste

Autoimmune tubulointerstitial nephritis and 
uveitis syndrome - pathophysiology and 
long-term outcome

Timo Juhani 
Jahnukainen

187. Avoin monikeskustutkimus, jossa 
tutkitaan obetikoolihapon turvallisuutta, 
siedettävyyttä, annostelua ja 
farmakokinetiikkaa sappiteiden 
puutosta (sappitieatresia) sairastavilla 
lapsilla

A Multicenter, Open-Label, Single- and 
Multiple-Dose, Dose-Finding Study to Assess 
the Effects of Obeticholic Acid in Pediatric 
Subjects with Biliary Atresia

Mikko Petteri Pakarinen

188. IntReALL HR 2010 – Uusiutuneen 
lapsuusiän lymfoblastileukemian 
korkean riskin tautimuodon 
kansainvälinen hoitotutkimus.

IntReALL HR 2010  International Study for 
Treatment of High Risk Childhood Relapsed 
ALL 2010  A randomized Phase II Study 
Conducted by the Resistant Disease 
Committee of the International BFM Study 
Group

Mervi Hannele Taskinen

189. Geneettisten tekijöiden merkitys 
osteoporoosissa

Genetic causes and underlying disease 
mechanisms in early-onset osteoporosis

Outimaija Mäkitie

190. Beetasolu- ja keliakia-autoimmuniteetin 
varhaismerkkien primääriehkäisy 
varhaisella spesifisellä probioottihoidolla    

Primary Prevention of Early Signs of Beta-
cell and Celiac Disease Autoimmunity by 
Early Supplementation with Bifidobacterium 
longum biovar infantus - a Randomized 
Clinical Trial

Jan Mikael Knip

191. Virtsan gonadotropiinimääritysten 
soveltuvuus lasten murrosiän häiriöiden 
diagnostiikkaan (copy)

Clinical utility of urinary gonadotropin 
measurements in the diagnosis of disorders 
in pubertal development  (copy)

Matti Hero

192. Primaaristen immuunivajavuuksien 
genetiikka

Genetics of Primary Immunodeficiencies Risto Mikko Juhana 
Seppänen

193. Vauvan aivoverkoston rakentuminen 
syntymän jälkeen (Vauras)

Development of baby brain networks after 
birth (Vauras)

Sampsa Vanhatalo

194. CP-vammaisten lasten ikä 
diagnoosihetkellä

Age of diagnosis for cerebral palsy Leena Marjatta Haataja

195. Kenguruperheet – ennenaikaisena 
syntyneen lapsen ääniympäristön 
vaikutus kehitykseen.

Kangaroo families -study: the effect of 
auditory environment in infancy to the 
language development in children born 
pre-term. 

Kaija Leena Mikkola

196. Älykkäillä ratkaisuilla asiakaslähtöisyyttä 
leikkaushoitopolkuun

Innovative and customer-oriented solutions 
for pediatric surgery journey

Pekka Lahdenne

197. Lasten D-vitamiinitutkimus (VIDI) - 
jatkoseuranta

Effects of early vitamin D exposure on 
childhood health at 6 years - a follow-up 
study

Sture Herman Mikael 
Andersson

198. Gynekologinen terveys APECED-tautia 
sairastavilla tytöillä ja naisilla

Gynaecological health in APECED Saila Marita Laakso

199. Aivojen toiminnan ja rakenteen 
muutokset pikkukeskosina 
syntyneillä ja koordinaatiohäiriöisillä 
-  sensomotoriikka, työmuisti, 
tarkkaavaisuus ja kehollis-sosiaalinen 
kyvykkyys esimurrosiässä ja 
aikuisuudessa 

Changes in brain function and structure 
in preterm children and children with 
developmental coordination disorder

Helena Kaarina 
Mäenpää

200. Elintapaintervention vaikutus pre-
eklampsian sairastaneiden ja 
heidän perheidensä sydän- ja 
verisuoniterveyteen -FINNCARE

A lifestyle intervention for families with 
a history of pre-eclampsia -primary 
prevention for cardiovascular diseases 
-FINNCARE

Taisto Askonpoika 
Sarkola

201. Alle 13- vuotiaiden lasten 
psyykenlääkehoito: Vanhempien 
käsitykset lasten psyykenlääkkeiden 
käytöstä    

Psychotrophic medication in children under 
thirteen years of age: Parents' view and 
concept of the treatment in children

Eeva Aronen

202. iPS-kantasolut sairauksien 
mallintamisessa

iPS stem cells in the modelling of diseases Timo Otonkoski

203. Silta: Sujuva sairauden hoidon 
siirtyminen lapsuudesta aikuisuuteen

Chronic disease transition from childhood 
into adulthood: an international, 
longitudinal study

Päivi Johanna Miettinen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
204. Buprenorfiini, buprenorfiini-naloksoni 

ja metadoni raskaudenaikaisessa 
korvaushoidossa: vaikutus raskaana 
olevaan naiseen, synnytyksen kulkuun 
ja syntyvään lapseen

Buprenorphine, buprenorphine-naloxone 
and methadone in opioid maintenance 
treatment during pregnancy: effect on 
a pregnant woman, delivery and a child 
born

Minna Maaria Kanervo

205. Lasten supraventrikulaarisen 
takykardian hoito Suomessa (Copy)    
IMEVÄISTEN SVT:N HOITO SUOMESSA –  
PROSPEKTIIVINEN TUTKIMUS

Treatment of Pediatric Supraventricular 
Tachycardia in Finland (Copy)    Treatment 
of Infant Supraventricular Tachycardia in 
Finland - Prospective Study

Juha-Matti Happonen

206. Oseltamiviirilääkityksen teho influenssan 
hoidossa alle 1-vuotiailla lapsilla - 
retrospektiivinen tutkimus

Effectiveness of oseltamivir treatment in 
children <1 year of age with influenza - 
retrospective study

Santtu Herman 
Heinonen

207. Kehonkoostumus, luustontiheys ja 
ravitsemus neurologisesti sairailla lapsilla

Body composition, bone mineral density 
and nutrition among children with 
neurological diseases

Minna Elisabet Similä

208. ALLTogether1- Akuutin 
lymfoblastileukemian (ALL) 
hoitotutkimus 1-45-vuotiaille

ALLTogether1- A treatment study protocol 
of the ALL Together Study Consortium for 
children and young adults (1-45 years 
of age) with newly diagnosed acute 
lymphoblastic leukemia (ALL)

Mervi Hannele Taskinen

209. Motivoivan haastattelun ja intensiivisen 
diabeteskoulutuksen vaikutus 
hoitotasapainoon murrosikäisillä 
huonossa hoitotasapainossa olevilla 
tyypin 1 diabeetikoilla 

The effect of Motivational interview and 
intensive education on glycemic control in 
adolescents with poorly controlled type 1 
diabetes 

Matti Hero

210. Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion 
seulontatutkimus

LTS Harri Saxen

211. Tehohoitoinen diabeettinen 
ketoasidoosi – miten nestehoito tulisi 
toteuttaa? Syventävä tutkielma.  
(jatkoa 2018 alkaen)

Diabetic ketoasidosis - finding the optimal 
treatment protocol for ICU (jatkoa 2018 
alkaen)

Päivi Johanna Miettinen

212. WNT1 OSTEOPOROOSIIN 
JA MUIHIN PERINNÖLLISIIN 
OSTEOPOROOSIMUOTOIHIN  LIITTYVÄT 
PIIRTEET LUUSTOSSA JA MUISSA 
KUDOKSISSA 

SKELETAL AND EXTRASKELETAL 
CHARACTERISTICS OF WNT1 OSTEOPOROSIS 
AND OTHER FORMS OF INHERITED 
OSTEOPOROSIS  

Outimaija Mäkitie

213. Geneettiset tekijät ja sairausmekanismit 
varhain alkavassa osteoporoosissa

Genetic causes and underlying disease 
mechanisms in early-onset osteoporosis

Outimaija Mäkitie

214. Perinnöllisen polyneuropatian 
ja spastisen parapareesin 
molekyyligeneettinen  tausta Suomessa

THE MOLECULAR GENETIC BACKGROUND 
OF HEREDITARY POLYNEUROPATHY AND 
SPASTIC PARAPARESIS IN  FINLAND

Pirjo Helinä Isohanni

215. Primaarit immuunipuutokset suomessa 
(finpidd) 

Primary immunodeficiencies in finland 
- finpidd (containing a.o. Subprojects 
improving search of novel inborn errors of 
immunity- finpidd & enhancer landscapes 
of distinct human b cell subsets and novel 
mechanisms of b cell deficiency)

Risto Mikko Juhana 
Seppänen

216. CASSIOPEIA: Vaiheen II tutkimus 
tisagenlekleuseelilla, osana ensilinjan 
hoitoa lapsilla ja nuorilla aikui-silla, 
jotka sairastavat korkean riskin akuuttia 
lymfoblastista B-soluleukemiaa ja joilla 
on vakautus-hoidon (konsolidaatio) 
päättyessä vähäinen jäännöstauti

A phase II trial of tisagenlecleucel in first-line 
high-risk (HR) pediatric and young adult 
patients with B-cell acute lymphoblastic 
leukemia (B-ALL) who are minimal residual 
disease (MRD) positive at the end of 
consolidation (EOC) therapy (CASSIOPEIA)

Kim Kalevi Vettenranta

217. Lasten ja nuorten akuutin myeloisen 
(AML) leukemian lääketutkimus  
(NOPHO-DBH 2012)  

NOPHO-DBH AML 2012 Protocol, Protocol 
for treatment of children and adolescents 
with acute myeloid leukaemia 0-19 years

Kirsi Maarit Helena 
Jahnukainen

218. Pikkukeskonen aikuisena - 
sisarustutkimus

Preterm Birth - a Model to Understand Early 
Life Origins of Adult Health and Disease  

Eero Kajantie

219. Epilepsian leikkaushoidon 
preoperatiivisten tutkimusmenetelmien 
kehittäminen ja vaikean epilepsian 
ennuste 

Severe epilepsy and epilepsy surgery - 
preoperative investigation methods and 
outcome

Eeva-Liisa Metsähonkala

220. Kortisoni-injektioiden käyttö 
ruokatorviahtauman ehkäisyssä 
ruokatorviatresiapotilailla. 

Intralesional STEroid Injections to Prevent 
Refractory Strictures in Patients with 
Esophageal Atresia – a randomized 
controlled trial (STEPS-EA trial)

Janne Sakari Suominen

221. LBL 2018 - kansainvälinen lasten ja 
nuorten lymfoblastilymfooman hoito-
ohjelma.

LBL 2018 - International co-operative 
treatment protocol for children and 
adolescents with lymphoblastic lymphoma

Pasi Petteri Huttunen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
222. Philadelphia-kromosomipositiivisten 

akuuttia lymfoblastista leukemiaa 
sairastavien lasten ja nuorten kan-
sainvälinen faasin 3 tutkimus kahden 
vaihtoehtoisen solunsalpaajaohjelman 
ja imatinibilääkityksen kanssa

International phase 3 trial in Philadelphia 
chromosome-positive acute lymphoblastic 
leukemia (Ph+ ALL) testing imatinib in 
combination with two different cytotoxic 
chemotherapy backbones

Jukka Antero Kanerva

223. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten 
akuutin lymfaattisen leukemian 
mutaatioiden ja fenotyypin suhde

The relationship between mutations and 
phenotype in childhood,  adolescent and 
young adult acute lymphoblastic leukemia

Kim Kalevi Vettenranta

224. Maahanmuuttajalapset Suomen 
terveydenhuollossa

Migrant status and birth outcomes, 
neonatal and child health in Finland

Päivi Luukkainen

225. Kaksipurjeisen aorttaläpän genetiiikka The genetics of bicuspid aortic valve and 
congenital aortic valve stenosis 

Emmi Helle

226. Child-exe: virtuaalitodellisuuden 
hyödyntäminen lasten 
toiminnanohjauksen ja 
tarkkaavaisuuden häiriöiden 
arvioinnissa

Child-exe: virtual reality-based assessment 
of children's deficits of executive function 
and attention

Eeva Aronen

227. Moraalinen stressi ja eettinen ilmapiiri Moral distress, the ethical climate and 
communication over language barriers

Mervi Hannele Taskinen

228. Päivystyksellisen verkkopohjaisen 
hoitoonohjauksen vaikuttavuus

Effectiveness of online medical consultation Otto Matias Helve

229. Yläsuolikanavan tähystystutkimuksen 
käyttö pienillä refluksioireisilla lapsilla

Upper endoscopy in young children with  
gastro-esophageal reflux disease related 
symptoms

Laura Merras-Salmio

230. Koko genomin kudossopivuus lasten 
allogeenisissa kantasolujensiirroissa

Whole genome based tissue compatibility 
in childhood allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation

Kirsi Maarit Helena 
Jahnukainen

231. Ensimmäisen pistoyrityksen 
onnistuminen uudella Injeq IQ-Tip™ 
laitteistolla pediatristen potilaiden 
lannepistoissa

The first puncture success rate of a novel 
Injeq IQ-Tip™ system in pediatric lumbar 
punctures

Satu Susanna Långström

232. Tyypin 1 diabeteksen hoidon 
parantaminen digipalveluilla

Improving glycemic control in type 1 
diabetes via e-health

Päivi Johanna Miettinen

233. Crohnin tauti UC-kirurgian jälkeen Development of Crohn’s disease clinical 
features after ulcerative colitis surgery: a 
multicenter, retrospective analysis.

Kaija-Leena Kolho

234. Kävelyn biomekaaniset rajoitteet CP 
-vammaisilla lapsilla ja nuorilla

Identification of walking constraints in 
cerebral palsy children

Juha-Pekka Kulmala

235. Lapsuusiän IBD:hen liittyvä 
syöpäsairastavuus ja kuolleisuus

The incidence of cancer and mortality 
in paediatric onset inflammatory bowel 
disease during a 23 years period (1992-
2015) - A population-based multicentre 
study from Denmark and Finland

Kaija-Leena Kolho

236. Lasten kuumeisten virtsatieinfektioiden 
hoitoajan vaikutus infektion 
uusiutumiseen

Duration of antimicrobial treatment and 
pyelonephritis relapses  in children

Tea Marketta Nieminen

237. Tromboosit lapsipotilailla Thromboses in pediatric patients Satu Susanna Långström
238. Genomiikka työkaluksi lasten leukemian 

täsmälääkehoidon kehittämisessä
Genomics-based tools for personalized 
treatment to reduce chemotherapy 
burden in pediatric cancer (GEPARD)

Jukka Antero Kanerva

239. Virtsakontinenssin kehittyminen 
rakkoekstrofia- ja epispadiapotilailla

Development of urinary continence in 
the patients with bladder exstrophy or 
epispadias.

Seppo Olavi Taskinen

240. BIANCA: Vaiheen II, avoin, yhden 
haaran monikeskustutkimus 
tisagenlekleuseelin turvallisuudesta ja 
te-hosta lapsilla, joilla on uusiutunut tai 
hoitoon reagoimaton B-soluinen Non-
Hodgkin-lymfooma

A Phase II, single arm, multicenter open 
label trial to determine the safety and 
efficacy of tisagenlecleucel in pediatric 
patients with relapsed or refractory mature 
B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) 
(BIANCA)

Kim Kalevi Vettenranta

241. Pelillisen mobiilisovelluksen vaikuttavuus 
lasten päiväkirurgisella hoitopolulla

The effectiveness of web-based mobile 
health intervention on pediatric patients in 
outpatient surgery.  

Pekka Lahdenne

242. Lasten sappi-, maksa- ja 
suolistosairauksien tutkimuksen terveet 
verrokit

Healthy controls for the study of biliary-, 
liver- and intestinal diseases in children

Satu Annika Mutanen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
243. Parasetamoli ja ibuprofeeni 

valtimotiehyen sulussa
Paracetamol and Ibuprofen in closing 
patent ductus arteriosus of preterm 
infants-randomized, placebo-controlled, 
multicentre trial (PAI)

Mirka Tellervo Lumia

244. Lasten kyynärvarren alaosan murtumat Distal forearm fractures in children Topi Aaretti Laaksonen
245. Virtsaputken takaosan läppä ja 

kehitysvammaisuus
Posterior urethral valve and 
neuropsychological disabilities

Niklas Alarik Pakkasjärvi

246. Kystinen fibroosi Suomessa Cystic fibrosis in Finland Kirsi Tellervo Malmivaara
247. ALLTogether1-A Akuuttia 

lymfoblastileukemiaa (ALL) sairastavien 
lasten ja nuorten hoitotutkimus

ALLTOGETHER ALLTogether1– A Treatment 
study protocol of the ALLTogether 
Consortium for children and young adults 
(1-45 years of age) with newly diagnosed 
acute lymphoblastic leukaemia (ALL)

Mervi Hannele Taskinen

248. Osteoporoosin diagnostiikka lapsilla 
- murtuma-alttiiden lasten luuston 
terveys   (aikaisemmat luvat Dnro 47,68 
ja113/2005, 82/2009)

BONE HEALTH IN FRACTURE PRONE 
CHILDREN

Hilkka Ryhänen

249. Aerobisen liikunnan ja 
lihasvoiman merkitys Fontan 
leikkauksen jälkihoidossa.    
(JATKOTUTKIMUSHAKEMUS, Eet tmk:n 
lausunnot 30.01.2019 ja 18.09.2019)

Prescription of exercise to children with 
univentricular heart and Fontan circulation 
- a way to retard decline?

Olli Martti Pitkänen-
Argillander

250. Adaptive Behavior Assessment 
System – Third Edition menetelmän 
validiteettitutkimus

Adaptive Behavior Assessment System – 
Third Edition method validation study

Päivi Kristiina Helenius

251. Portahypertensio lapsilla ja nuorilla Pediatric-onset portal hypertension Topi Tuukka Johannes 
Luoto

252. Asentohoidon vaikuttavuus alle 
6 kuukauden ikäisten imeväisten 
obstruktiivisen uniapnean hoidossa.

The role of positioning treatment in 
treating infants under 6 months of age with 
obstructive sleep apnea.

Turkka Tapio Kirjavainen

253. Sydämen magneettitutkimus 
sydänsiirtopotilaan siirrehyljinnän 
tutkimusmenetelmänä

Cardiac MRI – Approaches for new 
diagnostic noninvasive tools for the 
detection of cardiac allograft rejection

Tiina Hannele Ojala

254. Seminaalivesikkelien kystat lapsilla Seminal vesicle cysts in children Seppo Olavi Taskinen
255. Lapsen ja nuoren syöpä- ja 

kantasolusiirtopotilaan fertiliteetin 
säilyttäminen HUS:issa 

Fertility preservation service for children and 
adolescents in Helsinki University Hospital

Kirsi Maarit Helena 
Jahnukainen

256. Pitkäaikainen seurantatutkimus 
lentivirusmenetelmään perustuvaa 
cd19-antigeeniin kohdistuvaa car-t-
soluhoitoa saaneille potilaille

Long term follow-up of patients exposed to 
lentiviral-based car t-cell therapy

Kim Kalevi Vettenranta

257. Soveltuvuutta selvittävä, satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, 
kaksihaarainen, samanaikaisryhmillä 
toteutettava ravitsemuksellinen 
interventiotutkimus B. infantista 
(EVC001) sisältävän probioottisen 
ravintolisän kliinisten ja immunologisten 
vaikutusten selvittämiseksi terveillä 
rintaruokituilla vastasyntyneillä, joilla on 
riski atooppiseen ihottumaan

A Proof-of-Concept, Randomized, Double-
Blind, Placebo-Controlled, Two-Arm, 
Parallel-Group, Nutritional Intervention 
Study to Examine the Clinical and 
Immunological Effects of a Probiotic Food 
Supplement Containing B. infantis (EVC001) 
in Healthy Breastfed Infants at Risk of 
Developing Atopic Dermatitis ("BACH")

Samuli Juhani Rautava

258. Krooniset tulehdukselliset 
suolistosairaudet - taudin ilmentymisen  
riskitekijät ja hoidon parantaminen

Inflammatory bowel disease: risk factors 
and improvement of management

Kaija-Leena Kolho

259. Lapsuusiän lihastautien esiintyvyys 
Suomessa

Prevalence of childhood onset muscle 
disorders in Finland

Pirjo Helinä Isohanni

260. Infuusiopumpun ohjelmointivirheiden 
ehkäiseminen lääkekirjaston järkevien 
annosrajojen avulla - menetelmän 
kehittäminen vastasyntyneiden teho-
osastolla

Preventing infusion pump programming 
errors with rational acceptable dosing limits 
in the drug library - Method development in 
the Neonatal Intensive Care Unit  

Sini Karoliina Kuitunen

261. Lastenreuman tautitaakan kartoitus ja 
yksilöllistetty hoito

Juvenile arthritis project: disease mapping 
and individualized care

Tuula Kristiina Aalto

262. Kloaakkipotilaiden kliininen 
pitkäaikaisseurantatutkimus

Long-term clinical outcomes in patients 
with congenital cloaca 

Risto Juhana Rintala

263. Lasten COVID-19 tautitaakka 
HUS alueella 2020 pandemian 
alkuvaiheessa

COVID-19 disease burden in children in 
HUS region during early phase of 2020 
pandemic

Santtu Herman 
Heinonen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
264. Screening for inflammatory bowel 

disease in samples of stool, urine and 
saliva at diagnosis and during follow up 
-AQFUS-study

IBD:n seulonta sylki-, virtsa- ja 
ulostenäytteistä  -kansainvälinen AQFUS 
-tutkimus

Kaija-Leena Kolho

265. Lapsuusiän syöpien perinnöllisyys Genetic Consequences of Cancer 
Therapies

Kirsimari Hannele 
Aaltonen

266. Robottiavusteinen pyeloplastia lapsilla Robotic pyeloplasty in children Niklas Alarik Pakkasjärvi
267. Laskuputken käyttö 

skolioosileikkauksissa
CLOSED SUCTION DRAIN VS. NO DRAIN 
IN ADOLESCENTS UNDERGOING PEDICLE 
SCREW INSTRUMENTATION FOR IDIOPATHIC 
SCOLIOSIS (DAISY 2018). 

Matti Mikael Ahonen

268. Uuden lastensairaalan uusien 
digitaalisten palvelujen vaikuttavuus 
potilaskokemukseen ja henkilökunnan 
työhön 

Service tablet at the new children's hospital Pekka Lahdenne

269. Lapsuusiän rinta- ja lannerangan 
kompressiomurtumien hoito

Efficacy of different treatment modalities 
in paediatric wedge fractures of thoracic 
and lumbar spine

Sofia Belov

270. COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUS 
LASTEN PÄIVYSTYSKIRURGISTEN 
TAPAHTUMIEN JA TRAUMOJEN 
MÄÄRÄÄN 

Effect of COVID-19 pandemia restrictions 
on pediatric emergency operations

Matti Mikael Ahonen

271. Koronapandemian vaikutus lasten 
akuutin umpilisäketulehduksen hoitoon 
- kansainvälinen monikeskustutkimus

The influence of the COVID-19 paNdemic 
on the maNagement of pEdiatric 
appendiCiTis; an international multicenter 
cohort study  CONNECT-study

Janne Sakari Suominen

272. Kansainvälinen kliininen hoito-ohjelma 
lasten, nuorten ja nuorten aikuisten 
ependymooman diagnoosia ja hoitoa 
varten

SIOP Ependymoma II, An international 
clinical program for the diagnosis and 
treatment of children, adolescents and 
young adults with ependymoma

Satu Susanna Långström

273. COVID-19 pandemian aikaisen 
kotikoulun vaikutus tyypin 1 diabetes 
lapsipotilaiden hoitotasapainoon

Effect of COVID-19 induced home school 
on glycemic control of type 1 diabetic 
children

Elina Tuulikki Hakonen

274. LASTEN PÄIVYSTYSKÄYNTIEN 
VÄHENEMINEN SUOMESSA 
KORONAVIRUSPANDEMIAN AIKANA     - 
kauan kaivattu muutos vai tarpeetonta 
riskinottoa?

REDUCTION IN CHILDREN'S EMERGENCY 
VISITS IN FINLAND DURING THE 
CORONAVIRUS PANDEMIC    - a welcome 
change or unnecessary risk-taking?  

Elina Kaisa Wärnhjelm

275. Vastasyntyneen napaveren 
erytropoietiini ja s-100b-protetiini 
neurologisen kehityksen ennustaminen

Association of endogenous erythropoietin 
at birth with neurodevelopmental morbidity 
in early childhood

Leena Marjatta Haataja

276. Tavoitteena terveet hampaat: 
satunnaistettu kontrolloitu 
interventiotutkimus nukutuksessa 
hoidettaville alle 5-vuotiaille lapsille, 
joiden hampaat ovat reikiintyneet. 

Helsinki Early Childhood Caries- Child Abuse 
and Neglect-study

Heikki Juhani Alapulli

277. Pienillä lapsilla todettavien autismikirjon 
häiriöiden muuttuva kuva. Onko 
vanhempien maahanmuuttajataustalla 
tai raskaudenaikaisella 
D-vitamiininpuutteella merkitystä?

The changing image of severe autism 
spectrum disorders. Does having immigrant 
parents or maternal vitamin D deficiency in 
early pregnancy have an effect?

Laura Mirjami Jolma

278. Kasvohermohalvausten kliiniset ja 
geneettiset piirteet

Clinical and genetic characteristics of 
early-onset facial nerve palsies

Riikka Emilia Mäkitie

279. Tekoälyn käyttö immunologisten tautien 
tunnistamisessa - lääketieteellinen 
rekisteritutkimus

Use of augmented intelligence in 
recognition of immunologic diseases - a 
pilot registry study

Risto Mikko Juhana 
Seppänen

280.    Lasten unihäiriöt, toiminnanohjaus 
ja psyykkiset oireet - seurantatutkimus 
lastenpsykiatrisilla potilailla 

Sleep difficulties, executive functions and 
psychiatric symptoms in child psychiatric 
patients - a follow up study 

Eeva Aronen

281. EUPSA retrospektiivinen tutkimus 
sakrokokkygeaalisen teratooman 
uusimisesta -monikeskustutkimus

EUPSA Sacrococcygeal teratoma (SCT) 
study

Antti Ilmari Koivusalo

282. Merkitykselliset kohtaamiset 
vuorovaikutteisen johtajuuden 
rakentumisessa.  Etnografinen tutkimus 
HUSin Lastenpsykiatriassa

Meaningful encounters in the construction 
of relational leadership. An ethnographic 
study of Children’s psychiatry at HUS

Leena Maria Repokari
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
283. Osteonekroosit ja syvälaskimotukokset 

hodgkinin lymfooman vuoksi suomessa, 
ruotsissa ja tanskassa vuosina 2005-2019 
hoidetuilla lapsilla – ilmaantuvuus, hoito 
ja pitkäaikaisvaikutukset

Retrospective study on osteonecrosis and 
venous thromboembolism in children and 
adolescents with hodgkin lymphoma in 
sweden, denmark and finland 2005-2019; 
incidence, treatment and late outcome.

Pasi Petteri Huttunen

284. Lasten ja nuorten skolioosin hoidon 
pitkäaikaistulokset

Long-term outcome of surgical treatment 
of scoliosis

Matti Mikael Ahonen

285. Suuren riskin lääkkeisiin liittyvien 
lääkitysturvallisuusriskien tunnistaminen 
lasten ja nuorten sairaalan 
lääkityspoikkeama-aineistosta

Identifying medication safety risks related 
to high-alert medications in a pediatric 
university hospital by applying data from 
the medication error reporting system

Sini Karoliina Kuitunen

286. Yksilöllistetty lasten kasvainten 
lääkeherkkyystutkimus

Functional Precision Medicine For Pediatric 
Solid Tumors 

Minna Marjaana 
Koskenvuo

287. Pikkukeskosen avoimen valtimotiehyen 
ehkäisy parasetamolilla 
(asetaminofeenilla)

Prophylactic treatment of the patent 
ductus arteriosus in preterm infants by 
acetaminophen

Mirka Tellervo Lumia

288. Nuoruusiän idiopaattisen skolioosin 
hoito selkärangan luudutusleikkauksella 
verrattuna pingoitusleikkaukseen

Posterior spinal fusion with pedicle screws 
vs. Anterior vertebral body tethering in 
Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS): a 
multicenter randomized clinical trial

Ilkka Helenius

289. SIKIÖN SYDÄMEN 
HARVALYÖNTISYYSREKISTERI: ETENEVÄ 
HAVAINNOIVA IMMUUNIVÄLITTEISEN 
SIKIÖN KORKEAN ASTEEN ETEIS-
KAMMIOKATKOKSEN KOHORTTITUTKIMUS

Slow Heart Registry: A prospective 
observational cohort study of fetal immune-
mediated high degree heart block

Taisto Askonpoika 
Sarkola

290. Hirschsprungin tautia sairastavien 
naisten hedelmällisyys ja seksuaalisuus 
-tutkimus

Fertility and sexuality in women with 
Hirschsprung’s disease

Satu Annika Mutanen

291. Lapsen lihastoiminnan arviointi 
normaalin liikkeen aikana 

Surface EMG in the assessment of motor 
development and effects of functional 
electrical stimulation in children with 
cerebral palsy

Sini Maaria Hautala

292. Meningomyeloseele ja urologiset 
ongelmat erityisesti rakon 
laajennusleikkaukseen liittyen

Urological problems in spina bifida patients; 
especially after bladder augmentation

Seppo Olavi Taskinen

293. Lastenreuman aktiivisuuden 
arviointiin käytettävien mittareiden 
kehittämishanke

Further development of clinical disease 
activity measurement tools in juvenile 
idiopathic arthritis

Tuula Kristiina Aalto

294. Relapsin jälkeinen ennuste down 
syndroomaa sairastavan  lapsen 
myeloisessa leukemiassa

Survival outcomes after relapse of myeloid 
leukemia in children with down syndrome

Kirsi Maarit Helena 
Jahnukainen

295. Synnynnäiset yläraaja-anomaliat Long-term functional and esthetic outcome 
in congenital upper limb anomalies

Petra Maria Grahn

296. Keuhkojen patologisanatomiset 
löydökset lapsilla allogeenisen 
kantasolusiirron jälkeen

Pathologic-anatomical findings of the lungs 
after pediatric allogenic hematopoietic 
stem cell transplantation

Mervi Hannele Taskinen

297. Kävelytyylin ja liikerajoitteiden luokittelu 
liikuntarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla 

Classification of pathological gait patterns Juha-Pekka Kulmala

298. Lapsisyöpäpotilaiden hedelmällisyyden 
säilyttäminen: mekanismeista kohti 
parempaan kliinistä toteutettavuutta

Fertility preservation in childhood cancer: 
from mechanisms to improved clinical 
feasibility 

Kirsi Maarit Helena 
Jahnukainen

299. Pre-eklampsia ja myöhäisempi 
verisuoniterveys: uusi mahdollisuus 
perheiden elintapaohjaukseen

A lifestyle intervention for families with 
a history of pre-eclampsia -primary 
prevention for cardiovascular diseases 
-FINNCARE

Seppo Tapani Heinonen

300. Luuytimen mikroympäristön 
immuunisolut lapsuusiän leukemiassa 

Immune cell constitution in bone marrow 
microenvironment in pediatric leukemia 

Sonja Anna-Pauliina 
Utriainen

301. Lonkkanivelen kehityshäiriö Developmental dysplasia of the hip Aarno Yrjänä 
Nietosvaara

302. Lasten kyynärvarsimurtumien 
randomisoitu tutkimus: kipsi vs. 
ydinnaulaus

Pediatric forearm shaft fractures Petra Maria Grahn

303. Uuden lastensairaalan äänimaailman 
seurantatutkimus- ja kehittämishanke

Follow-up and Development of 
Soundscape in Helsinki New Children's 
Hospital

Pekka Lahdenne

304. Loggic core- tietopankki, diagnoosi ja 
-seurantatutkimus

Loggic Core BioClinical Databank Satu Susanna Långström
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305. Minimed 780G insuliinipumpun vaikutus 

diabeteksen hoitotasapainoon ja 
hoidon turvallisuuteen 2-6 vuotiailla 
lapsilla

Glycemic outcomes and safety with 
Minimed 780G system in children with type 
1 diabetes aged 2-6 years

Anna-Kaisa Tuomaala

306. Maksan sairaudet ja diagnostiikka 
imeväisiässä

Liver function and disease in infancy Laura Merras-Salmio

307. Pitkäaikaisen turvallisuuden arviointi 
B-solulinjan akuuttia lymfaattista 
leukemiaa (ALL) sairastavilla pediatrisilla 
potilailla, jotka ovat saaneet joko 
blinatumomabi- tai solunsalpaajahoitoa 
ja sen jälkeen kantasolusiirron

Evaluation of Long-term Safety in 
Paediatric Patients With B-precursor Acute 
Lymphoblastic Leukemia (ALL) who Have 
Been Treated With Either Blinatumomab 
or Chemotherapy, Followed by 
Transplantation

Mervi Hannele Taskinen

308. Imeväisten supraventrikulaarisen 
takykardian hoito Suomessa – 
prospektiivinen tutkimus

Treatment of infant supraventricular 
tachycardia in Finland

Merja Hannele Kallio

309. Lasten virtsatieinfektioiden ehkäisy e. 
Coli nissle probiootilla

Preventing urinary tract infections in infants 
and young children with probiotic e. Coli 
nissle: FinNissle- trial

Tea Marketta Nieminen

310. Prospektiivinen , randomoitu, 
kontrolloitu tutkimus lasten 
umpilisäketulehduksen 
oireenmukaisesta hoidosta - 
pilottitutkimus

A randomized, controlled multicenter 
feasibility pilot trial on imaging confirmed 
uncomplicated acute appendicitis:  
appendectomy vs. symptomatic treatment 
in pediatric patients (the APPSYPP) trial

Janne Sakari Suominen

311. Dravet'n oireyhtymän kansallinen 
poikkileikkaustutkimus

Nationwide cross-sectional study of Dravet 
syndrome

Kirsi Hannele Mikkonen

312. Kolmannen vaiheen satunnaistettu, 
osittain sokkoutettu ja palivitsumabilla 
kontrolloitu tutkimus, jossa selvitetään 
MK-1654-valmisteen turvallisuutta, 
tehoa ja farmakokinetiikkaa vauvoilla ja 
lapsilla, joilla on lisääntynyt riski saada 
vakava RSV-sairaus 

A Phase 3, Multicenter, Randomized, 
Partially Blinded, Palivizumab-Controlled 
Study to Evaluate the Safety, Efficacy, and 
Pharmacokinetics of MK-1654 in Infants and 
Children at Increased Risk for Severe RSV 
Disease”

Santtu Herman 
Heinonen

313. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, 
lumekontrolloitu 6 kuukautta kestävä 
monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 
suun kautta annettavan, iän ja 
painon mukaan määritettävän 
finerenoniannoksen tehoa, 
turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa ja 
farmakodynamiikkaa ACE:n estäjän tai 
ATR-salpaajan lisänä, kun hoidetaan 
vähintään 6 kuukauden ja alle 18 
vuoden ikäisiä lapsia, joilla on krooninen 
munuaissairaus ja proteinuria

A 6-month multicenter, randomized, 
double-blind, placebo-controlled study 
to evaluate the efficacy, safety and pk/
pd of an age-and body weight-adjusted 
oral finerenone regimen, in addition to  an 
ACEI or ARB, for the treatment of children, 
6 months to <18 years of age, with chronic 
kidney disease and proteinuria.

Tuula Marjaana Hölttä

314. Hyljinnänestolääkityksen optimoiminen 
ja yksilöllistäminen lasten 
elinsiirtotoiminnassa

Optimising immunosuppression after solid 
organ transplantation in children

Okko Johannes 
Savonius

315. Maksa-, munuais- tai sydänsiirron 
saaneiden lasten gastrointestinaaliset 
oireet ja kolonskopialöydökset

Gastrointestinal symptoms and 
colonoscopy ± upper endoscopy findings 
after pediatric solid organ transplantation

Elisa Arianna Ylinen

316. Hyvin pienenä keskosena syntyneen 
lapsen heikon kielitaidon varhainen 
tunnistaminen ja interventio - kognition 
ja sosiaalisten tekijöiden vaikutus 

Early identification and intervention of 
weak language skills of very preterm 
children in the context of cognitive and 
social factors

Marjo Päivi Hannele 
Metsäranta

317. Terveyssosiaalityön arvioinnin ja 
intervention vaikuttavuus näkyväksi

Evidencing the effectiveness of health 
social work assessment and interventions

Leena Hannele 
Männistö

318. LApsen Neurologinen ja Kognitiivinen 
Arviointi Sairaalan Ulkopuolella: 
Puettavasta elektroniikasta 
etädiagnostiikkaan

Child's Neurological and Cognitive 
Assessment Out-of-Hospita: From wearables 
to remote diagnostics

Sampsa Vanhatalo

319. Yhteinen valtimorunko-hoito ja 
ennuste suomessa. Retrospektiivinen 
rekisteritutkimus.

Common arterial trunk-treatment and 
prognosis in finland. Retrospective cohort 
study.

Mari Ylinen

320. Kasvojen tunnistus ja liikkeen kehitys 
varhaislapsuudessa (TWINS)

Face preference and motility in early 
childhood (TWINS)

Sampsa Vanhatalo
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Leikkaussalit teho- ja kivunhoito

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
321. Yksilöllinen tehohoito - reaaliaikaiset 

ennustemallit hoitoratkaisujen tukena          
(TYH 2018317)

Individualized care -online data-driven 
prediction models and decision making in 
the critically ill (TYH 2018317)

Ville Yrjö Olavi Pettilä

322. Langattoman potilasvalvontalaitteen 
tiedonkeruututkimus (AMS)  

Data Collection for Ambulatory Monitoring 
Solution – Impedance Respiration Rate and 
Pulse Oximetry

Leena Vikatmaa

323. Itseannosteltavan (PCA) 
S-ketamiinin ja oksikodonin 
annosvastetutkimus ortopedisilla selän 
luudutusleikauspotilailla (Copy)

Dose response study of Patient Controlled 
Analgeia (PCA) of S-ketamine in 
orthopeadic spine surgery patients 
(DoseRespketa) (Copy)

Pekka Tarkkila

324. ASSESS - SHOCK tutkimus  Perifeerisen 
verenkierron, kudoshappeutuksen, 
endoteelin toiminnan ja hyytymishäiriön 
arviointi verenkiertovajauksessa  

ASSESSment of peripheral perfusion, tissue 
oxygen saturation, endothelial function 
and coagulation disorder in circulatory 
SHOCK    The ASSESS - SHOCK study  

Erika Maria Wilkman

325. Hälytysväsymys kolmessa suomalaisessa 
sairaalaosastossa

Alarm Fatigue in Three Finnish Hospital Units Lasse Antero Lehtonen

326. Kehon tunnekartat Pain and bodily maps of emotions Eija Anneli Kalso
327. Internet-välitteinen 

esivalmennusohjelma potilaille, jotka 
odottavat hoidon alkua kipuklinikalla - 
satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Internet-delivered introductory programme 
for patients on a waiting list for treatment 
at an interdisciplinary pain centre – a 
randomized controlled study

Eija Anneli Kalso

328. Pään ja kaulan alueen syöpäpotilaan 
hoitoketjun haasteet

Challenges in the process of Head and 
Neck cancer management

Antti Aarni Mäkitie

329. TAME - sydänpysähdyksestä 
elvytetyn potilaan valtimoveren 
hiilidioksidiosapaineen merkitys potilaan 
neurologiselle toipumiselle 

TAME Cardiac Arrest Trial Targeted 
therapeutic Mild Hypercapnia After 
Resuscitated cardiac Arrets: A Phase III 
Multi-Centre Ranomised Controlled Trial

Minna Elina Bäcklund

330. DELIRIUMIN HOITOON KÄYTETTÄVÄT 
LÄÄKEAINEET TEHO-OSASTOLLA 
(”AID-ICU”). SATUNNAISTETTU 
KAKSOISSOKKOUTETTU 
LUMEKONTROLLOITU TUTKIMUS 
HALOPERIDOLIN KÄYTÖSTÄ DELIRIUMIN 
HOIDOSSA TEHO-OSASTOLLA

Agents Intervening against Delirium in 
Intensive Care Unit (AID-ICU) A randomised, 
blinded, placebo-controlled trial

Johanna Hästbacka

331. Veren hiilidioksidiosapaineen 
laskennallinen arviointi perustuen 
loppuhengityksen kaasujen 
osapaineisiin sekä saturaatioon 

Predicting arterial carbon dioxide partial 
pressure based on end-tidal gas pressures 
and oxygen saturation 

Johanna Hästbacka

332. Ultraääniohjattu Serratus anterior plane 
block jatkuvalla puudutusinfuusiolla 
verrattuna epiduraaliseen kivunhoitoon 
sarjakylkiluumurtumapotilailla: 
prospektiivinen, randomoitu kliininen 
tutkimus

Comparison of ultrasound guided 
Serratus Anterior Plaine block (SAPB) 
with continuous local anesthetic infusion 
and epidural analgesia in the treatment 
of multiple rib fracture analgesia: a 
prospective, randomised clinical study

Pekka Tarkkila

333. Mitä tehopotilaat kertovat? 
Tehohoidon jälkipoliklinikkatoiminnan 
tuloksia Meilahdessa vuosilta 2011-2017

What do ICU patients tell us? Results from 
Meilahti hospital post-ICU clinic 2011-2017

Johanna Hästbacka

334. ASSESS-SHOCK- Perifeerisen 
verenkierron, kudoshappeutuksen, 
endoteelin toiminnan ja hyytymishäiriön 
arviointi verenkiertovajauksessa  

ASSESSment of periferal perfusion, tissue 
oxygen saturation, endothelial function 
and coagulation disorder in circulatory 
SHOCK, The ASSESS - SHOCK study

Erika Maria Wilkman

335. Uusien työntekijöiden 
perehdytyksen toteutuminen 
yliopistosairaalan vaativissa hoitotyön 
toimintaympäristöissä

Evaluating the orientation process of 
new employees in demanding nursing 
environments in university hospital  

Toni Kristian Haapa

336. Internet-välitteinen 
esivalmennusohjelma moniammatillisen 
kivunhoidon hoitojaksoa odottaville 
potilaille

Internet-delivered introductory programme 
for patients on a waiting list for treatment 
at an interdisciplinary pain centre – a 
randomized controlled study.

Eija Anneli Kalso
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
337. Rajoitettu nestehoito ja akuutti 

munuaisvaurio tehohoidossa olevilla 
potilailla

RESTRICTIVE FLUID THERAPY AND ACUTE 
KIDNEY INJURY  IN CRITICALLY ILL PATIENTS

Suvi Terhikki Vaara

338. Potilaan yksilöity unen tukeminen   – 
toimintamallin testaus tehohoidossa

Individualised sleep promotion - testing of 
the model in critical care

Marita Ritmala

339. Rajoitetun suonensisäisen nestehoidon 
vertailu normaaliin nestehoitoon 
potilailla joilla on septinen sokki 
(CLASSIC)

Effects of restricting intravenous fluids vs. 
standard care fluid therapy in patients with 
septic shock (CLASSIC)

Ville Yrjö Olavi Pettilä

340. Ovatko antitromboottiset lääkkeet 
ja niiden lääkevasteet yhteydessä 
komplikaatioiden esiintymiseen 
aivoverisuonistenttipotilaalla? 

Is there a connection between antiplatelet 
therapy and platelet function testing and 
complications in patients with cerebral 
aneurysm treated with flow diverters?

Britt Ann-Christine 
Lindroos

341. -Tehohoitopotilaan hengityslaitehoidon 
jälkeisen nielun vajaatoiminnan 
stimulaatiohoito

The PhINEST Study – Pharyngeal ICU - 
Novel Electrical Stimulation Therapy: a  
prospective, multi-site, randomised, sham-
controlled, single-blind (outcome  assessor-
blinded) study

Minna Elina Bäcklund

342. Alkoholin riskikäyttö teho-osastoilla 
hoidetuilla potilailla, yleisyys, vaikutus 
tehohoidon kestoon ja ennusteeseen. 
Retrospektiivinen rekisteritutkimus

Hazardous use of alcohol in patients 
treated in intensive care units. Prevalence 
and association with duration of intensive 
care and outcome.

Johanna Hästbacka

343. Hengitystiehallinta sairaalan sisäisen 
elvytyksen aikaina

Resuscitation airway use during in Hospital 
Cardiac Arrest

Markus Benedikt Skrifvars

344. ASSESS-SHOCK- Perifeerisen 
verenkierron, kudoshappeutuksen, 
endoteelin toiminnan ja hyytymishäiriön 
arviointi verenkiertovajauksessa  (Copy)

ASSESSment of periferal perfusion, tissue 
oxygen saturation, endothelial function 
and coagulation disorder in circulatory 
SHOCK, The ASSESS - SHOCK study (Copy)

Erika Maria Wilkman

345. Haimaleikkauspotilaiden hoidon 
kehittäminen

Improvement of care of patients 
undergoing pancreatic surgery

Piia Maria Peltoniemi

346. Palovammapotilaiden toteutunut 
nestehoito U2 Palovammakeskuksessa 
2016-2018

Fluid therapy of burn patients at Burn 
Center U2 2016-2018

Laura Maria Lindahl

347. Kaulalle asetettavan zero-heat-flux-
lämpömittarin käyttö aivoleikkauksen 
yhteydessä   

Zero-heat-flux thermometry on the neck in 
elective craniotomy

Eero Juhani Pesonen

348. Elvytettyjen potilaiden lämpötilakontrolli 
suomalaisilla teho-osastoilla ja 
sairaalaelvytysten tulokset

Therapeutic temperature management 
of postresuscitation patients in Finnish ICUs 
and outcome of in-hospital resuscitation

Tuomas Oksanen

349. Uni, kipu ja terveyteen liittyvä 
elämänlaatu

Sleep, pain and health-related quality of 
life

Eija Anneli Kalso

350. Neuropaattinen kipu: biomarkkerit ja 
endogeenisen kivunsäätelyjärjestelmän 
lääkekehityksen kohteet

Neuropathic pain: biomarkers and 
druggable targets within the endogenous 
analgesia system

Eija Anneli Kalso

351. Kipuklinikalla hoidettujen 
syöpäpotilaiden oireet ESAS-seurannan 
valossa

ESAS and symptom trajectories in patients 
with cancer pain

Tarja Elina Heiskanen

352. Rintasyövän vuoksi hoidettavien naisten 
kipu

Pain relief in women treated for breast 
cancer

Eija Anneli Kalso

353. Sairaalan vuodeosasatoilla ja 
teho-osastoilla tapahtuvien 
sydänpysähdysten ennaltaehkäisy ja 
tehokkaampi hoito

PREVENTING AND IMPROVING THE 
TREATMENT OF IN-HOSPITAL AND INTENSIVE 
CARE UNIT CARDIAC ARRESTS 

Markus Benedikt Skrifvars

354. Krooninen kipu ja elintavat Chronic pain and life style factors Eija Anneli Kalso
355. Zero-heat-flux-lämpömittarin käyttö 

lonkkamurtumapotilailla
Zero-heat-flux thermometry in hip fracture 
patients: a prospective observational study

Marja Kaarina Silvasti-
Lundell

356. Standardoitujen potilaslähtöisten 
päätemuuttujien kehittäminen 
sternotomioiden ja 
endometrioosikirurgian jälkeisen 
kivunhoidon kehittämiseksi

Providing standardized consented proms 
(patient reported outcome measures) 
for improving pain treatment after 
sternotomies and surgery for endometriosis

Eija Anneli Kalso

357. Erikoistuvien lääkärien työhyvinvointiin 
vaikuttavat syyt

Factors related to residents' well-being at 
work

Leila Arja Kaarina Niemi-
Murola

358. Veren hyytymishäiriö valproaattia 
käyttävillä neurokirurgisilla 
aikuispotilailla

Valproate-associated coagulation disorder 
among adult neurosurgical patients

Minna Tallgren
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
359. AFIB-ICU Uusi eteisvärinä teho-osastolla: 

kansainvälinen monikeskustutkimus
New-onset atrial fibrillation in the intensive 
care unit: protocol for an international 14-
day inception cohort study (AFIB-ICU) 

Johanna Hästbacka

360. Leikkaustoiminnan arkivaikuttavuus 
Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirissä

Real life effectiveness in operative activities 
at the hospital district of Helsinki and 
Uusimaa

Irma Jousela

361. Uni ja neuropaattinen kipu Sleep and neuropathic pain Eija Anneli Kalso
362. TERVEIDEN VAPAAEHTOISTEN 

KOHORTTI TIETEELLISTEN 
LABORATORIOMÄÄRITYSTEN 
KONTROLLIAINEISTOKSI

HEALTHY VOLUNTEERS FOR A CONTROL 
COHORT FOR SCIENTIFIC LABORATORY 
ANALYSES

Eero Juhani Pesonen

363. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen 
tehohoitopotilaan hoidossa-   Suomen 
tehohoidossa vuosina 2007- 2017 tehdyt 
lääkehoitoon liittyvät HaiPro- ilmoitukset 
ja niiden analyysi   

Medication safety in intensive care-
Medication related patient safety incidents 
in Finnish intensive care  units between 2007 
and 2017

Minna Kurttila

364. Avohoitokeuhkokuumeen 
satunnaistettu, upotettu, 
monitekijäinen, mukautettu 
alustatutkimus (REMAP-CAP)

Randomized, Embedded, Multifactorial, 
Adaptive Platform trial for Community-
Acquired Pneumonia (REMAP-CAP)

Suvi Terhikki Vaara

365. Ryhmämuotoisen ja videoavusteisen 
EMDR-intervention vaikutus COVID19-
potilaita hoitavien terveydenhuollon 
ammattilaisten psyykkiseen hyvinvointiin 
ja terveyteen 

The effect of online group EMDR 
intervention in preventing work related 
stress in healthcare employees during 
COVID-19 outbreak

Jan-Henry Mauritz 
Stenberg

366. Toipuminen kriittisestä 
koronavirusinfektiosta

Recovery after critical covid-19 infection Johanna Hästbacka

367. Uuden työntekijän perehdyttäjänä 
toimivan sairaanhoitajan 
perehdyttämisosaaminen ja 
perehdyttämisosaamisen mittarin 
kehittäminen   

Registered Nurses`Orientation 
Competence and Developing Preceptors` 
Orientation Competence Instrument (POCI)

Netta Anneli Pohjamies

368. Parasetamolipitoisuuden 
määrittäminen sähkökemiallisella 
mittarilla veri-, sylki- ja virtsanäytteistä 
vapaaehtoisilla tutkimushenkilöillä – 
mittarin validointitutkimus

Detection of paracetamol concentration 
in blood-, saline- and urine samples with 
an electrochemical indicator in healthy 
volunteers -  a validation study for a novel 
technique

Eija Anneli Kalso

369. Luontainen immuunivaste 
sydänpysähdyksen jälkeen

Innate immune response after cardiac 
arrest

Pirkka Tapio Pekkarinen

370. Epo-trauma: erytropoietiini alfan 
käyttö hengityskoneessa olevilla 
monivammapotilailla -satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu, plasebokontrolloitu 
monikeskustutkimus  

Epo-trauma: a randomised, double-blind, 
placebo-controlled trial of erythropoietin 
alfa versus placebo in mechanically 
ventilated critically ill patients following 
traumatic injury  

Eino Juhani Henrik Palin

371. Ensihoito-yksikön antaman verensiirron 
vaikutus hyytymiseen trauma- ja ei-
traumapotilailla

The effect of blood transfusion in 
prehospital phase on coagulation status in 
trauma and non-trauma patients

Alexey Schramko

372. Covid-19 suomalaisilla teho-osastoilla Covid-19 in Finnish ICU:s Johanna Hästbacka
373. Infuusionesteiden ja veren lämmittimen 

soveltuvuus käyttöön
Verification of Clinical Utility: enFlow IV Fluid 
and Blood Warming System 

Mikko Kalevi Lax

374. Fibromyalgian patofysiologia (Copy) Understanding the pathophysiology of 
fibromyalgia: linking energy metabolism, 
muscle tension, and psychological factors  
(pääkäyttäjän luoma kopio 29.1.2021)

Eija Anneli Kalso

375. Kehon tunnekartat  (pääkäyttäjän 
luoma kopio 1.2.2021)

Pain and bodily maps of emotions  
(pääkäyttäjän luoma kopio 1.2.2021)

Eija Anneli Kalso

376. Kyselytutkimus sepsiksen hoidosta 
euroopassa

European sepsis care survey Johanna Hästbacka

377. Trombosyyttisiirrot ja trombosytopenia 
teho-osastoilla, kansainvälinen kahden 
viikon alustava seurantatutkimus

Platelet transfusions and thrombocytopenia 
in intensive care units, an international 
2-week inception cohort study

Mirka Maaret Sivula

378. Potilaskeskeisen hoidon parantaminen 
tehohoitoyksiköissä: työtyytyväisyyden 
ja itsearvioidun potilaskeskeisen hoidon 
toteutuksen välinen yhteys

Improving person-centered care in 
intensive care settings: the relationship 
between job satisfaction and self-assessed 
person-centered care provision

Toni Kristian Haapa

379. Intraoperatiivisen deksametasonin 
annon vaikutukset 
postoperatiivisiin komplikaatioihin 
pankreatikoduodenektomiapotilailla

The impact of intraoperative 
dexamethasone on postoperative 
complications in patients undergoing 
pancreaticoduodenectomy

Piia Maria Peltoniemi
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Lohjan sairaanhoitoalue

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
380. Digitalisaatio ja toiminnan muutos 

terveydenhuollossa (Copy)
Healthcare in digital transformation (Copy) Healthcare in digital 

transformation 
(Copy) Digitalisaatio 
ja toiminnan muutos 
terveydenhuollossa 
(Copy)

381. Eurooppalainen vajaatoimintarekisteri III Heart Failure Phase III (HFIII) registry Heart Failure Phase 
III (HFIII) registry 
Eurooppalainen 
vajaatoimintarekisteri III

382. TrialNet -Kohti diabeteksen 
ennaltaehkäisyä

TrialNet- Pathway to prevention TrialNet- Pathway to 
prevention TrialNet 
-Kohti diabeteksen 
ennaltaehkäisyä
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Naistentaudit ja synnytykset

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
383. Mikrobiomi ja hedelmällisyys Microbiome and subfertility Ilkka Elis Juhani Kalliala
384. Kotihoidon turvallisuus sairaalahoitoon 

verrattuna lapsivedenmenon jälkeen 
<34 raskausviikolla, randomoitu 
kontrolloitu tutkimus

Hospital versus outpatient care after 
preterm pre-labour rupture of membranes 
<34 weeks of gestation, randomized 
controlled trial

Tarja Leena Satu Myntti

385. Raskauden aikaisen suuhygienian 
merkitys raskauden ennusteeseen 

Dental hygienics and pregnancy outcomes Leena Katariina 
Rahkonen

386. Äidin synnytystä edeltävän voinnin 
merkitys toipumiseen vaikeasta pre-
eklampsiasta - laboratoriotutkimusten 
ennustearvo

Recovery after severe pre-eclampsia - are 
laboratory parameters predictable?

Päivi Galambosi

387. Helsingin Naistenklinikan Seri-
tukikeskuksen asiakkaat ensimmäisen 
toimintavuoden aikana

The first year of Helsinki Seri Support Center Riina Marianne Korjamo

388. Design thinking leikkaussalilaitteiden 
käyttäjäkokemuksen ymmärtämisessä

Design thinking in understanding the user 
experience of operating room technology

Nina Charlotta Lindfors

389. Kansainvälisen monikeskuksen AIP 
(Abnormally Invasive Placenta - 
Istukan kiinnittymishäiriö) -tietokannan 
perustaminen (International Society 
for the Abnormally Invasive Placenta 
yhdistyksen puolesta) (Copy)

Multicenter International Abnormally 
Invasive Placenta (AIP) Database 
Establishment (on behalf of the 
International Society for the Abnormally 
Invasive Placenta) (Copy)

Vedran Stefanovic

390. Hedelmällisyyden säilyttäminen 
munarakkuloiden valinnalla ja viljelyllä

Fertility preservation by follicle selection 
and culture

Timo Tapani Tuuri

391. Toistuvien keskenmenojen ja 
eri raskauskomplikaatioiden 
immunologinen tutkimus 
alkuraskauden aikana – kansainvälinen 
yhteistyöhanke perustuen 
kansalliseen rekisteritutkimukseen ja 
väestöpohjaiseen biopankkiin.

Immunology in early pregnancy and 
pregnancy outcome- An international 
collaborative study based on national 
registries and a population covering 
biobank

Jenni Karoliina 
Heikkinen-Eloranta

392. Taitopajaharjoittelun vaikutus 
ryhmän suoriutumiseen 
hartiadystokiasimulaatiossa

The effects of skill station training on 
group's performance in simulated shoulder 
dystocia

Nanna Sarvilinna

393. Sikiön kohtukuoleman syyt ja 
synnytyksen kulku, jälkineuvonta 
sekä seuraavan raskauden kulku 
sikiökuoleman jälkeen

Causes of stillbirth and course of delivery, 
counceling and course of the subsequent 
pregnancy after stillbirth

Vedran Stefanovic

394. eHealth raskausdiabeteksen hoidossa 
-eMOM GDM -projekti

Ehealth in treatment of gestational 
diabetes - the emom gdm -project

Saila Birgita Koivusalo

395. Endometrioidista alatyyppiä olevien 
gynekologisten karsinoomien yksilöllisen 
hoidon kehittäminen

Tools for individualized therapy in 
gynecological endometrial carcinomas

Ralf Bützow

396. Misoprostolin aloitusannostelu 
lääkkeellisessä 
raskaudenkeskeytyksessä 
raskausviikoilla 9+1–12+0 

Effect of misoprostol loading dose on 
medical induced abortion between 9+1 - 
12+0 weeks.

Riina Marianne Korjamo

397. Lampaan sikiön sydämen toiminta 
muuttuvissa kuormitusolosuhteissa

Fetal cardiac wall mechanics and 
ventricular interactions in an experimental 
sheep model of altered cardiac loading 
conditions

Juha Pekka Räsänen

398. Kohdunpoiston vaikutus virtsankarkailun 
ja laskeuman kehittymiselle: FINHYSt 
2006 - 10 vuoden tulokset

The risk of urinary incontinence or prolapse 
following hysterectomy: FINHYST 2006 - 10 
year results

Maarit Johanna 
Mentula

399. Intra-amniaalisen infektion osoittaminen 
lapsiveden Actim IAI – point of care-
testin avulla ja sen yhteys lapsiveden 
mikrobi-invaasioon ja lapsen 
ennusteeseen

Actim IAI -point of care-test in the 
diagnostics of intra-amniotic infection, and 
the correlation to microbial invasion of the 
amniotic cavity and short-time prognosis of 
the infant

Tarja Leena Satu Myntti
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
400. Hands-on koulutuksen vaikutus 

imukuppitoimenpiteen oppimiseen
The effect of hands-on training on learning 
vacuum delivery procedure   

Sabrina Charlotta Forsell

401. Systemaattiset onkologiset tutkimukset 
munasarjasyövän lääkehoidon 
optimoimiseksi (ONCOSYS-OVA)

Systems oncology approach to optimize 
ovarian cancer treatment (ONCOSYS-OVA)

Mikko Johannes 
Loukovaara

402. Emättimen mikrobiomi raskauden 
loppuvaiheessa ja synnytyksen aikana

Vaginal microbiome in late pregnancy and 
parturition

Pekka Juhani Nieminen

403. Synnytyksessä traumatisoitumisen 
taustatekijät ja tunnistaminen

Background and identification of traumatic 
childbirth experience

Terhi Kaarina Saisto

404. KOHDUNKAULAN TOIMENPITEET JA 
LISÄÄNTYMISTERVEYS

Cervical procedures and reproductive 
health

Karoliina Maria Aro

405. Nuorten potilaiden keskivaikeuden 
kohdunkaulanmuutosten 
seurantatutkimus

Expectant management of CIN2 in young 
women

Ilkka Elis Juhani Kalliala

406. Keskenmenot Suomessa 
1998 -2016: Esiintyvyys, hoito, 
riskitekijät ja vaikutukset yleis- 
ja lisääntymisterveyteen sekä 
hedelmällisyyteen

Miscarriages in Finland 1998 -2016: 
Indicende, treatments, risk factors and 
the effect on general and sexual health 
as well as on fertility - an epidemiologic 
nationwide study

Mikko Aimo Oskari 
Heikinheimo

407. Komplementtijärjestelmä sukusoluissa, 
alkioissa ja varhaisissa istukkaa 
muodostavissa soluissa

Complement system in human gametes, 
early embryos and trophectodermal cells

Timo Tapani Tuuri

408. Äidin painoindeksin vaikutus raskaus-, 
synnytys- ja neonataalikomplikaatioihin

Maternal body mass index and pregnancy, 
delivery and neonatal outcomes  

Heidi Kristiina Sormunen-
Harju

409. Ursodeoksikoolihappo vs. rifampisiini 
vaikean varhaisen raskaushepatoosin 
hoidossa – satunnaistettu tutkimus  
(TURRIFIC-tutkimus) 

A randomised trial of ursodeoxycholic 
acid versus rifampicin in severe early onset 
intrahepatic cholestasis of pregnancy: the 
TURRIFIC study

Laura Maria Lampio

410. Hyvin varhainen lääkkeellinen 
raskaudenkeskeytys (VEMA) –
satunnaistettu tutkijalähtöinen 
monikeskustutkimus

Efficacy of Very Early Medical Abortion – a 
randomized controlled non-inferiority trial 

Mikko Aimo Oskari 
Heikinheimo

411. Synnytyksen käynnistämisen vaikutukset 
äitiin ja lapseen. Rekisteritutkimus HYKS-
sairaaloissa vuosina 2005-2008 ja 2015-
2017 synnyttäneistä.

Maternal and neonatal implications of the 
induction of labor. Registry-based study 
of all deliveries at the Helsinki University 
Hospital in 2005-2008 and 2015-2017. 

Kaisu Marjaana Luiro-
Helve

412. Keinoalyä hyödyntävä WOMEMDO-
työkalu endometrioositaudin 
tunnistamiseksi

Artificial Intelligence-based endometriosis 
tool (FEMENDO)

Päivi Satu Maria Härkki

413. REVEAL 2: Prospektiivinen, 
satunnaistettu, kaksoissokkoutettu 
ja lumelääkekontrolloitu vaiheen 3 
tutkimus, jossa tutkitaan VGX-3100-
valmistetta lihaksensisäisesti Cellectra™ 
5PSP -laitteella annettuna yhdessä 
elektroporaation kanssa HPV 16- ja/
tai HPV 18 -tyypin virukseen liittyvän 
kohdunkaulan HSIL-muutoksen hoitoon

Reveal 2: a prospective, randomized, 
double-blind, placebo-controlled 
phase 3 study of vgx-3100 delivered 
intramuscularly followed by electroporation 
with cellectra™ 5psp for the treatment of 
hpv-16 and/or hpv-18 related high grade 
squamous intraepithelial lesion (hsil) of the 
cervix  

Pekka Juhani Nieminen

414. Kyselytutkimus vanhemmille, jotka 
ovat saaneet hedelmöityshoitoa 
luovutetuilla sukusoluilla – saako lapsi 
tietää? 

Attitudes of parents with children after 
ovum donation - will the child know?

Hanna Maria 
Savolainen-Peltonen

415. Onkolyyttisen immunoterapian 
tehokkuus munasarjasyövän 
potilasnäytteissä

Effect of oncolytic immunotherapy on 
ovarian cancer patient samples and its 
tumorinfiltrating lymphocytes: prelude 
to effective immunotherapy of platinum 
resistant cancer

Anna-Maija Kanerva

416. Äidin raskauden aikaisen ja synnytyksen 
jälkeisen masennuksen ehkäisy ja 
hoito – Äidin ja lapsen terveyttä ja 
hyvinvointia edistävä tutkimus 

IMPLEMENTATION OF PREVENTION AND 
INTERVENTION OF MATERNAL PERINATAL 
DEPRESSION TO STRENGTHEN MATERNAL 
AND CHILD HEALTH

Saila Birgita Koivusalo
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
417. PPL17 Satunnaistettu 

kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, 
rinnakkaisryhmissä tehtävä tutkimus, 
jossa on toimivuuden osoittamikseksi 
tehtävä A- osa ja annoksen 
määrittämiseksi tehtävä B-osa ja jossa 
arvioidaan ihon alle annettavan 
Tafoxipariinin tehokkuutta, turvallisuutta, 
siedettävyyttä ja annosvastetta kun sitä 
annetaan synnytyksen käynnistämiseen 
tarkoitetun hoidon lisänä aiemmin 
synnyttämättömille naisille, joiden 
raskaus on täysiaikainen ja kohdunsuu 
epäkypsä

A Randomized, Double-Blind, Placebo-
Controlled, Parallel-Group Proof of 
ConceptStudy (section A) with a 
conditional dose finding follow up (Section 
B) to Evaluate the Efficacy on Cervical 
ripening, Safety, Tolerability and dose 
response of Subcutaneously Administered 
Tafoxiparin in Term Pregnant, Nulliparous 
Women with an unripe cervix undergoing 
Labor Induction.

Leena Katariina 
Rahkonen

418. Hedelmällisyysneuvonta ja sen 
tulokset Suomessa vuosina 2008-2019 - 
rekisteritutkimus

Outcomes of fertility counselling in Finnish 
university hospitals in 2008-2019 - a register-
based study

Hanna Maria 
Savolainen-Peltonen

419. Emättimen solumuutosten hoito- ja 
seurantatutkimus

Trial of treatment of vaginal intraepithelial 
neoplasia (VAIN)

Ilkka Elis Juhani Kalliala

420. Raskauden aikaisen kohdunsisäisen 
tulehduksen diagnostiikan 
parantaminen

Detecting intra-amnial infection to improve 
diagnostics

Vedran Stefanovic

421. SALKA-tutkimus: Sikiön saltatorisen 
sykekäyrämuutoksen (KTG) 
tunnistaminen tekoälyn avulla

SALKA Research: Computerised 
Cardiotocography (CTG) and Machine 
Learning in Interpretation of Saltatory 
Pattern of Fetal Heart Rate

Sture Herman Mikael 
Andersson

422. Lapsettomuuspotilaiden 
elintapavalmennuksen pilotointi

COaching Lifestyle Intervention for FErtility 
(COLIFE) – pilotointi

Päivi Irmeli Joki-Korpela

423. Yhdeksänvalenttisen HPV-rokotteen 
teho kohdunkaulansyövän esiasteen 
uusimisen estossa hoidon jälkeen

NOVEL Trial: Nonavalent prophylactic HPV 
vaccine (GARDASIL9) after local treatment 
for cervical intra-epithelial neoplasia

Pekka Juhani Nieminen

424. Lapsettomuusparien elintapaohjaus Coaching lifestyle intervention for fertility 
(colife)

Maritta Katrina 
Pöyhönen-Alho

425. Varhaisraskauden immunologia ja 
mikrobiomi 

Adaptation of immunology and 
microbiome in early spontaneous 
pregnancy

Janina Charlotte 
Kaislasuo

426. Kasvainten immunologisen statuksen 
muokkaaminen munasarjasyövässä 
adenovirus-välitteisen immunoterapian 
keinoin

Adenoviral immunotherapy of 
ovarian cancer through conversion of 
immunologically inert into inflamed tumors

Anna-Maija Kanerva

427. Mikrobiomi ja hedelmällisyys Microbiome and subfertility Ilkka Elis Juhani Kalliala
428. Äidin ja sikiön raskaudenaikaisen 

aineenvaihdunnan yhteys 
raskauskomplikaatioihin, 
vastasyntyneen muuttujiin ja lapsuuden 
lihavuuteen

Association of materno-fetal metabolome 
with maternal obesity and pregnancy 
disorders, newborn outcomes and 
childhood obesity and cardiometabolic 
disorders

Saila Birgita Koivusalo

429. Etyyliglukuronidin esiintyminen 
virtsassa äitiysneuvola- ja 
äitiyspoliklinikkakäyntien yhteydessä 
HUS:n ja PHHYKY:n alueella

Urine ethyl glucuronide (EtG) as a 
biomarker for alcohol consumption during 
pregnancy in two outpatient maternity 
clinics in Finland

Hanna Kristiina Kahila

430. SYNNYTYSKOKEMUS: OSATEKIJÄT JA 
SEURAUKSET

Birth experience - determinants and 
consequences 

Tomi Sakari Mikkola

431. Intrauteriinisten (IU) punasolusiirtojen 
tulokset Suomessa vuosina 2013-2022

The outcomes of intrauterine red blood cell 
transfusions in Finland in 2013-2022

Riina Maria Jernman

432. Raskauden vaikutus kohdun 
lihasseinämän soluihin

Effects of pregnancy to myometrial cells Mikko Aimo Oskari 
Heikinheimo

433. Tyyni - Kohti parempaa 
synnytyskokemusta

Tyyni - Towards a better childbirth 
experience

Laura Maria Lampio

434. COVID-19 infektio ja raskaus: 
kansallinen ja kansainvälinen tutkimus

COVID-19 disease in pregnancy: 
International Network of Obstetric Survey 
Systems collaborative study of maternal 
and perinatal outcomes

Outi Aini Elina Äyräs

435. COVID-19 sairastuneiden naisten 
raskauden kulku ja ennuste

Clinical Characteristics of Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) in Pregnancy 
(COVID-preg)

Vedran Stefanovic

436. Steroidihormonien merkitys 
kuivasilmäisyyttä aiheuttavien 
autoimmunisairauksien patogeneesissä

Sex hormones in autoimmune diseases with 
ocular manifestation

Hanna Maria 
Savolainen-Peltonen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
437. Kohdunkaulan syöpähoitojen vaikutus 

emättimen bakteeritasapainoon ja 
immuunipuolustukseen ja yhteyden 
ennenaikaiseen synnytykseen

The association between preterm birth, 
vaginal microbiome, immune defense 
and hpv among women with cervical 
precancer

Ilkka Elis Juhani Kalliala

438. Covid-19 epidemia – kliininen 
kuva raskaudessa ja vaikutus 
päivystyspotilaiden  profiiliin

Covid-19 epidemia - clinical characteristics 
during pregnancy and effect on patient 
profile at Women's Hospital emergency 
department

Tomi Sakari Mikkola

439. Naisten terveystutkimus Pohjois-Suomen 
syntymäkohortissa 1986  

Women's Health Study in Northern Finland 
Birth Cohort 1986 

Kaisu Marjaana Luiro-
Helve

440. Poliisille ilmoittamattoman 
seksuaaliväkivallan piirteet Seri-
tukikeskuksen asiakkailla    

The characteristics of unreported sexual 
violence in the cases of Seri Support Center 

Riina Marianne Korjamo

441. Seksuaaliväkivallan uhrien 
tukipalveluiden käyttö ja kokemukset 
sekä rikosilmoituksen tekoon vaikuttavat 
tekijät

Support services and characteristics 
affecting to police reports among the 
victims of sexual violence

Riina Marianne Korjamo

442. - Clinical response to standard of care 
for advanced ovarian cancer in real-life 
settings

Heini Johanna Lassus

443. Synnytyksen käynnistys balongilla 
tai misoprostolilla spontaanin 
lapsivedenmenon jälkeen täysiaikaisesa 
raskaudessa - satunnaistettu tutkimus

Induction of labor with a balloon catheter 
versus oral misoprostol following term 
pre-labor rupture of membranes – a 
randomized controlled trial

Leena Katariina 
Rahkonen

444. Liragest  -Tyyppi 2 diabeteksen ehkäisy 
liraglutidilla raskausdiabeteksen jälkeen

Liragest -  LIRAGLUTIDE IN THE PREVENTION 
OF T2DM AFTER GESTATIONAL DIABETES 

Satu Johanna 
Wedenoja

445. Vaihdevuosi-iän hormonihoidon 
vaikutus eri sairauksien riskiin 
suomalaisilla naisilla

Disease risk in Finnish postmenopausal 
women using hormone therapy

Tomi Sakari Mikkola

446. Ympäristömyrkyt äidinmaidossa Environmental pollutants in breast milk Mervi Väisänen-
Tommiska

447. HUS Seri-tukikeskuksen asiakkaiden 
seksuaalirikosprosessin eteneminen sekä 
tausta- ja tapahtumatietojen vaikutus 
siihen

The progression in the criminal procedure 
regarding clients of the Helsinki Seri Support 
Center and the effect of background and 
case information on the progression

Riina Marianne Korjamo

448. Raskaudenaikaiset elintavat ja 
etyyliglukuronidin esiintyminen 
mekoniumissa Suomessa

Alcohol use during pregnancy in Finland 
according to meconium samples

Hanna Kristiina Kahila

449. Istukkaorganoidien käyttö 
lääketieteellisessä tutkimuksessa 
ja toksikologisessa testauksessa: 
alkoholialtistuksen ja tupakan vaikutus 
istukan geenien säätelyyn in vivo ja in 
vitro 

Trophoblast organoids for modelling of 
placental disorders and toxicological 
testing:  Effects of periconceptional in vivo 
and in vitro alcohol exposure on placental 
development   

Hanna Kristiina Kahila

450. Spinaalinen fentanyyli tai 
epiduraalipuudutus alkuvaiheen 
synnytyskivunlievityksessä synnytyksen 
käynnistyksen yhteydessä

Spinal fentanyl or epidural analgesia in the 
early first phase of induced labor

Antti Johannes 
Väänänen

451. Hedelmöityshoitojen sekä alentuneen 
hedelmällisyyden vaikutukset genomiin 
ja geenien säätelyyn (arttwins)

The effect of infertility and assisted 
reproductive techniques on epigenomic 
modifications and gene expression after art

Timo Tapani Tuuri

452. Potilaskeskeisen, arvopohjaisen 
terveydenhuollon kehittäminen 
äitiyshuoltoon suomessa

Developing applicable patient reported 
measures (prms) for maternity care routine 
in finland

Aydin Hikmet Tekay

453. Endometrioosi ja fertiliteetti Endometriosis and fertility Päivi Satu Maria Härkki
454. Ihmisen keskushermoston kehityksen 

säätely ja siihen vaikuttavat tekijät 
normaalissa ja poikkeavassa 
raskaudessa

Understanding human brain development 
and neurodevelopmental diseases  

Mikko Aimo Oskari 
Heikinheimo

455. Oncosys Ova kliinisen homologisen 
rekombinaatio testin kehittäminen

Oncosys Ova Development of a clinical 
homologous recombination deficiency 
assay

Anniina Färkkilä

456. Tavoitteellisen koulunkäynnin ja urheilun 
sekä sosiaalisen median vaikutus 
nuorten naisten kehonkuvaan ja 
murrosiän kehitykseen 

3S - School, Sports and Social media Tuuli Elina Holopainen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
457. Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, 

lumekontrolloitu monikeskustutkimus, 
jossa selvitetään elintsanetantin 
tehokkuutta ja turvallisuutta 
vaihdevuodet ohittaneiden naisten 
vasomotoristen oireiden hoidossa 52 
viikon ajan 

A double-blind, randomized, placebo-
controlled multicenter study to investigate 
efficacy and  safety of elinzanetant for the 
treatment of vasomotor symptoms over 52 
weeks in postmenopausal women

Mikko Aimo Oskari 
Heikinheimo

458. Kohdunpoistoleikkauksen jälkeinen 
infektio: vertaileva, lumekontrolloitu 
tutkimus atsitromysiinin ja kefuroksiimin 
käytöstä antibioottiprofylaksiana

Post-hysterectomy infections: a 
randomized, placebo-controlled study 
between the use of azithromycin and 
cefuroxime in antibiotic prophylaxis 

Päivi Kristiina Rahkola-
Soisalo

459. Pakkasalkionsiirto luonnollisessa 
kierrossa (L-PAS) verrattuna 
lääkkeellisesti tuettuun kiertoon (S-PAS). 
Retrospektiivinen rekisteritutkimus. 

Frozen embryo transfer in natural cycle 
compared with programmed cycle. 
Retrospective registry study. 

Kaisu Marjaana Luiro-
Helve

460. Tavoitteellisen koulunkäynnin ja urheilun 
sekä sosiaalisen median yhteys nuorten 
naisten kehonkuvaan ja murrosiän 
kehitykseen 

3s - school, sports and social media 
prospective

Tuuli Elina Holopainen

461. Ponnistusvirtsankarkailun hoito; 
potilaan valinta, hoidon tehokkuus ja 
tyytyväisyys hoitoon 

The treatment of stress-urinary 
incontinence; patient choice, efficacy and 
satisfaction – a register study.

Camilla Kristina Isaksson

462. Keisarileikkauksen anestesiakäytännöt - 
tilannekuva

Access: anesthesia practice for cesarean 
delivery snapshot survey

Antti Johannes 
Väänänen
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Neurokeskus

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
463. Vapaan mikrovaskulaari- tai paikallisen 

kudossiirteen vaatineet kallonpohjaa 
penetroivien kasvainten leikkaukset 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
neurokirurgian klinikassa vuosina 
2005-2017 – perioperatiivinen hoito ja 
leikkausten tulokset

Microvascular free or local flap 
reconstruction of skull base penetrating 
tumors at neurosurgical department of 
Helsinki University Hospital between 2015-
2017 – perioperative care and short term 
outcome

Teemu Sakari 
Luostarinen

464. Kahden vuoden prospektiivinen 
tutkimus, jossa arvioidaan Mavencladin 
toiminnan alkamista erittäin aktiivia 
relapsoivaa MS-tautia sairastavilla 
tutkittavilla

A 2-year prospective study to evaluate the 
onset of action of Mavenclad ® in subjects 
with highly active relapsing multiple 
sclerosis

Sari Tuulikki Atula

465. (EXCOA-CVT) Aivojen sinustromboosin 
riskitekijät, kliininen kuva ja 
pitkäaikaisennuste 

Risk factors, clinical characteristics, and 
long-term outcome of cerebral venous 
thrombosis (EXCOA-CVT) 

Jukka Markus Putaala

466. Kaksivuotinen, prospektiivinen tutkimus, 
jossa arvioidaan Mavenclad®-
valmisteella hoidettujen, erittäin 
aktiivista relapsoivaa MS-tautia 
sairastavien potilaiden terveyteen 
liittyvää elämänlaatua

A 2-year Prospective Study to Assess 
Health-related  Quality of Life in Subjects 
with Highly-Active  Relapsing Multiple 
Sclerosis Treated with  Mavenclad®

Mira Annukka Uusitalo

467. Helsingin Aivoverenkiertohäiriöiden 
laaturekisteri

The Helsinki Stroke Quality Registry Sami Timo Curtze

468. SUUN KAUTTA OTETTAVAN 
LEVOSIMENDAANIN (ODM-109) 
VAIKUTUKSET HENGITYSTOIMINTAAN ALS-
TAUTIA SAIRASTAVILLA POTILAILLA

EFFECTS OF ORAL LEVOSIMENDAN (ODM-
109) ON RESPIRATORY FUNCTION IN 
PATIENTS WITH ALS

Hannu Kaarlo Styrbjörn 
Laaksovirta

469. DiRVa - Terveydenhuollon digitaalisten 
ratkaisujen vaikuttavuuden 
osoittaminen - avain kansainvälisille 
markkinoille , tutkimuksen 2. osio

DiRVa - The Impact of Digital Solutions in 
Healthcare - a key to international markets, 
2nd part of the study

Satu Teressa Lyly

470. NeuroTracking - Hermolihastoiminnan 
ja liikkeen mittaus Parkinsonin taudin 
oireiden ja hoitovaikutusten arvioinnissa

NeuroTracking – Measurement of 
neuromuscular function and motion for 
evaluating symptoms and treatment 
effects in Parkinson’s disease

Eero Aki Johannes 
Pekkonen

471. Toiminnanohjausta harjoittavan 
kognitiivisen harjoittelun vaikuttavuus 
Alzheimerin tautia sairastavilla – 
satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus

Efficacy of cognitive intervention to 
improve executive functioning on patients 
with mild to moderate dementia. Effects on 
cognitive performance and functional MRI 
(FINCODE) – a randomized controlled trial

Kaisu Hannele Pitkälä

472. Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin painehaavamittarin 
(PHUS) validointi

Validation of a Pressure Ulcer Risk Scale 
Developed in Hospital District of Helsinki 
and Uusimaa

Anna-Kristiina Junttila

473. (OPTIMECG) Ambulatorisen EKG:n 
liikeartefaktien vähentäminen 
laskennallisin keinoin hyödyntäen 
liikeanturia, GPS:ä ja fotopletysmografia 
(Copy) JATKOLUPAHAKEMUS

Optimizing long-term ECG monitoring 
by mathematic methods and biosensors 
(Copy)

Jukka Markus Putaala

474. Leanin mukainen johtamisjärjestelmä 
terveydenhuollossa

Lean management in healthcare Elina Marjatta Reponen

475. Funktionaalisen neurokirurgian 
neurobiologia

Neurobiology in functional neurosurgery Riku Pekka Olavi 
Kivisaari

476. HYKS Neuroendovaskulaarinen 
Laatutietokanta

HYKS Neuroendovascular Quality Database  Rahul Raj

477. Liuotushoito tenekteplaasilla vrt. 
alteplaasilla akuutissa aivoinfarktissa 
(TASTE)

Tenecteplase versus Alteplase for Stroke 
Thrombolysis Evaluation (TASTE) Trial

Daniel Strbian

478. Yksilöllistetty hoito perinnöllisessä 
monihermosairaudessa ja  spastisessa 
parapareesissa. 

Personalized Treatment for Charcot-Marie-
Tooth Disease and Hereditary Spastic 
Paraplegia 

Mari Päivikki Auranen
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479. Kansallinen 

kalloimplanttirekisteritutkimus
Finnish National Cranial Implant Registry, 
FiNCIR

Minna Oinas

480. Animoidut anatomiamallit lisätyssä 
todellisuudessa

Animated Anatomy Models in the 
Augmented Reality

Miikka Joojakim Korja

481. Hoitajavetoiset digitaaliset palvelut 
yleisten neurologisten sairauksien 
ennaltaehkäisyn, hoidon ja 
kuntoutuksen tehostamisessa

Nurse-led digital services to improve the 
prevention, treatment and rehabilitation of 
common neurological disorders

Petra Hannele Ijäs

482. Opi sanoja -tutkimus. Afaattisten 
ihmisten uuden sanaston oppimisen 
kyky: Oppiminen ja siihen liittyvät tekijät 
alle 3 kk ja 12 kk aivohalvauksen jälkeen

Learn new words. Word learning ability in 
people with aphasia. Learning and related 
factors at 3 months and 12 months after 
stroke

Eeva Riitta Parkkonen

483. Verenohennushoidon noudattaminen 
ja jatkuvuus eteisvärinäpotilailla 
aivoinfarktin jälkeen

A prospective assessment of adherence 
and persis-tence to anticoagulation 
in ischemic stroke patients with atrial 
fibrillation: incidence, predictors and the 
prognostic role of the SAMe-TT2R2 score 

Jukka Markus Putaala

484. HYKS Angiografia negatiiviset 
lukinkalvonalaisetverenvuodot

Angiogram-negative Perimesencephalic 
Hemorrhage 

Johan Anders 
Marjamaa

485. Painehaavariskin arviointi sekä 
painehaavojen esiintyminen, 
ilmaantuminen ja niiden ehkäisy 
erikoissairaanhoidossa - Kansallinen 
hoitotyön konsortiohanke  

Assessment of pressure injury risk, and 
prevention, prevalence and incidence of 
pressure injuries in specialized hospital care 
in Finland - National research project in 
nursing

Anna-Kristiina Junttila

486. Geneettisten motoneuronitautien 
mekanismit ja hoito

Mechanisms and treatment of genetic 
motor neuron diseases

Emil Akseli Ylikallio

487. Sairaalakuolleisuus, päivystyskäynnit 
sekä päiväkirurgia korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoisalalla

Hospital mortality, emergency admissions 
and day surgery in otorhinolaryngology - 
head and neck surgery

Morag Hanna-Marja 
Catriona Tolvi

488. Faasin III satunnaistetu, 
kaksoissokkoutettu lumecontrolloitu 
monikeskustutkimus okrelisumabin 
tehon  ja  turvallisuuden  selvittämiseksi 
aikuisilla  primaaristi  etenevää MS-
tautia sairastavilla potilailla

A phase III multicentre, randomized, 
double-blind, placebo controlled study 
to evaluate the efficacy and safety 
of ocrelizumab in adults with  primary 
progressive MS disease

Sari Tuulikki Atula

489. Tunto- ja liikeaivokuoren toiminnan 
muutokset akuutin aivoverenvuodon 
jälkeen 

Changes in sensorimotor cortex function 
after acute ICH and during recovery

Nina Hillevi Forss

490. Aivojen vuotamattomien AV-
malformaatioiden pitkäaikaisennuste

Long-term outcomes in unruptured brain 
arteriovenous malformation patients

Aki Juhani Laakso

491. Vaikuttaako strukturoituun hätäpuhelun 
käsittelyjärjestelmään siirtyminen 
elottomuustilanteiden tunnistamiseen ja 
hoitoviiveisiin HUS-ensihoidon alueella?

Does the computerised risk assessment 
affect identification of cardiac arrest in 
emergency medical dispatch?

Tom Silfvast

492. HYKS Aivovamma Laatutietokanta HYKS Traumatic Brain Injury Quality 
Database  

Rahul Raj

493. Edistyksellinen aivojen ja 
verisuoniston kuvantaminen ennen 
rekanalisaatiohoitoa akuutin 
aivoveritulpan sattuessa 

Advanced cerebrovascular imaging 
before reperfusion therapy in acute 
ischemic stroke (ACIRAS)

Sami Timo Curtze

494. Normobaarinen lisähappi 
neuroprotektiivisena hoitona 
iskeemisessä aivoinfarktissa.  

Proof: Penumbral rescue by normobaric 
o=o administration in patients with ischemic 
stroke and target mismatch profile.

Daniel Strbian

495. Opi sanoja -tutkimus. Afaattisten 
ihmisten uuden sanaston oppimisen 
kyky: Oppiminen ja siihen liittyvät 
tekijät alle 3 kk ja 12 kk aivohalvauksen 
jälkeen (Copy)

Learn new words. Word learning ability in 
people with aphasia. Learning and related 
factors at 3 months and 12 months after 
stroke (Copy)

Eeva Riitta Parkkonen

496. Magneettikuvauksessa sattumalta 
todettu demyelinaatio – esiintyvyys ja 
riski MS-taudin kehittymiselle

Incidental demyelination on mri - 
prevalence and risk for development of 
multiple sclerosis

Camilla Anna Maria 
Maunula

497. MS-taudin esiintyvyys, ilmaantuvuus ja 
hoidon vaikuttavuus HUS:ssa

Prevalence, incidence and effect of 
treatment of multiple sclerosis in the 
Hospital District of Helsinki and Uusimaa 

Sini Mirjami Laakso

498. Pitkittynyt epileptinen kohtaus aiemmin 
terveillä henkilöillä - potilasryhmän 
kuvaus, etiologia ja hoito

New-onset refractory status epilepticus 
- description of patients, etiology and 
treatment

Anna Emilia Haanpää



31(93)

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
499. Nuorten aivohalvauksen laaja selvitys 

osa 2
Comprehensive deciphering of stroke in 
the young: A retro/prospective study – part 
II

Jukka Markus Putaala

500. Epilepsialääkeiden valinta ja vaste 
glioomapotilaan epilepsian hoidossa

Efficacy and adverse effects of 
antiepileptic drugs in glioma patients

Reina Roivainen

501. HUS TAITAVA HOITAJA –KOULUTUKSEN 
VAIKUTUKSET SAIRAANHOITAJIEN 
OSAAMISEN KEHITTYMISEEN NÄYTTÖÖN 
PERUSTUVASSA TOIMINNASSA

THE EFFECTS OF HUS PROFICIENT NURSE 
TRAINING -  TRAINING EFFECTS ON NURSE 
COMPETENCE IN EVIDENCE BASED NURSING 

Terhi Marianne Lemetti

502. Aivorunkomigreenin yhteys kivun, 
tasapainohäiriön ja aistiherkkyyden 
fysiologisiin mekanismeihin

Migraine with brainstem aura - a scientific 
window into physiological mechanisms 
of pain, disturbed balance, sensory 
hypersensitivity

Kaarlo Mikko Juhani 
Kallela

503. SOTE-SILTA -hankkeen arviointitutkimus – 
työelämän näkökulma

SOTE-SILTA -project's evaluation study – 
working life partner viewpoint

Toni Kristian Haapa

504. Randomoitu kontrolloitu 
monikeskustutkimus eksenatidista 
tavanomaiseen hoitoon verrattuna 
akuutin aivoinfarktin hoidossa

A multicentre, randomised controlled Trial 
of Exenatide versus standard care in Acute 
Ischemic Stroke (TEXAIS)

Atte-Pekka Meretoja

505. Akuutin aivoinfarktin hoito: 
rekanalisaatio, reperfuusio ja 
reperfuusiovaurio

Acute ischemic stroke treatment: 
recanalization, reperfusion and reperfusion 
injury revisited

Daniel Strbian

506. Lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon 
täsmäpreventio tupakoivilla naisilla - 
seulontatutkimus

Targeted prevention of subarachnoid 
hemorrhage in smoking women - screening 
study

Miikka Joojakim Korja

507. Kansallinen 
kalloimplanttirekisteritutkimus

Finnish National Cranial Implant Registry, 
FiNCIR

Nuutti Ville Vartiainen

508. Akuutti epileptinen kohtaus ja status 
epilepticus

Acute epileptic seizure and status 
epilepticus

Kati Marjatta 
Tuppurainen

509. DYSPET, Dystonian aivoverkostot Neural networks in dystonia (DYSPET) Eero Aki Johannes 
Pekkonen

510. Suunnattavan stimulaation MEG 
muutokset Parkinsonin taudissa; 
biomarkkeri hoidon tehon arvioimiseen

The effect of directional stimulation in 
Parkinson's Disease (PD) as measured by 
MEG: a biomarker for disease progression 

Eero Aki Johannes 
Pekkonen

511. Tutkimus sairaalahoidon 
kotiutumisaikataulun vaikutuksesta 
toimintakyvyn palautumiseen 
kaularankaleikkauksen jälkeen      

Finnish Trial on Practices of Anterior Cervical 
Decompression and Fusion (FACADE): A 
Protocol for a prospective randomized non-
inferiority trial comparing Outpatient vs. 
Inpatient care

Kimmo Sakari Lönnrot

512. Digitaalinen palvelumuotoilu 
sairaanhoitopiirien teknologisten 
innovaatioiden käyttöönotossa

Digital service design through 
technological innovations in hospital 
districts

Sanna Ryynänen

513. 80-vuotiaiden ja vanhempien 
meningeoomapotilaiden 
leikkaushoidon tulokset

Surgical outcome in 80-year-old and older 
meningioma patients

Miikka Joojakim Korja

514. Takakuopan hyvänlaatuiset 
aivokasvaimet

Benign tumors of the Cranial Posterior Fossa Justiina Huhtakangas

515. Aivojen valtimo-
laskimoepämuodostumien 
pitkäaikaisseuranta

Long-term follow-up in brain arteriovenous 
malformations

Aki Juhani Laakso

516. Ventrikulostomian ja 
spinaalidreenin vaikutus 
sunttiriippuvuuteen aneurysmaattisen 
subaraknoidaalivuodon jälkeisessä 
hydrokefaluksessa

Does gradual extra ventricular and 
lumbar drainage reduce the risk of 
shunt dependency after aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage and acute 
hydrocephalus? A Finnish-Norwegian 
retrospective analysis

Minna Oinas

517. Aivokasvainten kliiniset, 
molekyyligeeneettiset  ja 
translationaaliset sovellutukset  

Clinical, molecular genetic and 
translational applications in brain tumors

Aki Juhani Laakso

518. BRIVARASETAAMIN (BRV) 
HOITOVASTEEN YKSILÖKOHTAINEN 
VAIKUTUSARVIOINTI POTILAILLA, JOILLA 
PAIKALLISALKUISTEN ON TODETTU 
VAIKEAHOITOINEN PAIKALLISALKUINEN 
EPILEPSIA, KÄYTTÄMÄLLÄ 
KOHTAUSMONITOROINTIA (NELLI)   

Detection of brivaracetam treatment 
related changes in focal nocturnal seizures 
applying a multimodal seizure monitoring 
(NELLI) system   

Reina Roivainen
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519. TEMPO-2 – liuotushoito tenekteplaasilla 

verrattuna standardihoitoon lievän 
aivoinfarktin hoidossa

TEMPO-2 – A randomized controlled trial of 
TNK-tPA versus standard of care for minor 
ischemic stroke with proven occlusion

Daniel Strbian

520. HOITOHENKILÖKUNNAN SITOUTUNEISUUS 
ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

Nurse engagement in specialized health 
care in Finland

Anna-Kristiina Junttila

521. Polyneuropatian esiintyvyys parkinsonin 
taudin potilailla levodopa-infuusio 
hoidon aikana

Occurrence of polyneuropathy in PD 
patients started on levodopa intenstinal gel 
infusion

Eero Aki Johannes 
Pekkonen

522. HUSin henkilökunnan kokemuksia 
eettisistä ristiriidoista  potilastyössä

HUS personnel’s experiences of ethical 
dilemmas in patient care

Margit Eckardt

523. Tekoälypohjainen ennustealgoritmi 
teho-osastoilla hoidettaville 
subaraknoidaalivuotopotilaille

Artificial intelligence prognostication in 
subarachnoid hemorrhage (aip-sah)

Rahul Raj

524. Aivovammapotilaiden läheisten 
voimavaraistavan tuen mallin 
kehittäminen ja implementointi 
hoitotyössä - monimenetelmällinen 
arviointitutkimus.

Development and validation of an 
empowerment model for family members 
of brain injury patients 

Hanna Tuominen-Salo

525. Eläinavusteinen toiminta 
erikoissairaanhoidossa: koira-avusteinen 
menetelmä lasten silmätautien 
yksikössä

Animal-assisted interventions in specialist 
medical care: canine-assisted intervention 
in the Pediatric Ophthalmology Unit 

Elina Koota

526. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan eettinen 
polku

The Ethical Pathway of Patients with Stroke Merja Rydenfelt

527. Vieri-INR-mittauksen osuvuus ja vaikutus 
hoitotuloksiin neurologian päivystyksen 
liuotuskandidaattipotilailla

Accuracy of point-of-care INR and impact 
on outcome in patients undergoing 
evaluation for ischemic stroke thrombolysis.

Tuukka Antero Helin

528. Kliininen tutkimus bms-986177-
valmisteen, suun kautta otettavan 
hyytymistekijän xia estäjän, käytöstä 
uuden iskeemisen aivoinfarktin tai 
uuden hiljaisen aivoinfarktin estämiseen 
potilailla, jotka saavat aspiriinia ja 
klopidogreelia akuutin lieväoireisen 
aivoinfarktin  tai ohimenevän 
aivoverenkiertohäiriön jälkeen  
”axiomatic-ssp: antitromboottinen 
hoito hyytymistekijän xia estäjällä 
tarkoituksena optimoida akuuttien 
tromboemboliatapahtumien hallintaa 
sekundäärisen aivoinfarktin ehkäisyssä” 

A global, phase 2, randomized, double-
blind, placebo-controlled, response-
adaptive dose-ranging study of bms-
986177, an oral factor xia inhibitor, for the 
prevention of new ischemic stroke or new 
covert brain infarction in patients receiving 
aspirin and clopidogrel following acute 
ischemic stroke or transient ischemia 
attack (tia)  axiomatic-ssp antithrombotic 
treatment with factor xia inhibition 
to optimize management of acute 
thromboembolic events in secondary 
stroke prevention 

Daniel Strbian

529. Kuntoutuksen intensiteetti subakuutissa 
neurologisessa kuntoutuksessa

Bridging the gap between rehabilitation 
sessions

Kristina Laaksonen

530. Salasyntyisen ennenaikaisen 
aivoinfarktin laukaisevat tekijät ja 
etiologia (SECRETO)

Searching for Explanations for Cryptogenic 
Stroke in the Young: Revealing the Etiology, 
Triggers, and Outcome (SECRETO)

Jukka Markus Putaala

531. HELSINKI-2000: Aivoinfarktin geneettisen 
taustan selvitys

HELSINKI-2000: Ischemic Stroke Genetics 
Study

Daniel Strbian

532. Hemifacialispasmi potilaiden hoito, 
pitkäaikaisennuste ja elämänlaatu

Treatment, long-term prognosis and quality 
of life of patients with hemifacial spasm.

Johan Anders 
Marjamaa

533. Lääkityspoikkeamiin liittyvä 
kommunikaatio sairaalakontekstissa

Communication related to medication 
incidents in hospital context

Toni Kristian Haapa

534. Suomalainen monikeskustutkimus 
leikkauksen yhteydessä tehtävän 
huuhtelun vaikutuksesta kroonisten 
subduraalihematoomien hoitotuloksiin

The Finnish study of INtraoperative Irrigation 
versus drain alone after evacuation of 
chronic Subdural Hematoma (FINISH): 
a study protocol for a multicenter 
randomized controlled trial

Kimmo Sakari Lönnrot

535. Biomarkkerit perinnöllisissä ja hankituissa 
neuropatioissa

Biomarkers for neuropathy - dissecting 
charcot-marie-tooth disease from acquired 
and immune mediated neuropathies: 
implications for patient diagnostics and 
follow-up

Mari Päivikki Auranen

536. SOTE-PALVELUT LÄPINÄKYVIKSI: 
Palvelu- ja tietointegraatio yhtenäisen 
tietomallin ja yhdistetyn tietopohjan 
avulla.

TRANSPARANCY FOR SOCIAL AND HEALH 
CARE SERVICES: Integration of services 
using data modeling and joined data 
bases and data knowledge.

Grigori Joffe
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537.  Syöpäkasvaimen profilointitietoa 

ja muuta terveystietoja laaja-
alaisesti yhdistävä tutkimus uusien 
täsmälääketieteen ratkaisujen 
tunnistamiseksi (iCAN-1)

A pan-cancer approach connecting 
tumor molecular profiles and individual 
health information for discoveries and new 
precision cancer medicine solu-tions (iCAN-
1)  

Tomi Pekka Mäkelä

538. Diskusproteesin ja kaularangan 
anteriorisen luuduutusleikkauksen 
vertailu kervikaalisen radikulopatian 
hoidossa. 

Comparison of total disc replacement and 
anterior cervical discectomy and fusion for 
cervical radiculopathy

Anniina Kaisa Elina 
Koski-Palkén

539. MS-taudin syntyyn, taudinkulkuun ja 
lääkevasteeseen vaikuttavat tekijät

Factors affecting MS risk, disease course 
and response to treatment.

Pentti Juhani Tienari

540. Edennyttä Parkinsonin tautia 
sairastavien syväaivostimulaatiohoito: 
hereillä ja yleisanestesiassa operoitujen 
potilaiden tuloksien vertailua

The clinical outcome of the patients 
with advanced Parkinson's disease: a 
comparison of "awake" vs "asleep" DBS-
operation

Eero Aki Johannes 
Pekkonen

541. Yksilöllistetyn hoidon kehittäminen 
suomalaiseen motoneuronitautiin

Towards personalized therapy for a Finnish 
motor neuron disease

Emil Akseli Ylikallio

542. Sata levodopa-karbidopa-
infuusiopotilasta - yhden keskuksen 
seurantatutkimus

One hundred levodopa-carbidopa 
intenstinal gel infusion patients - a single-
centre follow-up study

Eero Aki Johannes 
Pekkonen

543. Sote-tietojärjestelmän vaikutus 
hoitotyön lähiesimiesten 
tilannetietoisuuteen

Impact of social and healthcare 
information system on first-line nursing 
leaders' situational awareness

Anna-Kristiina Junttila

544. NEUROLOGIAN KLINIKAN 
TERVEYSKESKUKSILLE TARJOAMIEN 
VIDEOKONSULTAATIOIDEN 
VAIKUTTAVUUS

Effectiveness of neurological 
eConsultations for primary health care

Laura Tellervo Mäkitie

545. ETV ennustemalli Endoscopic Third Ventriculostomy for Adults 
with Hydrocephalus: Creating a  Prognostic 
Model for Success

Rahul Raj

546. Ventrikulostomian ja 
spinaalidreenin vaikutus 
sunttiriippuvuuteen aneurysmaattisen 
subaraknoidaalivuodon jälkeisessä 
hydrokefaluksessa

Does gradual extra ventricular and 
lumbar drainage reduce the risk of 
shunt dependency after aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage and acute 
hydrocephalus? A Finnish-Norwegian 
retrospective analysis

Minna Oinas

547. PACIFIC-STROKE 19766 Multicenter, randomized, placebo-
controlled, double-blind, parallel 
group, dose-finding Phase 2 study to 
evaluate efficacy and  safety of BAY 
2433334 in patients following an acute 
noncardioembolic ischemic stroke.

Jukka Markus Putaala

548. Asiakas- ja potilastietojärjestelmään 
liittyvien lääkehoidon turvallisuuden 
kehittämistarpeiden tunnistaminen 
vaaratapahtumailmoitusten ja atk-
tukipyyntöjen avulla

Identifying need for medication safety 
development in customer and patient 
record system by using error reporting 
system and IT-helpdesk data

Carita Maria Johanna 
Linden-Lahti

549. Aivojen pienten suonten taudin 
tutkimus Helsinki SVD

The Helsinki Cerebral Small Vessel Disease 
Study

Susanna Melkas

550. Diabeteksen hoitoon liittyvä kivulias 
neuropatia – prospektiivinen kliininen ja 
biomarkkeritutkimus.

Treatment induced painful diabetic 
neuropathy - prospective clinical and 
biomarker study.

Mari Päivikki Auranen

551. Koronapandemian vaikutus terveysalan 
opiskelijoiden koulutukseen ja heidän 
jaksamiseensa 

The effects of the corona pandemic 
on health care students education and 
wellbeing

Elina Koota

552. Covid-19-epidemian vaikutus 
terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen 
ja hyvinvointiin    Hanketutkimus, osa 1 

Impact of the Covid-19 epidemic on 
the health and well-being of health 
professionals 

Lotta-Maria Adele 
Helena Oksanen

553. COVID-19 -infektion kulkuun 
vaikuttavien tekijöiden   ennustaminen 
HUSin kattavan tietoaineiston avulla

Predicting COVID-19 patient phenotypes 
using electronic health records

Miika Kimmo Juhani 
Koskinen

554. Sinustromboosi ja 
autoimmuunisairaudet

Cerebral venous thrombosis in patients with 
autoimmune disease

Jukka Markus Putaala

555. Synteettisen aineiston rakentaminen 
koneoppimismenetelmillä 

Machine learning for the creation of 
synthetized individual-level patient data 

Miikka Joojakim Korja

556. Hoitamattomien kallonsisäisten 
aneurysmien vaikutus aivoinfarktin 
liuotushoidon riskeihin ja hoitotuloksiin

Effect of untreated intracranial aneurysms 
on risks and results of thrombolysis for acute 
stroke

Jyri Juhani Virta
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557. Abbottin markkinoille saattamisen 

jälkeinen dbs-seurantatutkimus hoidon 
tuloksista indikaation mukaan

Abbott dbs post-market study of outcomes 
for indications over time

Eero Aki Johannes 
Pekkonen

558. Nuori aivoverenkiertohäiriöön 
sairastunut äiti – tutkimus 
ympäristötekijöistä ja kuntoutuksesta

Young Stroke Survivor Mothers – Examining 
the Role of Environmental Factors on 
Rehabilitation from a Holistic View – STROKE 
MOM

Jukka Markus Putaala

559. SARS-CoV-2 viruksen esiintyminen 
ja leviäminen terveydenhuollon 
toimitiloissa ja toimenpiteissä      
Hanketutkimus: Covid-19-epidemian 
vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön 
terveyteen ja hyvinvointiin , osa 3 

Incidence and spreading of SARS-CoV-2 
virus in the  offices and operations of 
healthcare.    Impact of the Covid-19 
epidemic on the health and well-being of 
health professionals   Part 3

Lotta-Maria Adele 
Helena Oksanen

560. Endovaskulaarisen toimenpiteen teho 
ja turvallisuus akuuteissa distaalisissa 
aivovaltimotukoksissa verrattuna 
laskimonsisäiseen liuotushoitoon.

Efficacy and safety of endovascular 
treatment of distal arterial occlusions 
in acute ischemic stroke compared to 
intravenous thrombolysis alone.

Sami Timo Curtze

561. Helsingin kallonsisäiseten 
valtimosairauksien tutkimus 

Helsinki IntraCranial Arterial Pathologies 
Study (HICAPAS)

Sami Timo Curtze

562. Virtuaalitodellisuuden käyttö neglect-
oireen arvioinnissa ja kuntoutuksessa 
(VIRNE-tutkimus)

Helsinki VR Neglect study Jenni Maisa Elisa 
Uimonen

563. Neurokirurgiset neurovaskulaaritaudit Neurosurgical neurovascular diseases Miikka Joojakim Korja
564. RASKAUDEN AIKAISEN DIABETEKSEN JA 

LIHAVUUDEN VAIKUTUKSET JÄLKELÄISTEN 
TERVEYTEEN, osatutkimus 1

CONSEQUENCES OF MATERNAL DIABETES 
AND OBESITY ON OFFSPRING'S HEALTH, 
study part 1

Merja Kristiina Laine

565. RASKAUDEN AIKAISEN DIABETEKSEN JA 
LIHAVUUDEN VAIKUTUKSET JÄLKELÄISTEN 
TERVEYTEEN, osatutkimus 2

CONSEQUENCES OF MATERNAL DIABETES 
AND OBESITY ON OFFSPRING'S HEALTH, 
study part 2

Merja Kristiina Laine

566. Kaulan alueen imusolmukkeiden 
koko MS-tautia sairastavilla ja tämän 
korrelaatio sairauden vaikeusasteeseen

Cervical lymph node diameter and volume 
in patients with Multiple sclerosis and its 
correlation to disease severity

Sini Mirjami Laakso

567. MS-tautia sairastavien potilaiden 
elämänlaadun parantaminen ja 
hoidon tehostaminen digitaalisilla 
palveluilla

Improving quality of life and value of 
follow-up in patients with Multiple sclerosis 
with digital services 

Sini Mirjami Laakso

568. Toimintakyky, resilienssi ja elämänlaatu 
narkolepsiassa verrattuna uniapneaan, 
aivovamman saaneisiin ja unettomiin

Disability, symptoms and resilience in 
narkolepsy, insomnia and traumatic brain 
injury

Eemil Väinö Elias 
Partinen

569. Kestävyystoimijuus terveydenhuollossa THE ADVANCING OF ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY IN THE FINNISH HEALTH CARE 
SECTOR

Jani Kristian Valkama

570. Madaltuneen beta purskeen 
mekanismit akuutin aivoinfarktin jälkeen

Mechanisms underlying reduced beta ERS 
post stroke

Kristina Laaksonen

571. Retrospektiivinen meningeoomarekisteri 
2010-2020

Retrospective meningioma register 2010-
2020

Mika Risto Niemelä

572. Opiskelijaohjauksen laadun arvioinnissa 
käytettävien mittareiden validointi

Validation of the instruments used to 
evaluate the quality of student supervision

Toni Kristian Haapa

573. Tekoälypohjainen ennustealgoritmi 
teho-osastoilla hoidettaville 
aivovammapotilaille 2.0

Artificial Intelligence Prognostication in 
Traumatic Brain Injury 2.0 

Rahul Raj

574. Andeksaneetti alfa oraalista FXa 
estäjää käyttävillä potilailla joilla on 
akuutti kallonsisäinen verenvuoto. 
Satunnaistettu kliininen tutkimus.

A Randomized Clinical Trial of Andexanet 
Alfa in Acute Intracranial Hemorrhage 
in Patients Receiving an Oral Factor Xa 
Inhibitor

Daniel Strbian

575. Aivojen happiosapaineen seuranta ja 
hoito vaikeassa aivovammassa 

Brain Oxygen Neuromonitoring in Australia 
and New Zealand Assessment Trial

Jari Siironen

576. MS-tautia sairastavien potilaiden kaulan 
alueen imusolmukkeiden toiminta

The function of cervical lymph nodes in 
patients with Multiple sclerosis

Sini Mirjami Laakso

577. Opioidien käyttö ja trendit 
postoperatiivisessa kivun hoidossa 
neurokirurgialla vuosina 2003-2018

In-hospital postoperative opioid use and its 
trends in neurosurgery between 2003 and 
2018

Miikka Joojakim Korja

578. Selkäydinkanavan meningeoomien 
leikkaustulokset 

The results of surgery for spinal meningiomas Miikka Joojakim Korja
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579. Epstein Barr -viruksen rooli MS-

taudin synnyssä kaulan alueen 
imusolmukkeissa 

The role of Epstein Barr virus in the cervical 
lymph nodes in the pathogenesis of 
Multiple Sclerosis

Sini Mirjami Laakso

580. Sädehoidettujen meningeoomien 
kasvutaipumus  

The recurrence of intracranial meningiomas 
after radiotherapy

Miikka Joojakim Korja

581. Yleiseurooppalainen 
seurantatutkimus, jossa selvitetään 
fremanetsumabin tehoa todellisessa 
lääkkeenkäyttötilanteessa kroonista tai 
episodista migreeniä sairastavilla. Pearl-
tutkimus tv48125-mh-40146

Pan-european prospective observational 
study of fremanezumab effectiveness in 
patients with chronic or episodic migraine 
in the real-world: pearl study

Hanna Tuulikki Harno

582. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, 
kaksoisnaamioitu, rinnakkaisryhmissä 
tehtävä iii vaiheen monikeskustutkimus, 
jossa arvioidaan fenebrutinibin 
tehokkuutta ja turvallisuutta 
teriflunomidiin verrattuna aaltomaista 
tai aktiivista toissijaisesti etenevää ms-
tautia (rms) sairastavilla aikuisilla

A phase iii multicenter, randomized, double 
blind, double dummy, parallel group study 
to evaluate the efficacy and safety of 
fenebrutinib compared with teriflunomide 
in adult patients with relapsing multiple 
sclerosis

Sari Tuulikki Atula

583. Harvinaissairauksia sairastavien 
potilaiden tunnistaminen yhdistämällä 
kliinistä tietoa, algoritmejä ja next-
generation sekvensointia

Assessing feasibility of identifying rare 
disease patients by combining clinical 
information, computational algorithms and 
next generation sequencing

Olli Mikael Carpén

584. Tenekteplaasi keskusvaltimotukoksessa 
-tutkimus (tencraos): prospektiivinen 
satunnaistettu kont-rolloitu 
kaksoislume ja kaksoissokko faasi 
iii monikeskustutkimus tnk 0.25 
mg/kg + lume vs. Asa + lume 
(lohkosatunnaistaminen 1:1 kahteen 
ryhmään)

Tenecteplase in central retinal artery 
occlusion study (tencraos): a prospective, 
randomised-controlled, double-dummy, 
double-blind phase 3 multi-centre 
trial of tnk 0.25 mg/kg + placebo vs. 
Asa + placebo (2 arms with 1:1 block 
randomisation)

Petra Hannele Ijäs

585. Onko olemassa viikonloppuilmiö, jonka 
johdosta viikonloppuisin liuotushoidon 
saaneet aivoinfarktipotilaat toipuvat 
huonommin?

WEEKND: Is there a weekend effect for 
acute ischemic stroke patients receiving 
intravenous thrombolysis treatment for an 
acute ischemic stroke?

Sami Timo Curtze

586. KALSIUMKANAVAT 
MOTONEURONITAUDIN YKSILÖLLISTETYN 
HOIDON KOHTEENA

CALCIUM CHANNELS AS INDIVIDUALIZED 
TREATMENT TARGETS IN MOTOR NEURON 
DISEASE

Emil Akseli Ylikallio

587. MS-taudin ja ALS:n molekulaarinen 
tausta

Molecular bases of multiple sclerosis and 
ALS

Pentti Juhani Tienari

588. Kipukyselylomakkeiden 
käyttökelpoisuuden arviointi

Cross-cultural translation and psychometric 
evaluation of the Finnish version of “Health 
Care Providers’ Pain and Impairment 
Relationship Scale” and “Neurophysiology 
of Pain Questionnaire”

Anna-Maija Jäppinen

589. Tiedonkäsittelytoimintojen ja 
neuropsykologisen kuntoutuksen sisällön 
yhteys työhön paluuseen 

Cognition and return to work after 
neuropsychological rehabilitation 

Siiri Paula Kaarina Laari

590. Suorat suun kautta otettavat 
antikoagulantit aivojen sinustromboosin 
hoidossa (DOAC-CVT)

Direct Oral Anticoagulants for the 
treatment of Cerebral Venous Thrombosis 
(DOAC-CVT)

Jukka Markus Putaala

591. Kallonpohjavaltimontukospotilaiden 
pitkäaikaisseuranta, jatkotutkimus.

Basilar artery thrombosis survivors, extension 
study.

Tiina Riitta Sairanen

592. Lievän aivovamman digitaalisen 
hoitopolun prosessivaikutukset

Impact of digital services on the outpatient 
care process of patients with mild 
traumatic brain injury

Sini Mirjami Laakso

593. Tämä on testi - älä käsittele tätä This is a test Iiris Emilia Päivänen
594. Personoitu vr-kuntoutus avh-potilaille Personalised virtual stroke rehabilitation Kristina Laaksonen
595. Cgrp-reitti tiheään toistuvassa 

migreenissä
Cgrp-pathway in high frequency migraine Kaarlo Mikko Juhani 

Kallela
596. Neuropsykologisen verkkokuntoutuksen 

käytettävyys ja vaikuttavuus äkillisen 
aivovaurion jälkeen

Feasibility and effectiveness of web-based 
neuropsychological rehabilitation after 
acquired brain injury

Eeva-Liisa Kallio

597. Anaplastisten meningeoomien 
genetiikka

The genetics of anaplastic meningiomas Miikka Joojakim Korja

598. Jaettu logiikka terveydenhuollon 
monituottajaympäristössä

Shared logic in a multi-provider healthcare 
environment

Laura Tellervo Mäkitie
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
599. Langattoman älypuhelimen EKG:n 

integroinnin käytettävyys ja vaikutus 
hoitopolkuun: tapaustutkimus 
Beat2Phone EKG: n käytöstä HUS-
neurologian osastolla eteisvärinän 
avohoitopotilaille

Usability and impact of integrating wireless 
smartphone ECG into care pathway: A 
Case study of implementing Beat2Phone 
ECG in HUS neurology department for atrial 
fibrillation outpatients

Sami Timo Curtze

600. Päänsäryn digihoitopolun pilottivaiheen 
analyysi - rekisteritutkimus

Päänsäryn digihoitopolun pilottivaiheen 
analyysi - rekisteritutkimus

Hanna Tuulikki Harno

601. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan profiili 
ja kuntoutuminen hus neurologisella 
kuntoutusosastolla

Profile and recovery of stroke patients on 
the HUS neurological rehabilitation ward

Kristina Laaksonen

602. Biopankkitoiminnassa kertyvän 
genomitiedon hyödyntäminen 
terveydenhuollossa 

Use of biobank research derived genome 
data in health care

Minna Pöyhönen

603. Hengityskonehoitoa 
tarvinneiden aivoinfarkti- ja 
aivoverenvuotopotilaiden kuolleisuus ja 
hoitotulokset

Mortality and functional outcome 
in ischemic stroke patients requiring 
mechanical ventilation

Sami Timo Curtze

604. Tutkimus Parkinsonin tautia sairastavien 
henkilöiden suhtautumisesta 
etäseurantaan

Understanding Parkinson’s disease patients’ 
preferences for home monitoring

Laura Tellervo Mäkitie

605. Vastavalmistuneen sairaanhoitajan 
siirtymävaiheen perehdytys

Newly graduated nurse`s orientation of the 
transition period

Toni Kristian Haapa

606. Neuronaaliset autovasta-aineet 
ja näihin yhdistyvät neurologiset 
ilmentymät – tautiryhmän kirjo, hoito ja 
uusien immunologisten mekanismien 
tunnistaminen epilepsiapotilailla (AI-EPI) 

Autoimmune antibodies in neurological 
diseases - spectrum of the disease, 
treatment and recognition of novel 
immunological mechanisms in epilepsy 
patients (AI-EPI)

Sini Mirjami Laakso

607. Suunnattavan syväaivostimulaation 
tehokkuus edenneessä Parkinsonin 
taudissa

The efficacy of directional deep brain 
stimulation in patients with advanced 
Parkinson's disease

Eero Aki Johannes 
Pekkonen

608. Tekoälymoottori ja koneoppimismallit 
Parkinsonin taudin etenemisen 
ennustamisessa

A smart hospital care pathway engine: 
machine learning models predicting 
progression of Parkinson’s disease

Laura Tellervo Mäkitie

609. Useamman automatisoidun aivojen 
perfuusiotietokonetomografia 
ohjelmiston suora vertailu

Computed perfusion tomography head-to-
head comparison

Sami Timo Curtze

610. Myasthenia gravis -potilaiden 
tehohoidon tarve ja tähän vaikuttavat 
riskitekijät

Need of intensive care among patients 
with myasthenia gravis

Sini Mirjami Laakso

611. 3D digitaaliset eksoskoopit vaativassa 
mikroneurokirurgiassa

3D digital exoscopes in complex 
microneurosurgery

Martin Lehecka

612. Iäkkäiden 
hypofyysiadenoomapotilaiden 
endoskooppisen transsfenoidaalisen 
kirurgian tulokset

The results of endoscopic transsphenoidal 
surgery for elderly patients with pituitary 
adenomas

Atte Ilmari Karppinen

613. Riskitekijät infektioille MS-taudin ja 
kliinisesti eriytyneen oireyhtymän 
potilailla

Potential risk factors for infections in 
patients with multiple sclerosis and clinically 
isolated syndrome

Sari Tuulikki Atula

614. Hoitotyösensitiiviset tunnusluvut 
hoitotyön laadun arvioinnin ja 
kehittämisen perustana  

Nursing sensitive indicators in assessing and 
developing nursing care quality  

Marita Ritmala
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Porvoon sairaanhoitoalue

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
615. Merkityksellistäminen hämmennyksen 

aikakautena - etnograafinen tutkimus 
organisaatiomuutoksesta julkisessa 
sairaalassa

Sensemaking in an era of bewilderment- 
an ethnographic study of organizational 
change in a public hospital

Tuulia Koponen

616. Tupakoimattomana leikkaukseen – 
HUSin toimintamallin arviointi (TUPLEI, 
TYH2020303)

TUPLEI TYH2020303 Heikki Jukka Ekroos

617. WHO SOLIDARITY Finland: The 
multicenter trial on the efficacy of 
different anti-viral drugs in SARSCoV-2 
infected patients (COVID-19)

WHO SOLIDARITY Finland: The multicenter 
trial on the efficacy of different anti-viral 
drugs in SARSCoV-2 infected patients 
(COVID-19)

Heikki Jukka Ekroos



38(93)

MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Psykiatria

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
618. Tutkimus ryhmämuotoisen 

skeematerapian vaikuttavuudesta 
tunne-elämän epävakauden hoidossa 

Group schema therapy for borderline 
personality disorder: a randomized trial

Erkki Isometsä

619. Mindfulness osana psykoosipotilaan 
kuntoutumista: Potilaan kokemukset, 
vaikutukset toimintakykyyn, 
tietoisuustaitoihin, elämänlaatuun ja 
psykoosioireisiin

Mindfulness in the psychiatric rehabilitation 
process: Patient ecperiences and effects 
on functionning, mindfulness, quality of life 
and symptoms

Tove Lassenius

620. Masennuslääkehoidon 
farmakoepidemiologia ja -genetiikka 
(PEGAD-tutkimus)

Pharmacoepidemiology and 
pharmacogenetics of antidepressant 
treatment for depressive disorders 

Erkki Isometsä

621. Emootiot ja kehollinen työskentely 
nuoruusikäisten psykiatrisessa 
fysioterapiassa: keskustelunanalyyttinen 
tutkimus

Emotions and bodily intervention in juvenile 
psychiatric physiotherapy: a conversation 
analytical study 

Teija Rintamäki

622. Digitaalinen ohjaus sosiaalipalveluissa. Digital guidance in social care. Grigori Joffe
623. Elämänlaatumittaukset 

erikoissairaanhoidon 
kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa

Quality of life in estimating cost 
effectiveness in the field of special medical 
care

Risto Roine

624. Potilas reaaliaikaisena vaikuttajana   
– potilaskokemuksellista tiedolla 
johtamista HYKS Psykiatriassa  

Real-time patient feedback   -using patient 
experiences in knowledge management in 
(HUCH) Psychiatry  

Pekka Juhani Jylhä

625. Psykoottistyyppisten oireiden 
kognitiivinen käyttäytymisterapia-
arviointitutkimus HYKS 
Nuorisopsykiatriassa

Cognitive behavioral therapy for psychotic-
like experiences-feasibility study in HUH, 
Department of Adolescent Psychiatry 

Niklas Christoffer 
Mathias Granö

626. Laihuushäiriön neuropsykologiset 
erityispiirteet

Neuropsychological characteristics of 
Anorexia Nervosa

Anu Hannemari 
Raevuori

627. SUPER-tutkimus: Uni ja vuorokausirytmi 
mielenterveyden häiriössä (SUPER-UNI)

SUPER study: Sleep and circadian rhythm in 
psychotic illnesses

Tiina Maria Paunio

628. NETTITERAPIAN VAIKUTTAVUUS 
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHÄIRIÖIDEN 
HOIDOSSA

Guided Internet-delivered computer-
assisted cognitive-behavioral therapy (iCBT) 
for psychiatric disorders – a nationwide 
naturalistic prospective effectiveness study. 
Amendment 3.

Grigori Joffe

629. Tiedolla johtamisen kulttuurin 
kehittäminen psykiatrisessa 
erikoissairaanhoidossa

Creating a culture of fact based 
management in public psychiatric health 
care

Petri Näätänen

630. Mielialan mobiiliseuranta 
älypuhelinsovelluksen avulla

Mobile monitoring of mood Erkki Isometsä

631. Terapeuttinen yhteistyö (Therapeutic 
Engagement) -mittarin kehittäminen, 
esitestaus ja implementointi 
psykiatrisella osastolla

DEVELOPING, TESTING AND IMPLEMENTING 
FINNISH VERSION OF THE THERAPEUTIC 
ENGAGEMENT QUESTIONNAIRE (TEQ) IN 
PSYCHIATRIC IN-PATIENT CARE

Riitta Anneli Askola

632. Psykoosipotilaiden lääke- adherenssin 
parantaminen ja kokonaistaloudellisen 
hyödyn kehittäminen digitaalisten 
lääkeannostelua hyödyntävien 
apuvälineiden avulla.    

Research: Improving medication 
adherence amongst psychotic patients 
through a smart pillbox and mobile 
application      

Asko Tapio Wegelius

633. Uudet toiminnalliset 
kuvantamismenetelmät ensipsykoosin 
aivotason perustan, ennusteen ja 
hoidon valinnan selvittämisessä;

Novel functional brain imaging paradigms 
to aid pathogenetic understanding, 
outcome prediction, and treatment 
selection in first-episode psychosis

Tuukka Tapio Raij

634. Sukupuolidysforian muuttuva 
diagnostiikka ja kliininen kuva: Arviointi 
ja hoitojen vaikuttavuus

The changing diagnostics and clinical 
picture of Gender dysphoria: Assessment 
and effectivity of treatments

Niina Marjatta Puustinen

635. Pitkäaikaisen laihuushäiriön avohoidon 
vaikuttavuus 

Outpatient treatment of severe and 
enduring anorexia nervosa

Monica Catharina 
Ålgars
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
636. Potilaiden tarpeita huomioiva 

ja toimintakykyä edistävä 
oikeuspsykiatrinen sairaalaympäristö 
-Uudessa Laakson yhteissairaalassa

A forensic psychiatric hospital environment 
that takes into consideration patient needs 
and advances rehabilitation in Laakso 
Joined Hospital

Piia Maria Johanna 
Immonen

637. Uni, vireys ja väsymys - epidemiologinen 
tutkimus

Sleep, vigilance and fatigue - an 
epidemiological study

Tiina Maria Paunio

638. SUPER-tutkimus: Unen häiriön 
hoitointerventio mielenterveyden 
häiriössä (SUPER-UNIHOITO)

SUPER-study: Cognitive behavioral 
therapy for sleep improvement in patients 
with major psychiatric disorder (SUPER-
SLEEPTREAT) 

Tiina Maria Paunio

639. Tietoiseen ja terveelliseen syömiseen 
opastava ja toiminnallisia menetelmiä 
hyödyntävä ryhmäohjausmalli vakavaa 
mielenterveyden häiriöitä sairastaville 
- Nauti, aisti ja maista -pilottitutkimus 
(NAM)

Group interventioN model focusing on 
mindful, healthy eAting and occupational 
approach for individuals with severe 
Mentall illness - Enjoy, sense and taste - pilot 
study (NAM)

Saana Riitta Susanna 
Eskelinen

640. Maahanmuuttajapotilaiden 
psykiatrinen hoitotyö Suomessa: 
toimintatutkimus kulttuurilähtöisen 
hoitamisen edistämisestä 

Psychiatric nursing  care of immigrant 
patients in finland: action research in 
promoting cultural care

Anja Armi Kaarina 
Hottinen

641. Psykopatian ja väkivallan 
aivotoiminnan perusteet

Brain basis of psychopathy and violence Pekka Paavo Juhani 
Tani

642. Kyselytutkimus HUS Psykiatrian 
henkilökunnalle Sairaalasinfonia 3.0 
-radioteoksen kuuntelukokemuksista

Questionnaire survey on Hospital symphony 
3.0 listening experience of psychiatric staff

Kari Raaska

643. Wernicke-Korsakoff oireyhtymä HUS-
alueella 1.1.2009 - 31.12.2023

Wernicke-Korsakoff syndrome in the HUS 
area 1.1.2009 - 31.12.2023

Georgios Nikolakaros

644. Production and validation of 
computerized psychological tests

Psykologisten tietokonetestien tuotantoa ja 
validointia

Suoma Eeva Matilda 
Saarni

645. Kysely lääkäreille psykoosilääkkeiden 
määräämiskäytännöistä

Questionnaire study on antipsychotic 
medication prescription habits of Finnish 
doctors 

Hannu Juhani Koponen

646. The International Trauma Questionnaire 
(ITQ) -kyselyn kognitiiviset haastattelut   

Cognitive Interviews on the International 
Trauma Questionnaire (ITQ)

Saija-Liisa Kankaanpää

647. TERVEYSSOSIAALITYÖN VAIKUTTAVUUS 
ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

Effiency of healt social work in spezialized 
medical care

Saija Essi Orvokki 
Rovamo

648. Autoimmuuni- ja infektiopohjaisten 
syiden tunnistaminen ensipsykooseissa

Improving the recognition of autoimmune 
and infectious causes of first psychotic 
episode

Boris Karpov

649. Mielenterveyspalvelut 2020-luvun 
kouluterveydenhuollossa

Mental health services in school health 
services in the 2020s.

Anna Sofia Urrila

650. Liikuntaan ohjaus psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon unihäiriöpotilailla

Exercise counselling for sleep disorder 
patients in psychiatric care 

Katinka Tuisku

651. Hus henkilöstön hyvinvointi covid -19 
pandemian aikana  - tutkimus

Personnel well-being in the helsinki 
university hospital during covid -19 
pandemic – a longitudinal study 

Tanja Inari Laukkala

652. Psykososiaalisten hoitojen saatavuus, 
vaikuttavuus ja laatu 

Quality, availability and efficiency of 
psychosocial treatments

Suoma Eeva Matilda 
Saarni

653. Psykologinen kipu itsemurha-ajattelun 
riskitekijänä depressiota sairastavilla 
sairaalapotilaalla - prospektiivinen 
tutkimus

Psychological pain as a risk factor for 
suicidial ideation in inpatients with 
depressive disorders - a prospective study 

Ilya Baryshnikov

654. IPS Sijoita ja valmenna -toimintamallin 
arviointitutkimus

The Finnish IPS individual placement and 
support evaluation study

Jesper Kaj Bertil Ekelund

655. Safewards-toimintamallin käytettävyys 
suomalaisessa psykiatrisessa 
osastohoidossa – johtamisen, 
turvallisuuden ja hoidon laadun 
näkökulma 

The usage of Safewards Model in Finnish 
psychiatric ward treatment - from the 
aspect of management, safety and quality 
of care

Anja Armi Kaarina 
Hottinen

656. HUS nuorisopsykiatrian palveluiden 
käytön muutokset COVID-19-
pandemian aikana

Changes in the use of adolescent 
psychiatric services during the COVID-19 
pandemic

Emma Merike Savilahti

657. Finnish health improvement profilen 
(hip-f) kliininen käyttökelpoisuus ja 
vaikuttavuus skitsofreniaspektrin 
potilailla.

The clinical utility and effectiveness of  the 
finnish health improvement profile (hip-f) 
for persons  with schizophrenia spectrum 
disorders. 

Camilla Maria Långstedt
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
658. Tanssi-liiketerapia nuorten masennuksen 

hoidossa
. Marjo Riikka Valjakka

659. Inspire -toipumisorientaatio mittarin 
luotettavuus suomalaisessa aineistossa

The reliability and validity of the inspire 
-recovery orientation measure in the finnish 
population

Asko Tapio Wegelius

660. Mallinnus monialaista tukea 
tarvitsevien asiakkaiden sosiaalisesta 
kuntoutuksesta pääkaupunkiseudulla

    Modelling social rehabilitation for clients 
with multiple service needs in the finnish 
capital city region  

Tytti Sarika Hytti

661. Potilaan ja omaisten kokemuksia 
videovälitteisestä vastaanotoista 
psykiatrian erikoissairaanhoidossa 

Patient's and family member's experiences 
of video consultations in psychiatric care

Maria Kallissa Ameel

662. Tehokkaampaa väkivallan 
riskinhallintaa psykiatrisille 
sairaalaosastoille – edasa app fi

More effective violence risk management 
for psychiatric hospital units - edasa app fi

Maria Kallissa Ameel

663. Ajankäytön hallintataitojen 
tutkimusmenetelmän (ATMS) 
suomenkielisen käännöksen 
käytettävyystutkimus.

The clinical usability and utility of the Finnish 
translation of The Assessment of Time 
Management Skills (ATMS).

Tuija Susanna Repo
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Pää- ja kaulakeskus

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
664. Potilaskohtaiset komposiittirakenteet 

suurten kraniomaksillofasiaalisten 
luupuutosten hoitoon

Patient specific composite scaffolds for 
treatment of large cranio-maxillofacial 
defects

Riitta Marjaana 
Seppänen-Kaijansinkko

665. Otsaontelon pallolaajennustutkimus Frontal sinus balloon sinuplasty study Anni Ida Maria Koskinen
666. Levinneen suonikalvoston melanooman 

hoitotulokset Suomessa
The treatment outcomes of patients with 
metastasized uveal melanoma in Finland

Tero Tapani Kivelä

667. Kuuloaistimuksen toiminnalliset ja 
neurofysiologiset mittaukset

Neurophysiological and functional 
measures of hearing

Antti Allan Aarnisalo

668. Samterin taudin perinnöllisyys Hereditary of Samter's triad Lena Arkadia Hafrén
669. Poskiontelopunktio äkillisessä 

poskiontelotulehduksessa -vertaileva 
hoitotutkimus

Antral lavage in acute rhinosinusitis Paula Maarit Virkkula

670. Sarveiskalvon operatiivinen hoito ja 
histologia Meretojan taudissa

Surgical treatment and histology of the 
cornea in Familial amyloidosis, Finnish 
(Meretoja syndrome)

Tero Tapani Kivelä

671. MELKERSSON-ROSENTHALIN 
OIREYHTYMÄN JA CHEILITIS 
GRANULOMATOSAN 
YHTEYS OROFASIAALISEEN 
GRANULOMATOOSIIN

The connection between Melkersson-
Rosenthal syndrome, cheilitis 
granulomatosa and orofacial 
granulomatosis

Anu Susanna Haaramo

672. Suun mikrobiomin muutokset ja 
merkitys suusyöpäpotilaiden hoidossa - 
jatkotutkimus

Oral microbiome in patients before and 
after treatment of oral cancer

Antti Aarni Mäkitie

673. Kansainvälinen prospektiivinen 
monikeskustutkimus tiedon keräämiseksi 
lääkkeen aiheuttaman leukaluun 
kuolion (MRONJ) hoitomalleista ja 
niiden tuloksista.

MRONJ registry  An international, 
multicenter, prospective registry to collect 
data of treatment patterns of patients with 
Medication-Related Osteonecrosis of the 
Jaw (MRONJ) and their outcome.

Hanna Mari-Anne 
Välimaa

674. Hyytymistekijä XIII-vajauspotilaiden 
silmätutkimus

Ophthalmological examination of Factor 
XIII (FXIII) deficient patients

Tero Tapani Kivelä

675. Toipuminen ja kipulääkityksen tarve 
lasten nielurisaleikkauksen jälkeen

Recovery and treatment of pain after tonsil 
surgery in children

Johanna Katriina Nokso-
Koivisto

676. Korvakäytävän mikrobiomi Microbiome of the external auditory canal Anu Helena Laulajainen-
Hongisto

677. Nielurisojen osapoiston 
jälkeiset histologiset muutokset 
nielurisakudoksessa sekä 
uusintaleikkaukseen johtavat tekijät 

Histologic changes in tonsillar tissue and risk 
factors for re-operation after tonsillotomy

Johanna Katriina Nokso-
Koivisto

678. Histamiinialtistuksen vaikutukset ääneen 
ja ääntöväylään

Impact of histamine and methacholine 
bronchial challenges on voice.

Suvi Laine Maaria 
Ansaranta

679. Kurkkupaiseiden sylkirauhasetiologia Peritonsillar abscesses and salivary glands Eeva Johanna Wikstén
680. Suusyöpäpotilaan toipumiseen 

vaikuttavat tekijät ja hoitoon liittyvät 
komplikaatiot  

Oral cancer - Factors affecting recovery 
and complications

Taru Johanna Snäll

681. Sarveiskalvon refraktiivisen laserkirurgian 
jälkeisen sarveiskalvoektasian kliiniset 
riskitekijät ja hoitotulokset

Clinical risk factors for corneal ectasia 
following refractive laser surgery

Juho Olavi Wedenoja

682. Nuorena alkavan glaukooman 
perinnölliset riskitekijät Suomessa

Genetics of juvenile glaucoma in Finland Joni Turunen

683. Pseudoeksfoliaatio ja 
kapsulaariglaukooma potilaan 
kaihileikkaus

Cataract Surgery in Eyes with 
Pseudoexfoliation and Pseudoexfoliative 
Glaucoma

Kari Krootila
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
684. Suun terveys, suun limakalvojen 

punajäkälä ja likenoidi muutos 
suusyövän taustalla.  Biologiset 
merkkiaineet, niiden hyödyntäminen 
seurannassa ja vaikutus ennusteeseen.

Oral health, oral lichen planus and 
lichenoid lesion as etiological factor in 
development of oral epidermoid cancer.  
Biological markers and their  use in follow-
up

Hellevi Merja Anneli 
Ruokonen

685. Mini-invasiiviset glaukoomakirurgiset 
toimenpiteet glaukooman hoidossa

Safety and effectiveness of minimally 
invasive glaucoma surgery (MIGS) 
techniques in glaucoma

Mika Petteri Harju

686. Lasten kuulovammojen etiologia, 
diagnostiikka ja kuntoutus sekä 
kuulovamman vaikutus lasten ja 
nuorten psyykkiseen hyvinvointiin  

Etiology and diagnostics, rehabilitation and 
quality of life in children with hearing loss

Riina Tuulikki Niemensivu

687. MRI Diffuusio- ja PET-TT-kuvantaminen 
pään ja kaulan alueen syövissä

DW-MRI and PET-CT imaging in head and 
neck cancers 

Timo Sakari Atula

688. Suomalaiset silmävammat -aiheuttajat 
ja tyypit

Eye injuries in Finland -causes, type of 
injuries and prevention

Anna-Kaisa Haavisto

689. Lasten ja nuorten hyvänlaatuiset 
sylkirauhassairaudet (Copy)

Benign disorders of the salivary glands in 
children (Copy)

Mervi Irene Kanerva

690. Vaikea-asteisen proliferatiivisen 
diabeettisen retinopatian 
patogeneesi - mahdolliset uuudet 
lääkekehityskohteet (Copy)

Unraveling Molecular Pathogenesis of 
Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR) 
and Identification of Potential Drug Targets  
(Copy)

Sirpa Loukovaara

691. Pään ja kaulan syöpien varhainen 
tunnistaminen - uudet biologiset 
markkerit

Early detection of head and neck 
carcinoma - new biological markers

Leena-Maija Aaltonen

692. Elämänlaatumittaukset 
nielurisaleikkauksen jälkeen 

Impact of tonsillar surgery on helath-related 
quality of life

Johanna Katriina Nokso-
Koivisto

693. Pernaruptuura mononukleoosin 
komplikaationa

When mononucelosis leads to spleen 
rupture 

Eeva Johanna Wikstén

694. Leukanivelproteesipotilaiden kliininen ja 
röntgenologinen tutkimus 

Total temporomandibular joint (TMJ) 
replacement – clinical and imaging 
findings

Satu Kainulainen

695. Terrienin marginaalinen 
sarveiskalvodegeneraatio

Terrien's marginal degeneration Minna Johanna Ruutila

696. Ortognaattisten leikkaustulosten 
arviointi 3D-mallinnusten fuusioinnin ja 
navigoinnin avulla

Analysis of orthognathic treatment 
outcomes with CAD/CAM, 3D fusion and 
navigation

Patricia Margareta Stoor

697. Korvatorven avaamisen harjoittelu Practising to open Eustachian tube Saku Tapani Sinkkonen
698. ORTOGNAATTISTEN JA 

DEFORMITEETTIHOITOJEN 
KOMPLIKAATIOT,             STABILITEETTI 
JA TULOKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT – 
RETROSPEKTIIVINEN REKISTERITUTKIMUS 

OUTCOME, POSTOPERATIVE STABILITY 
AND COMPLICATIONS RELATED TO 
ORTHOGNATHIC AND DEFORMITY SURGERY 
-  RETROSPECTIVE STUDY 

Patricia Margareta Stoor

699. Alar stent -levyn vaikutus 
nenähengitykseen

The effect of Alar stent -plate on nasal 
breathing

Else Karin Veronica 
Blomgren

700. Analyysi verkkokalvon ikärappeuman 
hoitoprosessista ja -tuloksista HUS-piirissa

Population -based analysis of  treatments 
for wet AMD

Ilkka Juha Reino 
Immonen

701. Potilaskohtaiset komposiittirakenteet 
suurten kraniomaksillofasiaalisten 
luupuutosten hoitoon (Copy)

Patient specific composite scaffolds for 
treatment of large cranio-maxillofacial 
defects (Copy)

Riitta Marjaana 
Seppänen-Kaijansinkko

702. FINRISK-väestöaineiston 
validaatiotutkimus HUS-piirin 
uniapneapotilaista ja uniapneahoidon 
vaikutus muihin yleissairauksiin.  

Validation study of the FINRISK-cohort of 
HUCH district obstructive sleep apnea 
patients and their treatment and its affect 
to their other common diseases. 

Tuula Anervo Palotie

703. Biomarkkereiden käyttö 
munuaissiirrepotilaan ennusteessa

Biomarkers in kidney transplant patients` 
prognosis

Karita Maaria Nylund

704. Luovuttajien kovakalvosiirteen käyttö 
Gravesin taudin silmäoireyhtymään 
liittyvän karsastuksen kirurgisessa 
hoidossa

The use of donor sclera in the strabismus 
surgery for Graves’ orbitopathy

Laura Elina Vanhatalo

705. Amyotrofisen lateraaliskleroosin 
löydökset korva-, nenä- ja 
kurkkutaudeilla

Otolaryngologic presentations of 
Amyotrophic Lateralsclerosis

Teemu Johannes Kinnari
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
706. ETENEVÄ SEURANTATUTKIMUS 

YKSIPUOLISEN TAI MOLEMMINPUOLISEN 
SILMÄN LUISEN KUOPAN MURTUMAN 
HOIDOSTA

A prospective follow-up study on treatment 
of unilateral or bilateral orbital fracture

Taru Johanna Snäll

707. Suunielun syövän hoidon jälkeinen 
elämänlaatu, kansallinen 
prospektiivinen tutkimus

QUALITY OF LIFE AFTER TREATMENT 
OF OROPHARYNGEAL CANCER – A 
NANTIONWIDE PROSPECTIVE STUDY

Leif Johan Jörgen Bäck

708. Huonoennusteisen pään ja kaulan 
alueen syöpäpotilaan palliatiivinen ja 
kuratiivistavoitteinen hoito - elinaika 
sekä elämänlaatu hoitojen aikana ja 
niiden jälkeen

Palliative and curative treatment of head 
and neck cancer with poor prognosis – 
survival and quality of life during treatment 
and after treatments

Leif Johan Jörgen Bäck

709. Välikorvan vaikeiden Streptococcus 
pyogenes -infektioiden esiintyvyys, 
komplikaatiot ja hoitotulokset HYKS 
Korvaklinikassa 

Difficult Streptococcus pyogenes infections 
in the middle ear and mastoid

Saku Tapani Sinkkonen

710. Terveyteen liittyvän geneerisen 
elämänlaadun mittarin, 15D:n, 
lomakemuotojen käytettävyys ja 
luotettavuus

Usability and reliability of different forms 
of administration of the 15D instrument, a 
generic measure of health-related quality 
of life.  

Maija Hytönen

711. Kuulohermokanavan koon vaikutus 
sisäkorvaistutepotilaiden kuuloon

The effect of bony cochlear nerve canal 
size on the hearing level of cochlear 
implant patients

Saku Tapani Sinkkonen

712. Epiglottiitti potilaan ilmatien 
turvaaminen HUS-alueella

Airway managmenet in epiglottitis Anni Ida Maria Koskinen

713. Alanielusyövän hoitotulokset Suomessa 
2005-2014 (alkuperäinen tutkimus)  
Alanielusyövän hoitotulokset Helsingissä 
2005-2014 – Tietokonetomografia-
kuvantamispohjaisen 
kehonkoostumuksen merkitys 
(ajankohtainen jatkotutkimus)   

A nationwide study on the management 
outcome of hypopharyngeal cancer in 
Finland between 2005-2014.

Harri Tapani Keski-Säntti

714. Ihmisen DNA-virukset nielurisoissa Human DNA-viruses in tonsils Leena-Maija Aaltonen
715. Streptococcus mutans –bakteerin 

aiheuttamat etäinfektiot
Metastatic Infections Caused by 
Streptococcus mutans

Sari Johanna Hotti

716. Vaikea-asteisen proliferatiivisen 
diabeettisen retinopatian 
patogeneesi - mahdolliset uuudet 
lääkekehityskohteet (Copy)

 Unraveling Molecular Pathogenesis of 
Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR) 
and Identification of Potential Drug Targets 
(Copy)

Sirpa Loukovaara

717. Subglottisen stenoosin endoskooppinen 
hoito

Endoscopic treatment of subglottic stenosis Leena-Maija Aaltonen

718. Glaukooman kehittyminen, eteneminen 
ja hoito uveamelanoomasilmissä 

Development, progression and treatment 
of glaucoma in eyes with uveal melanoma

Tero Tapani Kivelä

719. Infektiivisen keratiitin syyt, seuraukset ja 
yhteys piilolinssien käyttöön.

Infectious keratitis, its causes and 
outcomes, and relation to contact lens use.

Juho Olavi Wedenoja

720. Antimikrobisten ei-antibioottien vaikutus 
bakteeribiofilmin ja solujen kavuun ja 
adheesioon

“Race for the surface”: a research on 
the influence of various non-antibiotic 
antimicrobial biomolecules to the adhesion 
and survival of human cells and bacterial 
biofilm on different surfaces   

Teemu Johannes Kinnari

721. Pään ja kaulan alueen neoplasioiden 
virusetiologia Päivitys: "Harvinaisten 
kasvainten virusetiologia korvan, 
nenän, kurkun ja kallonpohjan alueella" 
(TYH2021338)

Viral etiology of head and neck neoplasms Maria Kristina 
Jauhiainen

722. Suun ja nielun 
levyepiteelisyöpäpotilaiden 
elämänlaatu leikkaus- ja sädehoidon 
jälkeen Suomessa

QOL after treatment of oropharyngeal 
cancer in Finland

Leif Johan Jörgen Bäck

723. Silmäluomien talirauhassyövän 
esiintyvyys, hoito, ennuste ja genetiikka 
suomalaisessa väestössä

Sebaceous carcinoma of eyelids - 
incidence, treatment, genetics and follow-
up in the Finnish Population

Marita Susanna Uusitalo

724. Tekomykiön myöhäissiirtymä Late dislocation of in-the-bag IOL Kari Krootila
725. Mitkä etiologiset tekijät mahdollisesti 

liittyvät liikkuvan kielen karsinoomaan
Etiologic factors associated with oral 
tongue  squamous cell carcinoma patients

Tuula Anneli Salo

726. Elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten 
suunterveys  

Oral health in pediatric organ transplant 
patients

Jaana Sisko Marjatta 
Helenius-Hietala
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
727. Kasvojen ja kallon luun rekonstruktion 

turvallisuus käyttäen kantasoluja ja 
biomateriaaleja   (Copy)

Safety aspects of bone reconstruction 
using stem cells and biomaterials in the 
maxillofacial area (Copy)

Riitta Marjaana 
Seppänen-Kaijansinkko

728. Potilaskohtaiset komposiittirakenteet 
suurten kraniomaksillofasiaalisten 
luupuutosten hoitoon (2019)

Patient specific composite scaffolds for 
treatment of large cranio-maxillofacial 
defects (2019)

Riitta Marjaana 
Seppänen-Kaijansinkko

729. Triathlonistin tasapaino The Dizzy Triathlonist Iida-Kaisa Sofia 
Manninen

730. Kasvo- ja kallomurtumat Craniofacial fractures Taru Johanna Snäll
731. Miten nenän ja sivuonteloiden eri 

sairaudet vaikuttavat elämänlaatuun?    
Tämä on jatkohakemus, aiempi 
tutkimuslupa päättyy 31.12.2018

Nose and QoL Maija Hytönen

732. Pään ja kaulan alueen syövän 
kaasuanalyysitutkimus

Exhaled breath gas analysis of head and 
neck cancer 

Antti Aarni Mäkitie

733. Pään ja kaulan etäpesäke, jonka 
emokasvain on tuntematon, 
perimätiedon keräystutkimus

Genetic characterization for head and 
neck cancer of unknown primary site

Katri Liisa Susanna Aro

734. Perinnöllisen sarveiskalvotulehduksen 
molekyylibiologia ja hoidot

Molecular genetics of Keratoendotheliitis 
Fugax Herediatria.

Joni Turunen

735. Akantamebakeratiitti Suomessa Acanthamoeba keratitis in Finland Minna Helena 
Vesaluoma

736. Aspergillus-infektiot korva-, nenä- ja 
kurkkutaudeissa

Aspergillus infections in ear- nose- and 
throat diseases    

Lena Arkadia Hafrén

737. Nenän ja sivuonteloiden syöpä – 
leikkaustekniikka, komplikaatiot ja 
hoitotulokset

Sinonasal cancer - surgical technique, 
complications and outcome

Aaro Tuomas 
Haapaniemi

738. Pikkukeskosen terveys aikuisiässä - 
35-40-vuotistutkimus

Health and Well-being of Adults Born 
Preterm Entering Middle Age

Anna Susanna 
Majander

739. X-kromosomaalisen retinoskiisin kliininen 
kuva

Clinical characteristics of Finnish patients 
with X-Linked retinoschisis 

Mira Anita Järvinen

740. Herpesryhmän virusten aiheuttamien 
sarveiskalvotulehdusten PCR-
diagnostiikka ja kyynelnesteen 
proteomiikka

PCR and proteomics in diagnosis of herpes 
virus keratitis

Minna Helena 
Vesaluoma

741. Kuuloviat suomalaisessa perinnöllisessä 
gelsoliiniamyloidoosissa

Hearing problems in Finnish gelsolin 
amyloidosis

Sari Tuulikki Atula

742. Nielurisaleikkauksen jälkeinen 
kipulääkitys ja sen yhteys 
opioidiriippuvuuden kehittymiseen 

Tonsillectomy, post-operative pain 
medication and the risk of developing 
opioid addiction.

Anu Helena Laulajainen-
Hongisto

743. Kolmiulotteisen luusyöpäkudosmallin 
kehittäminen ja tutkiminen 
tulevaisuuden hoitojen parantamiseksi 

Development of a three-dimensional bone 
cancer tissue model to improve future 
treatments

Riitta Marjaana 
Seppänen-Kaijansinkko

744. Synnynnäisten kuuloluuanomalioiden 
kolmiulotteinen mallintaminen

3D imaging of congenital auricular 
malformations

Anssi-Kalle Heikkinen

745. Yhden Chordate System S101 hoidon 
teho ei-allergiseen nuhaan

Effect on non-allergic rhinitis with one 
Chordate System S101 treatment

Marie Eva Catharina 
Lundberg

746. Komplikaatioiden esiintyvyys Chordate 
S101 nenäpallohoidossa

Complications after treatment with 
Chordate S101 noseballoon

Marie Eva Catharina 
Lundberg

747. Alainkisiivin poiston merkitys 
kiinnityskudoksille ortodonttisissa 
hoidoissa  

The effects of lower incisor extraction to 
the tooth supporting tissues in orthodontic 
treatment.

Anu Päivyt Kiukkonen

748. Suonikalvoston melanooma 
suomalaisten yli 80-vuotiaiden joukossa, 
kliiniset ominaisuudet, ennuste ja 
hoitotulos

Uveal Melanoma among Finnish 
Octogenarians, Clinical Characteristics, 
Prognosis, and Treatment Outcome.  

Tero Tapani Kivelä

749. Sylkikiven poisto korvasylkirauhasesta Surgical removal of protid stones Riitta Terttu Saarinen
750. Nenän ja sivuonteloiden invertti 

papillooma - kliininen kuva, etiologia ja 
patogeneesi

Sinonasal inverted papilloma - clinical 
features, etiology and pathogenesis

Leena-Maija Aaltonen

751. Harvinaiset perinnölliset silmäsairaudet 
-   molekyyligeneettisen syyn 
selvittäminen uuden sukupolven 
sekvensointimenetelmillä 

Genetic basis of unsolved rare inherited 
eye diseases

Joni Turunen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
752. Pään ja kaulan alueen sarkoomat HUS-

alueella
Diagnosis and treatment of head and neck 
sarcoma in the Hospital District of Helsinki 
and Uusimaa

Taru Tuulikki Ilmarinen

753. Otogeeninen meningiitti:  
Epidemiologia, etiologia, diagnostiikka, 
hoito, prognoosi ja ennaltaehkäisy   
Retrospektiivinen tutkimus  

Otogenic meningitis: epidemiology, 
etiology, diagnostics, treatment, prognosis 
and prevention.  Retrospectic study

Antti Allan Aarnisalo

754. Myringoplastian pitkäaikaistulokset ja 
niihin vaikuttavat tekijät lapsipotilailla

Pediatric myringoplasty: long-term 
outcome and factors affecting the 
outcome 

Saku Tapani Sinkkonen

755. Fuchsin dystrofian perinnölliset riskitekijät Genetic riski factors of Fuchs' dystrophy Joni Turunen
756. Lääkkeisiin liittyvä leukojen 

osteonekroosi
Medication-related osteonecrosis of the 
jaw

Hanna Mari-Anne 
Välimaa

757. Karsastuspotilaiden terveyteen liittyvä 
elämänlaatu ja potilaiden mahdolliset 
odotukset terveydenhuollon 
ammattilaisten tarjoamalle 
psykososiaaliselle tuelle 

Health-related quality of life among 
patients with strabismus and their possible 
expectations for psychosocial support 
provided by the healthcare professionals   

Anna Katarina Mason

758. Septoplastian jälkeiset infektiot ja 
hoitotulokset HUS:ssa vuosina 2015 - 
2018

Infections and outcome after septoplasty in 
HUS during the years 2015 - 2018

Maija Hytönen

759. Otsaontelon pallolaajennuspotilaiden 
tyytyväisyys ja uusintaoperaatioita 
ennustavat tekijät

Frontal balloon sinuplasty: predictive 
factors and patient satisfaction

Marie Eva Catharina 
Lundberg

760. HUS-piirin uniapneadiagnoosin 
validaatio ja tutkimus uniapneahoidon 
vaikutuksista yleissairauksiin

Chart validation of sleep apnea register 
diagnosis in the HUS-district. 

Tuula Anervo Palotie

761. Buccinator synkinesian hoito 
botuliinumtoksiinilla kasvohalvaus- ja 
hemifaciaalispasmipotilailla

Botulinum Toxin in Facial Palsy and 
Hemifacialspasms for Buccinator Synkinesis

Mervi Irene Kanerva

762. Tilapäisen äänihuulitäytön vaikutukset 
ääneen atrofisen dysfonian ja 
äänihuulihalvauksen hoidossa.

The effects of temporary augmentation of 
the vocal folds in management of atrophy 
and paralysis of the vocal folds

Ahmed Geneid

763. Kudosteknologisten hoitojen 
turvallisuuden arviointi ja kehittäminen

Safety aspects of tissue engineering 
applications

Riitta Marjaana 
Seppänen-Kaijansinkko

764. Hammasinfektiot 
sivuontelotulehdukselle altistavana 
tekijänä

Odontogenic sinusitis Hanna Mari-Anne 
Välimaa

765. Lasten kasvohalvauksen 
pitkäaikaisennuste

Pediatric facial palsy; long term outcome Mervi Irene Kanerva

766. Myringoplastian onnistumista 
ennustavat tekijät

Predictive factors of successful 
myringoplasty

Milla Viljanen

767. Pienten sylkirauhasten rooli 
kurkkupaiseen etiologiassa.

Role of minor salivary glands in the etiology 
of peritonsillar abscess

Else Karin Veronica 
Blomgren

768. Hampaan poistojen määrä, 
vaikeusaste ja indikaatiot 
erikoissairaanhoidossa

Dental eradication in special healthcare: 
extent, indications and level of difficulty

Taru Johanna Snäll

769. Pään ja kaulan alueen vammat 
ajoneuvo-onnettomuuksissa

Head and neck injuries in vehicle accidents Taru Johanna Snäll

770. Lastenreumapotilaan purennan ja 
leukanivelten tutkiminen ja hoito 

The diagnosis and Treatment of Juvenile 
arthritis patients occlusion and their TMJ 
findings.

Tuula Anervo Palotie

771. Silmäsyövän hoidon kehittäminen ja 
ennusteen parantaminen: osahankkeet 
1-6

Developing the treatment and improving 
the prognosis of eye cancer: subprojects 
1-6

Tero Tapani Kivelä

772. Proliferatiivinen diabeettinen 
retinopatia: kantasolut, omiikka ja 
yksilöllistetty lääkehoito

Proliferative Diabetic Retinopathy: 
stemness, omics and individualized drug 
therapy 

Sirpa Loukovaara

773. Retinoblastooma Suomessa 1964-2014 Retinoblastoma in Finland 1964-2014 Tero Tapani Kivelä
774. 3D-suunnittelu, luinen stabiliteetti 

ja toiminnalliset tulokset Helsingin 
kasvojensiirtopotilailla

3D-planning, osseal stability and 
functional outcomes of two finnish facial 
transplantation patients.

Atte Antero Manninen

775. Leukojen benignit tuumorit Maxillofacial benign tumors Taru Johanna Snäll
776. Korvasairauden hoidon jälkeinen 

elämänlaatu
Quality of life after treatment of chronic ear 
disease

Juha Tapani Laakso
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777. Monitoring hospital indoor air during 

COVID-19 pandemic
SAIRAALASISÄILMAN MONITOROINTI 
COVID-19 PANDEMIAN AIKANA

Antti Aarni Mäkitie

778. Sosiaalisen eristäytymisen vaikutus 
kasvohalvauksen ja äkillisen 
kuulonmenetyksen esiintyvyyteen

The effect of social distancing on facial 
palsy and sudden deafness

Marie Eva Catharina 
Lundberg

779. Kaulakystat ja muut pään ja kaulan 
alueen kystiset muutokset

Neck cysts and other cystic lesions in the 
neck

Timo Sakari Atula

780. Stapedotomia ja stapedektomia: 
onnistuminen ja komplikaatiot HUS 
Korvaklinikalla 2007-2020

Stapedotomy and stapedectomy: Success 
rates and complications in Helsinki university 
hospital ENT-clinic in 2007-2020

Milla Viljanen

781. Psykososiaalinen toimintakyky sekä 
äänioireiden ja koetun stressin 
välinen yhteys spasmodista dysfoniaa 
sairastavilla  

The interaction between psychosocial 
function, voice symptoms and experienced 
stress among patients with spasmodic 
dysphonia

Ahmed Geneid

782. BiZact nielurisaleikkauksessa: vaikutus 
leikkauksenjälkeiseen kipuun, 
jälkivuotoihin ja kustannuksiin

Bizact tonsillectomy - postoperative pain, 
bleeding and cost-effectiveness (side-
controlled study)

Johanna Ruohoalho

783. Sinonasaalialueen invertin papillooman 
malignisoitumisen merkit  tt-kuvissa

Imaging characteristics of malignant 
sinonasal inverted papilloma

Markus Jukka Lilja

784. Laryngeaalisen leukoplakian 
mikrobilääkehoito

Antimicrobial treatment of laryngeal 
leukoplakia

Petra Maritta Pietarinen

785. Selektiivinen lasertrabekuloplastia 
verrattuna iStent inject-
toimenpiteeseen 
eksfoliaatioglaukoomapotilaan 
kaihileikkauksessa

A prospective randomized trial comparing 
selective laser trabeculoplasty and iStent 
trabecular micro-bypass stent implantation 
combined with cataract surgery in 
exfoliation glaucoma 

Mika Petteri Harju

786. Pediatriset lasiais- ja 
verkkokalvokirurgiset leikkaukset 
HUS Silmäklinikassa vuosina 2009-
2019 – kliininen retrospektiivinen 
rekisteritutkimus 

Pediatric vitreoretinal surgery in HUH Eye 
clinic during 2009-2019  - clinical register-
based study

Sirpa Loukovaara

787. Sairausloman ja kipulääkityksen 
tarve korva-, nenä-, kurkkutautialan 
leikkauksissa

The need for sick leave and pain 
medication after ear-, nose- throat surgery

Marie Eva Catharina 
Lundberg

788. Karsastuksen kirurgisen hoidon 
tulokset Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirissä 2000-2019

Strabismus surgery outcomes in Helsinki 
University Hospital in 2000-2019

Suvi Karoliina Lähdeoja

789. Verenohennuslääkkeiden vaikutus 
itse raportoituun jälkivuotoon 
parodontologisen ja kirurgisen hoidon 
jälkeen

The effect of antikoagulants to self-
reported post-operative bleeding after 
periodontal and surgical treatment

Laura Elina Lakio

790. Endoskooppinen syklofotokoagulaatio 
matalapaineglaukoomassa

Endoscopic cyclophotocoagulation in 
normal-tension glaucoma

Mika Petteri Harju

791. Alanielun 24 tunnin pH-mittauksen 
viitearvot ja korrelaatio kliinisten 
löydösten kanssa  

Reference values of pharyngeal 24 hour 
pH-measurement and the correlation with 
clinical changes

Markku Tapani Patjas

792. Topografiaohjattu valokovetushoito 
sarveiskalvosairauksien hoidossa

Customized Topography-Guided Corneal 
Collagen Cross-linking for Corneal Ectasias

Kari Krootila

793. Etävastaanottotutkimus Pää- ja 
kaulakeskuksessa ”ETÄNÄ2020”

Remote Consultations at the Head and 
Neck Center "ETÄNÄ2020"

Morag Hanna-Marja 
Catriona Tolvi

794. Ameloblastoomat Ameloblastomas Taru Johanna Snäll
795. Odontoomat Odontomas Taru Johanna Snäll
796. Korvakäytävätulehduksen 

mikrobiologia Suomessa
Microbiology of acute otitis externa in 
Finland

Atte Oskar Sjövall

797. Suun terveydenhuolto ja suu- ja 
leukakirurgia COVID-19-pandemian 
aikana

Oral health and maxillofacial surgery during 
COVID-19 pandemic

Johanna Tuulikki 
Uittamo

798. Huuli- ja suulakihalkioita aiheuttavat 
perinnölliset tekijät 

Genetic background of orofacial clefts David Rice

799. COVID-19 nenänielunäytteenoton 
komplikaatiot

Complications of COVID-19 
nasopharyngeal swap test

Satu Mirja Hannele 
Lamminmäki

800. Välikorvan mekaniikka ja 3D-tulostetut 
välikorvaproteesit

Middle ear mechanics and 3D printed 
middle ear prosthesis

Saku Tapani Sinkkonen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
801. Perintötekijöiden ja virusinfektioiden 

merkitys systeemisen lupuksen (SLE) 
patogeneesissä

Genetic and viral basis of systemic lupus 
erythematosus

Juho Olavi Wedenoja

802. Aerosolin muodostuminen kirurgisissa 
toimenpiteissä lapsilla

Aerosolproduction during surgical 
operations in children

Ahmed Geneid

803. LEIKKAUKSENAIKAINEN 
KUULOHERMON ÄRSYTYSPROFIILIN 
KORRELAATIO SISÄKORVAN SISÄISEEN 
JÄNNITEMATRIISIIN LATERAALISILLA 
SISÄKORVAIMPLANTIN ELEKTRODEILLA

INTRAOPERATIVE TRANSIMPEDANCE 
AND SPREAD-OF-EXCITATION PROFILE 
CORRELATIONS WITH A LATERAL-WALL 
COCHLEAR IMPLANT ELECTRODE ARRAY

Saku Tapani Sinkkonen

804. Sylkirauhaspotilaiden oireita ja 
elämänlaatua kartoittavan kyselyn 
kehittäminen

Developing a questionnaire measuring 
symptoms and quality of life of salivary 
gland patients

Saku Tapani Sinkkonen

805. Ortognaattinen kirurgia ja 
mielenterveys

Orthognathic surgery and mental health Taru Johanna Snäll

806. Ultraäänineula pään ja kaulan alueen 
tuumoreiden diagnostiikassa

Ultrasound enhanced fine needle usage 
and diagnostics in head and neck tumors

Minna Rehell

807. Uniapnean vaikeusasteen ja 
hoidon vaikutus COVID-19-infektion 
vakavuuteen 

The effect of the severity and treatment of 
sleep apnea on the severity of COVID-19 
infection

Tuula Anervo Palotie

808. Adenoviruskeratokonjunktiviitin hoito 
epidemian aikana

Management of epidemic adenoviral 
keratoconjunctivitis

Marita Susanna Uusitalo

809. Korvalehden, korvakäytävän ja 
välikorvan kasvainten ennuste ja hoito 
HUS Korva-, nenä- ja kurkkutautien 
klinikassa 1995-2018

The management and outcome of ear 
lobe, ear canal and middle ear tumors in 
Helsinki University Hospital 1995-2018

Timo Sakari Atula

810. Solunulkoinen kiertävä DNA 
pään ja kaulan alueen syövän 
geeniprofiloinnissa ja hoitovasteen 
arvioinnissa

Genetic profiling by liquid biopsy for initial 
characterization and response monitoring 
of head and neck squamous cell 
carcinoma (hnscc)

Leena-Maija Aaltonen

811. Suonikalvoston melanoomalle altistavat 
perintötekijät Suomessa

Inherited predisposition to uveal melanoma 
in Finland

Tero Tapani Kivelä

812. Pään ja kaulan alueen pleksiformiset 
schwannoomat vs pleksiformiset 
neurofibroomat: hoidolliset haasteet

Challenging management of plexiform 
schwannoma and plexiform neurofibroma

Antti Aarni Mäkitie

813. Suusyövän uusia diagnoosimenetelmiä. 
Suuontelon varhaisen vaiheen 
syöpien ennusteelliset tekijät ja 
hoitokäyntäntöjen tarkentaminen  

New diagnostic methods in early stage oral 
cancer

Leif Johan Jörgen Bäck

814. Selektiivisen lasertrabekuloplastian teho 
ja turvallisuus: retrospektiivinen tutkimus 
HYKS silmätautien klinikka 2004 - 2020  

Selective laser trabekuloplasty safety and 
efficacy: a retrospective case series Helsinki 
University Hospital 2004-2020

Mika Petteri Harju

815. Suun terveys vakavissa hematologisissa 
sairauksissa:vaikutukset hoitotulokseen, 
komplikaatioiden ilmenemiseen ja 
elämänlaatuun 

Oral disease in patients with severe 
haematological diseases: associations with 
treatment outcomes, comorbidity and 
quality of life 

Hanna Mari-Anne 
Välimaa

816. Pallolaajennuksen teho nopeaan 
paineenvaihteluun liittyvän korvatorven 
vajaatoiminnan hoidossa

Efficacy of balloon tuboplasty in treatment 
of baro-induced Eustachian tube 
dysfunction

Saku Tapani Sinkkonen

817. Krooninen laryngiitti - 
perustutkimuksesta potilaan parhaaksi

Chronic laryngitis - research for patient 
benefit

Teemu Johannes Kinnari

818. Hoitolinjan muutoksen vaikutus 
toistuvissa nenäverenvuodoissa.

Change of treatment modalities in epistaxis Else Karin Veronica 
Blomgren

819. Altistustapahtumien mallintaminen Modelling of exposure events Anna Aurora Tuhkuri 
Matvejeff

820. Kyynelkalvon haihtumista estävien 
lipidien merkitys yleissairauksissa ja 
silmän pinnan terveydessä

The role of tear film lipids in ocular surface 
health

Jukka Ari Olavi Moilanen

821. Warthinin tuumorin hoito: skleroterapia 
ja taudin luonnollinen kulku

Treatment of Warthin tumor: sclerotherapy 
and natural course of the disease  

Eeva Helena Castrén

822. Synnynnäisten hammaspuutosten 
perinnöllinen tausta

Genetic background of congenital tooth 
agenesis

David Rice

823. Mobiiliapplikaation käyttö 
valvebruksismin diagnostiikassa

Utilizing a novel mobile application in 
awake bruxism diagnostics

Laura Olivia Nykänen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
824. Pään- ja kaulan alueen 

syöpäpotilaiden palliatiivinen hoito – 
kirurginen ja muu hoito, hoidon tulokset 
sekä vaikutukset jatkohoitoon

Palliative care in head & neck patients - 
effects on end of life care and outcomes of 
surgical and other treatment modalities

Aaro Tuomas 
Haapaniemi

825. Etävastaanottojen ja digihoitopolkujen 
kehittäminen korva-, nenä- ja 
kurkkutaudeilla ”KNKDigi2021”

Developing remote visits and digital 
treatment pathways in ear, nose and throat 
diseases "KNKDigi2021"

Morag Hanna-Marja 
Catriona Tolvi

826. Vyöruusun aiheuttamat 
sarveiskalvontulehdukset HUS 
silmätautien klinikalla

Herpes zoster keratitis at Helsinki University 
Hospital

Minna Helena 
Vesaluoma

827. Yli 30-vuotiaiden kurkkupaisepotilaiden 
kontrollit – tarpeellista vai turhaa?

Over 30 years old peritonsillar abscess 
patients - to be controlled or not?

Eeva Johanna Wikstén

828. Lihasharjoittelun vaikutus nenänsiiven 
operatiivisen hoidon tarpeellisuuteen

The effect of alar muscle training on the 
necessity of srugical intervention in alar 
insufficiency

Marie Eva Catharina 
Lundberg

829. Fibroottista dysplasiaa sairastavien 
potilaiden kliiniset piirteet pään ja 
kaulan alueella

Head and Neck Clinical Characteristics of 
Fibrous Dysplasia Patients

Antti Aarni Mäkitie

830. Keratitis fugax hereditaria -tautiin liittyvä 
biopankkitutkimus

A biobank study of keratitis fugax 
hereditaria

Joni Turunen

831. Äänihuulten lyhentämisen 
pitkäaikaistulokset transnaisilla 

Endolaryngeal shortening of the vocal fold: 
long term results of pitch-raising surgery in 
transwomen  

Teemu Johannes Kinnari

832. Silmän seudun infantiili hemangiooma - 
hoidon pitkäaikaistulokset

Periocular infantile hemangioma - long 
term treatment outcome

Anna Susanna 
Majander

833. Kansallinen finngen –geenitutkimus: 
kostean ikärappeuman jatkotutkimus

The national finngen - study: wet amd 
extension

Joni Turunen

834. Karsastuspotilaiden terveyteen liittyvä 
elämänlaatu ja potilaiden mahdolliset 
odotukset terveydenhuollon 
ammattilaisten tarjoamalle 
psykososiaaliselle tuelle 

Health-related quality of life among 
patients with strabismus and their possible 
expectations for psychosocial support 
provided by the healthcare professionals 

Anna Katarina Mason

835. Kurkunpään, nielun ja suun 
toiminnalliset oireet

Functional disorders of larynx, pharynx and 
mouth

Leena-Maija Aaltonen

836. Pään ja kaulan alueen syöpäpotilaan 
hoitoketjun haasteet

The challenges of the care pathway of the 
head and neck cancer patient

Antti Aarni Mäkitie

837. Vierasesineen nieleminen ja aspirointi 
hammashoidossa.

Foreign body ingestion and aspiration in 
dental care.

Hellevi Merja Anneli 
Ruokonen

838. Lean johtamismenetelmän vaikuttavuus 
HUSissa: haastattelututkimus 
terveydenhuollon johtajille

The Effectiveness of Lean Management 
in the Helsinki University Hospital: Interview 
Research of The Health Care Managers

Kirsi Irmeli Hirvelä

839. Ylemmän kurkunpäähermon vaurion 
pitkäaikaisennuste

Prognosis of the superior laryngeal nerve 
injury

Suvi Laine Maaria 
Ansaranta

840. Syvät kaulainfektiot ja nekrotisoiva 
faskiitti; insidenssi, riskitekijät, hoito ja 
ennuste. 

Deep neck infections and necrotizing 
fasciitis; incidence, risk factors, treatment 
and prognosis. 

Katri Liisa Susanna Aro

841. Suu- ja leukojen alueen päivystys- ja 
kiirehoito hus:n alueella ja taustalla 
vaikuttavat potilaiden demografiset ja 
sosioekonomiset tekijät

Demographic and socioeconomic factors 
affecting patient care in patients with 
need of acute and subacute oral and 
maxillofacial disease in helsinki university 
hospital district

Taru Johanna Snäll

842. Hereditäärinen hemorraginen 
teleangiektasia - vakavat 
nenäverenvuodot ja hoidon 
kehittyminen

Hereditary hemorrhagic telangiectasia - 
severe epistaxis and advances in treatment

Eeva Helena Castrén

843. Orbitan kasvaimet Orbital neoplasms Antti Aarni Mäkitie



49(93)

MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Sairaanhoitoalueen johto

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
844. Ammatillinen osaaminen hoitotyössä Professional Competence in Nursing Riitta Meretoja
845. Ympäristövastuullisen potilashoidon 

toteuttaminen
Implementation of environmental 
responsibility in patient care

Mirja Virta

846. HELSINGIN VANHUSKOHORTTIEN 
SEURANTA JA VERTAILU 1989, 1999, 2009 
ja 2019 

Helsinki cohorts of older people - follow up 
and comparison 1989, 1999, 2009, 2019

Kaisu Hannele Pitkälä

847. Suoritustiedolla muistutukset 
potilashoidon ja strategisen johtamisen 
tueksi

Patient complaints as performance 
information to support patient care and 
strategic management

Sanna Pauliina 
Ryynänen

848. Koronapandemian vaikutus 
erikoislääkärikoulutukseen ja 
erikoistuvien jaksamiseen

The effects of the corona pandemic 
on specialist education and residents' 
wellbeing

Leila Arja Kaarina Niemi-
Murola

849. Tehohoitotyön perehdytys ja 
perehdytyksen jälkeinen työskentely 
teho-osastolla Covid 19- pandemian 
alkuvaiheessa –perehtyjän näkökulma

Intensive care orientation for nurses during 
Covid-19 pandemic - perspective of the 
orientee

Annika Charlotta Björn
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Sisätaudit ja kuntoutus

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
850. SYTY, Selkäydinvammaisten henkilöiden 

terveys ja toimintakyky sekä haasteet 
esteettömyydessä

Health and functioning in people with 
spinal cord injury and their challenges with 
accessibility, Fin-SCI

Jari Petri Antero Arokoski

851. Elinsiirrot ja syöpä,  osatutkimus PTLD 
kiinteän elinsiirron jälkeen

De novo malignancies after solid 
organ transplantation, post-transplant 
lymphoproliferative disorders  

Terhi Friman

852. Kahdenkymmenenneljän kuukauden 
prospektiivinen non-interventio-
monikeskustutkimus Elocta-valmisteen 
tehon arvioimiseksi perinteisiin 
hyytymistekijävalmisteisiin verrattuna 
estohoidossa A-hemofilia -potilailla

24-month prospective, multicentre, 
non-interventional study to evaluate 
the effectiveness of Elocta compared 
to conventional factor products in the 
prophylactic treatment of patients with 
haemophilia A (A-SURE)

Anna-Elina Lehtinen

853. Kausi-influenssarokotteen tehokkuus 
laboratoriossa varmistetun influenssan 
aiheuttamia sairaalahoitoa vaativia 
infektioita vastaan aikuisväestössä 
Jorvin sairaalassa influenssakaudella 
2018-2019  Uusi nimi kaudelle 2019-2020:   
Kausi-influenssarokotteen tehokkuus 
laboratoriossa varmistetun influenssan 
aiheuttamia sairaalahoitoa vaativia 
infektioita vastaan aikuisväestössä 
Jorvin sairaalassa influenssakaudella 
2019-2020

The effectiveness of seasonal influenza 
vaccine against laboratory-confirmed 
influenza infection requiring hospitalization 
among adults in Jorvi Hospital during 
influenza season 2018-2019  Uusi nimi 
kaudelle 2019-2020:  The effectiveness 
of seasonal influenza vaccine against 
laboratory-confirmed influenza requiring 
hospitalization among adults in Jorvi 
Hospital during influenza season 2019-2020

Raija Essi Johanna 
Auvinen

854. Vaiheen 3 satunnaistettu, avoin 
rinnakkaisryhmissä toteutettava 
farmakokineettinen monikeskustutkimus 
ihon alle annetun ravulitsumabin ja 
suonensisäisesti annetun ravulitsumabin 
tasavertaisuudesta kohtauksittaista 
yöllistä hemoglobiinivirtsaisuutta 
(PNH) sairastavilla aikuispotilailla, joita 
hoidetaan ekulitsumabilla

A Phase 3, Randomized, Parallel-Group, 
Multicenter, Open-Label, Pharmacokinetic, 
Noninferiority Study of Ravulizumab 
Administered Subcutaneously Versus 
Intravenously in Adult Patients With 
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria 
Currently Treated With Eculizumab

Anna-Elina Lehtinen

855. Mikä on toimintakyvyn, oireiden ja 
elämänlaadun ennuste potilailla, 
joita on yliopistosairaalassa hoidettu 
toiminnallisen häiriön vuoksi

What is the prognosis of functional ability, 
symptoms and quality of life in patients 
that have been managed in a university 
hospital because of a functional disorder

Helena Johanna Liira

856. Kelan ja HUS terveyssosiaalityön 
yhteistyön tarkastelua kiireellisen 
perustoimeentulotuen näkökulmasta

A review of collaboration between Kela 
and HUS Health Social work in terms of 
urgent basic social assistance

Krista Kaarina Forsblom

857. WHO SOLIDARITY Suomi: 
Viruslääkkeiden tehoa SARS-
CoV-2-tartunnan saaneilla 
potilailla (COVID-19) selvittävä 
monikeskustutkimus (EudraCT-numero: 
2020-001784-88)

WHO SOLIDARITY Finland: The multicenter 
trial on the efficacy of different anti-viral 
drugs in SARS-CoV-2 infected patients 
(COVID-19)

Andreas Renner

858. Toiminnallisista häiriöistä kärsivien 
henkilöiden kokemuksia hyväksymis- 
ja omistautumisterapeuttisesta 
ryhmäinterventiosta   

Experiences of people with functional 
disorders with group therapy for 
acceptance and commitment therapy

Kati Kauravaara

859. Kasvisterolemia Suomessa Phytosterolemia in Finland Helena Miettinen
860. Toiminnallisten häiriöiden vaikutukset 

potilaiden toimintakykyyn, oireisiin, 
elämänlaatuun ja terveyspalvelujen 
käyttöön. Seurantatutkimus, laadullinen 
tutkimus ja satunnaistettu kontrolloitu 
koe.  

Functional disorders: effects on the patients' 
functional ability, symptoms, quality of life 
and use of health care services. A cohort 
study, a qualitative study and randomized 
controlled trials.

Helena Johanna Liira

861. Mikä on toimintakyvyn, oireiden ja 
elämänlaadun ennuste potilailla, 
joita on yliopistosairaalassa hoidettu 
pitkäaikaisen koronavirusinfektion 
vuoksi

What is the prognosis of functional ability, 
symptoms and quality of life in patients 
who have been managed in a university 
hospital because of symptoms of long 
Covid

Helena Johanna Liira
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
862. AIR-harjoitusohjelma verrattuna 

Pitkäaikaisten ja haittaavien 
kehollisten oireiden nettiterapiaan 
ja tavanomaiseen hoitoon kehon 
stressioireyhtymän, fibromyalgian, 
koronaviruksen pitkäaikaisoireiden 
ja kroonisen väsymysoireyhtymän 
hoidossa: satunnaistettu 
monikeskustutkimus

Amygdala and insula retraining (AIR) 
program and HUS internet therapy 
compared to treatment as usual in bodily 
stress syndrome, fibromyalgia, long Covid, 
and chronic fatigue syndrome (ME/CFS): A 
multi-center randomized controlled trial.

Helena Johanna Liira

863. HUS selkäydinvammarekisterin datan 
analyysi

Analysis of data from HUS spinal cord injury 
registry

Anastasia Shulga

864. Terveysalan ammattilaisten 
digiosaaminen eri toimintaympäristöissä

Digital health competence of health care 
professionals in health care settings

Toni Kristian Haapa

865. Kliinisten hoitotyön opettajien ja 
heidän esihenkilöiden kokemukset 
kliinisten hoitotyön opettajien roolista 
ja vaaditusta osaamisesta kliinisessä 
käytännössä – laadullinen tutkimus

Clinical nurse educators’ and their leaders’ 
experiences in the role and required 
competence of clinical nurse educators in 
clinical practice– a qualitative study

Toni Kristian Haapa
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Sydän- ja keuhkokeskus

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
866. Markkinoille tulon jälkeinen kliininen 

rekisteritutkimus, jossa arvioidaan 
manta-laitteen turvallisuutta ja 
toimivuutta tosielämän (real-world) 
olosuhteissa euroopan unionissa 

Post-market clinical registry to evaluate the 
safety and performance of manta vascular 
closure device under real world conditions 
in the european union

Mika Kalervo Laine

867. Pohjoismainen HCM -rekisteritutkimus 
(ScandHCM)  

Nordic HCM Registry Tiina Maria Heliö

868. FinACAF – Antikoagulaatiohoito 
suomalaisilla eteisvärinäpotilailla

FinACAF - Finnish AntiCoagulation in Atrial 
Fibrillation FinACAF

Mika Samuel Lehto

869. Biomarkkerit sydän- ja keuhkonsiirroissa Biomarkers for Diagnosis, Prognosis, and 
Targeted Therapy  After Heart and Lung 
Transplantation

Karl Birger Lemström

870. Siewert luokan I & II ruokatorven 
adenokarsinooma: TT, PET ja EUS 
tutkimusten tarkkuus erillisten 
imusolmukeasemien metastaasien 
ennustamisessa.

Siewert type I and II esophageal 
adenocarcinoma (EAC): CT, PET, EUS 
sensitivity / specificity for the preoperative 
assessment of lymph node metastases 
(LNM) in single thoracic and abdominal 
lymph nodal stations.

Juha Tuomas Kauppi

871. KOIRAN HAJUAISTIN HYÖDYNTÄMINEN 
TUBERKULOOSIN DIAGNOSTIIKASSA

MEDICAL DETECTION DOGS FOR 
TUBERCULOSIS

Ville Anders Holmberg

872. Aorttaläpän ahtauman ennusteeseen 
vaikuttavat tekijät   -Seurantatutkimus 
operatiivisesti, TAVI-toimenpiteellä 
ja konservatiivisesti hoidetuilla 
potilailla.  -Amyloidoosin esiintyvyys 
ja ennustevaikutus aorttaläpän 
ahtaumapotilailla  

Prognostic factors of aortic valve stenosis Satu Maarit Suihko

873. Tuberkuloosin valvotun hoidon 
toteuttaminen mobiililaitteen avulla ( 
VTO, video observed therapy)

Video observed therapy of tuberculosis. Hanna-Riikka Kreivi

874. Amiodaronin aiheuttama uusi 
steroliaineenvaihdunnan häiriö ja sen 
kliininen merkitys 

Desmosterol accumulation in users of 
amiodarone- a new disorder of cholesterol 
metabolism and its clinical relevance

Piia Pauliina Simonen

875. Kasvaimen metabolinen 
heterogeenisyys ruokatorven 
adenokarsinooman leikkauksen 
jälkeisen uusiutumisen  ennustamisessa.

Kasvaimen metabolinen heterogeenisyys 
ruokatorven adenokarsinooman 
leikkauksen jälkeisen uusiutumisen  
ennustamisessa.

Henna Kristina 
Söderström

876. Monikeskustutkimus sydämen 
vasemman eteisen kahden eri strain-
mittauksen vertailusta

Multicentric Atrial Strain COmparison 
between Two different modalities – 
MASCOT HIT study

Minna Margareta 
Kylmälä

877. Sydämen loppuvaiheen 
vajaatoiminnan kirurginen hoito

The surgical treatment of end-stage heart 
failure

Evelin Silla

878. DecubICUs – Teho-osastoilla ilmenevien 
painehaavojen esiintyvyyskartoitus

DecubICUs - Decubitus in Intesive Care 
Units

Carita Mirjami Löfqvist

879. Vaiheen 3 satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu, 
lumelääkekontrolloitu rinnakkaisryhmä- 
ja monikeskustutkimus, jossa 
arvioidaan CSL112-valmisteen tehoa 
ja turvallisuutta tutkittavilla, joilla on 
akuutti sepelvaltimo-oireyhtymä.

A Phase 3, Multicenter, Double-blind, 
Randomized, Placebo-controlled, Parallel-
group Study to Investigate the Efficacy and 
Safety of CSL112 in Subjects with Acute 
Coronary Syndrome.

Mika Kalervo Laine

880. Biomarkkerit sydämen siirron jälkeisessä 
diagnostiikassa, prognoosissa ja 
kohdistetussa hoidossa.

Biomarkers for Diagnosis, Prognosis, 
and Targeted Therapy After Heart 
Transplantation (EMBIO)

Karl Birger Lemström

881. Eteisväliseinäaukon koon suhde 
virtauksen suuruuteen ja kliinisiin 
muuttujiin

Relation of atrial septal defect size to shunt 
flow and clinical parameters of ASD

Juha-Pekka Sinisalo
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
882. Senscis-On: Avoin jatkotutkimus, 

jossa arvioidaan pitkäaikaisen 
nintedanibihoidon turvallisuutta 
potilailla, joilla on systeemiseen 
skleroosiin liittyvä interstiaalinen 
keuhkosairaus

An open-label extension trial to assess 
the long term safety of  nintedanib in 
patients with ‘Systemic Sclerosis associated  
Interstitial Lung Disease’ (SSc-ILD)

Liisa Marjukka 
Myllärniemi

883. Terveyteen liittyvä elämänlaatu 
vaikean sydämen vajaatoiminnan 
hoidon tai keuhkonsiirron jälkeen sekä 
hoidon kustannusvaikuttavuuden 
arviointi 

Health-related quality of life after 
treatment of severe heart failure or lung 
transplantation and the cost-effectiveness 
of the treatment

Kirsi Tellervo Malmivaara

884. MANTA versus ProGlide 
sulkulaite transfemoraalisissa 
katetriläppätoimenpiteissä

MANTA versus ProGlide vascular closure 
device in transfemoral transcatheter aortic 
valve implantation

Mika Kalervo Laine

885. Mini-invasiivisen ruokatorven 
poistoleikkauksen oppimista 
nopeuttavat tekijät

Finding factors associated with more 
efficient learning for minimally invasive Ivor 
Lewis esophagectomy

Juha Tuomas Kauppi

886. Välikarsinan tähystystoimenpiteet 
HUS:ssa 2014-2018

Mediastinoscopies in Helsinki University 
Central Hospital 2014-2018

Simo Oskari Syrjälä

887. Kolesterolia laskevan monoklonaalisen 
vasta-aineen merkitys 
sydänsiirrännäisen sepelvaltimotaudin 
estossa uusilla sydänsiirtopotilailla.

EVOLVD: Cholesterol lowering with 
EVOLocumab to prevent cardiac allograft 
Vasculopathy in De-novo heart transplant 
recipients

Karl Birger Lemström

888. Kahden oksimetrian vertailu 
unitutkimuksen aikana

Differences between two oximeters 
simultaneously measured during overnight 
in-lab sleep studies

Adel Bachour

889. Perinnöllisten sydänlihassairauksien 
tutkimus käyttäen viljeltyjä ja ihon 
fibroblasteja ja uudelleenohjelmoituja 
kantasoluja (iPS)

Inherited Cardiomyopathies - cell culture 
and iPS studies

Tiina Maria Heliö

890. Eteiskorvakkeen sulku vai uusi 
verenohennuslääke eteisvärinäpotilaan 
aivoinfarktin estossa 

The OCCLUSION-AF Trial Left Atrial 
Appendage Occlusion versus Novel Oral 
Anticoagulation for Stroke Prevention in 
Atrial Fibrillation. A Multicenter Randomized 
Clinical Trial

Juha-Pekka Sinisalo

891. Kolorektaalisyövän keuhkometastaasin 
poiston jälkeinen ennuste

Prognostic stratification after pulmonary 
resection for single metastasis from 
colorectal cancer: a multicentric 
retrospective analysis

Juha Tuomas Kauppi

892. IMMUNOLOGISTEN PROSESSIEN 
MERKITYS SEPELVALTIMOTAUDISSA:  HLA-
DR-molekyyliin sitoutuneiden peptidien 
määrittäminen  sydämen siirtopotilailta  

Immunological processes in coronary 
artery disease  Quantification of peptides 
bound to HLA-DR-molecules in heart 
transplantation patients    

Juha-Pekka Sinisalo

893. Veressä kiertävän kasvain-DNA:n 
analysointi leikkauksella hoidettavassa 
ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä.

Circulating DNA in non-small cell lung 
cancer patients: relation to tumor burden, 
disease prognosis and risk for cancer 
recurrence, with emphasis on tumor 
heterogeneity and treatment response

Ilkka Kalle Petteri Ilonen

894. Ohitusleikkauksen yhteydessä sydämen 
päälle asetettava sydämen omia 
eteiskorvakkeen soluja sisältävä 
tukiverkko sydämen vajaatoiminnan 
hoidon tukena

Autologous hybrid transplantation of bone 
marrow mononuclear cells and cardiac 
appendage derived cells during coronary 
artery bypass surgery

Annu Johanna Nummi

895. Pohjoismainen ARVC rekisteri 
(ScandARVC)

Nordic ARVC Registry Tiina Maria Heliö

896. Sydänsarkoidoosin ja 
jättisolumyokardiitin immunologia ja 
genetiikka

The immunology and genetics of cardiac 
sarcoidosis and giant cell myocarditis

Jukka Yrjö Antero 
Lehtonen

897. Immunogeeniset tekijät 
alaraajavaltimokovettumataudissa

Immunogenic factors in peripheral artery 
disease

Juha-Pekka Sinisalo

898. Rintakehän sairauksien 
seurantatutkimus

Follow-up study of Thoracic Disorders Ilkka Kalle Petteri Ilonen

899. Verenkierron solunulkoinen DNA sydän- 
ja keuhkonsiirrännäisen hyljinnän 
yksilöllisessä diagnostiikassa ja hoidossa.

Donor-derived cell-free DNA as a 
biomarker for rejection after heart and lung 
transplantation.

Karl Birger Lemström

900. Pää ja kehon asennon vaikutus 
uniapnealla

Effects of head and body position on sleep 
apnea

Adel Bachour
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
901. Pohjoismainen satunnaistettu 

tutkimus sepelvaltimotaudin 
pallolaajennushoidosta ennen 
katetritekniikalla (TAVI) tapahtuvaa 
aorttaläpän ahtauman hoitoa

Routine revascularization with 
percutaneous coronary intervention in 
patients with coronary artery disease 
undergoing transcatheter aortic valve 
implantation – the third Nordic Aortic Valve 
Intervention Trial – NOTION-3

Pasi Paavo Karjalainen

902. Vertaileva tutkimus sydämen 
vasemman kammion apupumppujen 
välillä (COMRADE)

Comparison of left ventricle assist devices: 
HVAD – HM3 (COMRADE)

Simo Oskari Syrjälä

903. Keinoäly sepelvaltimoiden 
varjoainekuvauksen tulkinnassa

IA-analysis in coronary angiogram Juha-Pekka Sinisalo

904. Ruokatorviresektion jälkeiset 
saumakomplikaatiot ja niiden hoito

TreatmENT of AnastomotiC Leakage after 
Esophagectomy "TENTACLE study"

Juha Tuomas Kauppi

905. Mini-invasiivisen ruokatorviresektion 
leikkauskomplikaatiot

Major intraoperative complications in 
minimally invasive esophagectomies

Jari Veli Räsänen

906. EKG sydänperäisen äkkikuoleman riskin 
arvioinnissa 

Electrocardiographic risk markers of sudden 
cardiac death

Aapo Lauri Aleksi Aro

907. Ruokatorven osapoiston jälkeinen 
protonipumpun estäjien käyttö ja 
pitkäaikaisvaikutukset Suomessa, 
kansallinen rekisteritutkimus 

Esophageal cancer – a retrospective study 
on long-term impact of postoperative 
protone-pump inhibitors (PPI) usage after 
esophagectomy

Ilkka Kalle Petteri Ilonen

908. Verenkierron mekaanisen tukihoidon 
prospektiivinen seurantarekisteritutkimus

Product surveillance registry mechanical 
circulatory support (psr-mcs) - apogee 
international 

Karl Birger Lemström

909. Sepelvaltimon suojaustoimenpide 
akuutin sydäninfarktin 
pallolaajennushoidossa

PROximal protection maneuver in 
preventing distal embolization during stent 
implantation in Acute Coronary Syndrome

Mika Kalervo Laine

910. Imusolmukemetastasointi 
ruokatorvisyövässä

Distribution of lymph node metastases in 
esophageal carcinoma [TIGER]    

Henna Kristina 
Söderström

911. Helsingin Yliopistollisessa sairaalassa 
A-tyypin dissekoitumien vuoksi 
leikkattujen potilaiden tulokset 

Outcome after Surgical Repair of Type A 
Aortic Dissection at the Helsinki University 
Hospital

Mikko Petteri 
Jormalainen

912. RESPOND EDGE: Siirrettävä Lotus 
Edge™ -läppäjärjestelmä – myyntiin 
hyväksymisen jälkeisessä kliinisessä 
käytössä toteutuneiden hoitotulosten 
arviointi – S2361

RESPOND EDGE: Repositionable Lotus 
Edge™ Valve System – Post Market 
Evaluation of Real World Clinical Outcomes

Mika Kalervo Laine

913. Perinnölliset Kardiomyopatiat- Laaja-
Alainen Geenitaustan Ja Kliinisen 
Kuvan Tutkimus  Ihotautien ilmentymät 
perinnöllisissä kardiomyopatioissa  

INHERITED CARDIOMYOPATHIES EXTENSIVE 
STUDY ON THE GENETIC BACKGROUND AND 
PHENOTYPE  Dermatologic manifestations in 
inherited cardiomyopathies  

Tiina Maria Heliö

914. Jano ja sydämen vajaatoiminta: 
kansainvälinen näkökulma

Thirst in patients with heart failure in an 
international perspective

Virpi Marjukka Valkama

915. Retrospektiivinen kansallinen 
rekisteritutkimus harvinaisista 
ruokatorvisyöpätyypeistä 

Rare esophageal cancers: a retrospective 
national cohort study

Ilkka Kalle Petteri Ilonen

916. Immunologisten tekijöiden merkitys 
alaraaja-ateroskleroosin taustalla

Aso project Juha-Pekka Sinisalo

917. Kantasolusiirto sepelvaltimo-
ohitusleikkauksen yhteydessä 
sydämen vajaatoiminnan hoitoon -- 
Seurantatutkimus

Combined CABG and stem-cell 
transplantation for heart failure -- Follow-up 
study

Antti Erland Vento

918. . Functional Lesion Assesment of 
Intermediate stenosis to guide 
Revascularisation Prospective, multi-center, 
double blind randomized study to test the 
safety of deferral of stentin in psysiological 
non signifiactn lesions in a clinical 
population of intermediate stenoses using 
ifr and ffr.   INSTITUUTIN SOPIMUSNUMERO 
3814 

Mika Kalervo Laine

919. Potilaan raportoiman ja mitatun 
nukahtamisviiveen vertailu

Differences between Objective and 
subjective sleep latency

Adel Bachour

920. Sydänsähkökö sen selittää? 
Sydämen sähköfysiologia nuorilla 
aivoinfarktipotilailla

Electrocardiographic and 
magnetocardiographic findings in young 
adult stroke patients

Mika Samuel Lehto

921. Aerofagia-oireet ylipainehoidon aikana Aerophagia symptoms during CPAP 
treatment

Adel Bachour
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
922. Prospektiivinen, satunnaistettu, 

kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa 
tutkitaan katetroimalla tehtävän 
aorttaläpän vaihdon turvallisuutta 
ja tehokkuutta naispotilailla, jotka 
tarvitsevat aorttaläpän vaihdon 
vaikean oireilevan aorttaläpän 
ahtauman vuoksi 

Prospective, randomized, controlled, 
multi-center study to evaluate the safety 
and efficacy of transcatheter aortic valve 
implantation (tavi ) in female patients,                                       
who have severe symptomatic aortic 
stenosis requiring aortic valve replacement 

Mika Kalervo Laine

923. FinnishIPF – systemaattinen 
lähestymistapa idiopaattisen 
keuhkofibroosin geno- ja fenotyyppiin 
TYH2022317

FinnishIPF – a systematic approach for 
geno- and phenotyping idiopathic 
pulmonary fibrosis TYH2022317

Liisa Marjukka 
Myllärniemi

924. Keuhkonsiirtopotilaiden mahalaukun 
fundoplikaation jälkeinen 
jäännösrefluksi 

Residual reflux  after fundoplication in lung 
transplant patients.

Saana Elli-Maria 
Andersson

925. Amiodaronin aiheuttama uusi 
sterolimetabolian häiriö ja sen kliininen 
merkitys

Desmosterol accumulation in users of 
amiodarone - a new disorder of cholesterol 
metabolism and its clinical relevance

Piia Pauliina Simonen

926. .SAPIEN 3 Ultra seuranta tutkimus SAPIEN 3 Ultra System Post-Market Clinical 
Follow-up Study

Mika Kalervo Laine

927. Sepelvaltimotaudin epitranskriptomiset 
merkkiaineet (ihd-epitran) 
prospektiivinen kliininen kohorttitutkimus

Epitranscriptomic biomarkers for ischemic 
heart disease (ihd-epitran) a prospective 
clinical cohort study

Antti Erland Vento

928. Virtuaalinen osastokierto 
koronainfektiopotilailla

Inpatient video rounds in Covid-19 Juuso Ilmari Paajanen

929. Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, 
lumekontrolloitu tutkimus, jossa 
tutkitaan BI 1015550- tutkimus-lääkkeen 
(18 mg kaksi kertaa päivässä) tehoa, 
turvallisuutta ja siedettävyyttä 12 viikon 
lääkityshoidon aikana tutkittavilla, joilla 
on idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF)

A randomised, double-blind, placebo-
controlled parallel group study in IPF 
patients over 12 weeks eval-uating 
efficacy, safety and tolerability of BI 
1015550 18 mg b.i.d.   

Liisa Marjukka 
Myllärniemi

930. Elektronisella stetoskoopilla tapahtuva 
hengitysäänien äänisignaalien 
rekisteröinti ja algoritmipohjainen 
analysointi riskiryhmien seulonnassa, 
COVID-19 taudin diagnosoinnissa, 
vaikeusasteen ja ennusteen arvioinnissa

The breathing sound based analysis using 
an electronic stethoscope and algorithm 
based application in diagnosis, progression, 
prognosis and screening of the risk groups 
in COVID-19 infection

Ilkka Juhana Jaakkola

931. Sydän- ja aivoinfarktien määrän 
vähenemisen syy Covid-19-pandemian 
aikana

Cause of reduction of myocardial 
infarctions and strokes during Covid-19-
pandemia

Juha-Pekka Sinisalo

932. Laryngotrakeaaliset ja trakeaaliset 
resektiot

Laryngotracheal and tracheal resections; 
surgical results

Jari Veli Räsänen

933. Keuhkofibroosipotilaiden 
moniammatillinen etäkuntoutus 
Terveyskylässä -pilotti

Multidisciplinary virtual rehabilitation for 
patients with pulmonary fibrosis in Health 
Village- pilot study

Ulla Aulikki Hodgson

934. FINCOVID19: COVID-19 -TAUDIN 
PITKÄAIKAISVAIKUTUKSET JA KEUHKOJEN 
TOIPUMINEN TAUDISTA

FINCOVID19: Lung health and recovery 
among patients with COVID-19 disease

Jere Reijula

935. Ruokatorvisyövän leikkaushoidon 
tulokset vanhuksilla 

Surgical outcomes after minimally invasive 
esophagectomy in the elderly population 

Henna Kristina 
Söderström

936. Hengityksen etäseuranta COVID-19 ja 
muilla keuhkoinfektio potilailla

Remote monitoring of vital signs in Covid-19 
and other pulmonary tract infections  

Juuso Ilmari Paajanen

937. Akuutti aortan A-tyypin 
dissekaatio - Yhteispohjoismainen 
monikeskustutkimus

Nordic Consortium for acute type a aortic 
dissection (NORCAAD) - a multicenter 
styudy

Mikko Petteri 
Jormalainen

938. Koronavirusinfektio-epäilyn vaikutus 
HYKS-alueen potilailla

The impact of Covid-19 suspicion in the 
Helsinki University Hospital   

Juuso Ilmari Paajanen

939. Transversaalisinuksen rooli 
eteisväliseinäaukon sulussa

Transversal sinus in ASD Juha-Pekka Sinisalo

940. Pulmonaalihypertension ja 
kroonisen tromboembolisen 
pulmonaalihypertension hoito 
Suomessa

Retrospective Observational non-
interventional chart review study of patients 
with Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) 
or Chronic Thromboembolic Pulmonary 
Hypertension (CTEPH) in Finland (FINPAH)

Markku Oskar 
Pentikäinen

941. Markkinoille saattamisen jälkeinen 
SyncAV-tutkimus-

SyncAV Post-Market Trial ABT-CIP-10299 Ver. 
A

Jarkko Tapani Karvonen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
942.  Coroprevention-tutkimus: 

seurantatutkimus, jossa 
arvioidaan henkilökohtaisen 
hoito-ohjelman vaikuttavuutta ja 
kustannustehokkuutta korkeariskisten 
sepelvaltimotautipotilaiden hoidossa.

A prospective clinical trial to evaluate 
the clinical value and cost- effectiveness 
of a personalised prevention program in 
subjects with high-risk stable coronary heart 
disease

Juha-Pekka Sinisalo

943. Keuhkonsiirto akuutin keuhkovaurion 
vuoksi - Eurooppalainen yhteishanke

Lung transplantation for acute respiratory 
distress syndrome - European data 
collection

Jussi Matias Tikkanen

944. Meilahdessa v.2000-2019 akuutin 
B-tyypin dissekoituman vuoksi 
hoidettujen potilaiden tulokset

Outcome of acute type B-dissection 
patients treated at the HUS Meilahti 
Hospital 2000-2019.

Mikko Petteri 
Jormalainen

945. Sydänsarkoidoosin tekoälyavusteinen 
diagnostiikka ja riskinarvio 

Machine Learning in the Diagnosis 
and Prognostic Evaluation of Cardiac 
Sarcoidosis

Valtteri Antero Uusitalo

946. VA-ECMO-hoidon riskitekijät ja 
komplikaatiot

Complications and risk factors of VA-ECMO 
treatment

Simo Oskari Syrjälä

947. Sydänlihaksen neulabiopsia 
sydänlihastulehduksen diagnostiikassa

Myocardial needle biopsy for diagnosing 
myocarditis

Juha-Pekka Sinisalo

948. Lääkitysturvallisuus lääkkeiden 
määräämisessä: lääkemääräysten 
kliininen kaksoistarkistaminen

Medication safety in medication ordering: 
medication order verification

Miia Marjukka Kallio

949. Ohitusleikkauksen yhteydessä sydämen 
päälle asetettava sydämen omia 
eteiskorvakkeen soluja sisältävä 
tukiverkko sydämen vajaatoiminnan 
hoidon tukena  

Autologous hybrid transplantation of bone 
marrow mononuclear cells and cardiac 
appendage derived cells during coronary 
artery bypass surgery

Annu Johanna Nummi

950. 20 vuoden tulos sepelvaltimoiden 
ohitusleikkauksen jälkeen: Helsinki 
CABG rekisteri

Twenty-year Outcome after Coronary 
Artery Bypass Grafting: the Helsinki CABG 
Registry

Fausto Biancari

951. Sapien 3 ultran eu-markkinoille tulon 
jälkeinen havainnointitutkimus, jossa 
tukitaan nopeasti kotiutettavien 
(next-day disharge) TAVI-potilaiden 
hoitotuloksia

Sapien 3 ultra eu post-market observational 
study

Mika Kalervo Laine

952. Eurooppalainen tyypin A aortan 
dissekaation rekisteri (ERTAAD)

European Registry of Type A Aortic 
Dissection (ERTAAD)

Fausto Biancari

953. Sepelvaltimotaudin tunnistaminen 
mikroelektromekaanisilla antureilla, 
(decade)

Detection of coronary artery disease with 
micro electro-mechanical sensors

Helena Annikki Rajala

954. Sairaanhoitajan ammatillinen 
autonomia erikoissairaanhoidossa

Nurses' professional autonomy in university 
hospitals

Katja Maarit Pursio

955. Sepelvaltimotautikohtauksen 
diagnostinen potilasjakauma, sekä 
diagnostiikan paikkansapitävyys hyks:n 
pci-sairaaloissa vuonna 2020

N a Juha-Pekka Sinisalo

956. Aorttaläpän kalkkisuuden mittaaminen 
sydämen ultraäänitutkimuksessa 
- vertailututkimus sydämen 
tietokonetomografian kanssa

Quantification of aortic valve calcification 
– A comparison study between 
echocardiographic integrated backscatter 
and computed tomography calcium score 
- AV-IBS study   feasibility study in Heart and 
Lung Center, Helsinki University Hospital, 
Finland 

Suvi Sirkku Tuohinen

957. Sydäninfarktipotilaiden digihoitopolun 
avulla ohjauksen ja seurannan 
kustannustehokkuus verrattuna 
perinteiseen seurantaan

Cost efficiency of digital pathway 
guidance and monitoring of patients with 
myocardial infarction compared to the 
outcomes with traditional monitoring

Evelyn Kallasmaa

958. Pulmonaaliendarterektomia 
kroonisen tromboembolisen 
pulmonaalihypertension hoitona

Pulmonary endarterectomy for chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension

Antti Ilmari Nykänen

959. Sepelvaltimotautidiagnoosien jakauma 
sairaalassa määritettynä, ja verrattuna 
THL:ään lähetettyihin (HILMO) tietoihin 

ICD10 diagnosis code distribution among 
coronary artery disease patients in heart 
and lung center between 2019 and 2020

Juha-Pekka Sinisalo

960. Modernit kuvantamismenetelmät 
iskeemisessä hiippaläppävuodossa

MISCHA – Mitral regurgitation in ISCHemic 
heart disease: pre- and postoperative 
multimodality Assessment

Peter Markus Raivio
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
961. Virtuaalitodellisuus keuhkokirurgian 

laadun parantamisessa
Virtual Reality and segmentation based 3D 
Surgical Planning for (Thoracoscopic) Lung 
Segmentectomy 

Jari Veli Räsänen

962. Sepelvaltimon kroonisen totaalitukoksen 
perkutaaninen hoito. Merkitys 
potilaan oirekuvaan ja ennusteeseen. 
Osatutkimus 2.

Chronic total occlusion percutaneous 
coronary intervention (CTO-PCI). Impact 
and prognosis. Substudy 2.

Petri Veikko Laine

963. Lähetteen laadun vaikutus 
kardiologisen potilaan hoitoon pääsyyn 
ja kuvausmenetelmään

Quality of referral Juha-Pekka Sinisalo
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Syöpäkeskus

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
964. Kulttuurisensitiivinen monikulttuurisen 

syöpäpotilaan hoitotyö- potilaan, 
omaisen ja ammattilaisen näkökulma

Cultural sensitive nursing care of 
multicultural cancer patient- patients, 
family members and professionals point of 
view

Pirjo Marita Repo

965. II vaiheen  satunnaistettu 
monikeskustutkimus,  jossa arvioidaan 
syövän geeniprofiloinnin avulla 
määritetyn täsmähoidon tai 
immuunihoidon tehokkuutta ja 
turvallisuutta platinapohjaiseen 
solunsalpaajahoitoon verrattuna 
syöpäpotilailla, joilla alkuperäisen 
kasvaimen sijainti ei ole tiedossa ja jotka 
ovat saaneet kahta eri solunsalpaajaa 
sisältävää platinapohjaista hoitoa 
kolmen hoitosyklin ajan

A phase II, randomized, active-controlled, 
multi-center study comparing the 
efficacy and safety of targeted therapy 
or cancer Immunotherapy guided by 
genomic profiling versus platinum-based 
chemotherapy in patients with cancer 
of unknown primary site who have 
received three cycles of platinum doublet 
chemotherapy (Cupisco) MX39795 

Hanna Kaisa Karhapää

966. Rintasyöpäpotilaan etäseuranta A prospective randomized trial of 
interactive telemonitoring in the follow-up 
of patients treated for breast cancer 

Laura Johanna Mattson

967. Rintasyöpäpotilaiden resilienssin 
alustava mallintaminen BOUNCE 
hankkeessa (WP4)

Predicting effective adaptation to breast 
cancer to help women to BOUNCE back  
(WP4 Definition of preliminary hypotheses)

Paula Tuulikki Poikonen-
Saksela

968. Avoin, satunnaistettu, I/IIa vaiheen 
tutkimus, jossa tutkitaan BMS-986205-
tutkimuslääkettä nivolumabin ja 
nivolumabi–ipilimumabi-yhdistelmän 
kanssa edenneitten syöpäkasvaimien 
hoidossa

A Phase 1/2a Study of BMS-986205 
Administered in Combination with 
Nivolumab (anti-PD-1 Monoclonal 
Antibody) and in Combination with Both 
Nivolumab and Ipilimumab (anti-CTLA-4 
Monoclonal Antibody) in Advanced 
Malignant Tumors

Katriina Johanna Peltola

969. Vaiheen 3 satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu 
tutkimus, jossa verrataan suun kautta 
otettavan atsasitidiinin ja parhaan 
tukihoidon yhdistelmän sekä parhaan 
tukihoidon tehokkuutta ja turvallisuutta 
täydellisessä remissiossa olevan akuutin 
myeloisen leukemian ylläpitohoidossa

A phase 3, randomized, double-blind, 
placebo-controlled study to compare 
efficacy and safety of oral azacitidine plus 
best supportive care versus best supportive 
care as maintenance therapy in subjects 
with acute myloid leukemia in complete 
remission

Kimmo Veli Kristian 
Porkka

970. TEDDI- Hengitystahdistetun sädehoidon 
soveltuvuus lapsille ja nuorille

TEDDI-Radiotherapy Delivery in Deep 
Inspiration for Pediatric patients- A 
feasibility study

Leila Anita Vaalavirta

971. Välittömän rintarekonstruktion vaikutus 
sytostaattihoidon ajankohtaan

Influence of immediate breast 
reconstruction on timing of chemotherapy 
in breast cancer patients

Juho Tuomas Huttunen

972. Suorien antikoagulanttien 
laboratoriomonitorointi 
eteisvärinäpotilailla

Laboratory measurement of direct oral 
anticoagulants on patients with atrial 
fibrillation

Tuukka Antero Helin

973. MO39193 - IMpassion132 Vaiheen III, 
satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, 
lumekontrolloitu monikeskustutkimus, 
jossa arvioidaan atetsolitsumabin 
(PD-L1 –vasta-aine) ja kahden eri 
solunsalpaajahoidon yhdistelmän 
tehokkuutta ja turvallisuutta 
lumelääkkeen ja kahden eri 
solunsalpaajahoidon yhdistelmään 
henkilöillä, joilla on varhain uusiutunut 
HER-2-, ER-, ja PR-negatiivinen 
(kolmoisnegatiivinen) rintasyöpä

A phase III, randomised, double-blind, 
placebo-controlled, multicentre study of 
the efficacy and safety of atezolizumab 
plus chemotherapy for patients with early 
relapsing recurrent (inoperable locallly 
advaced or metastatic) triple-negative 
breast cancer

Meri Jenni Johanna 
Utriainen

974. Sairaalasielunhoitotyön asiantuntijuus 
sairaalapapin, potilaan ja hoitajan 
näkökulmasta

The expertise of hospital care in the hospital 
according to hospital priest, patient and 
nursing staff

Pirjo Marita Repo
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
975. Tutkimuksen nimi: Satunnaistettu, 

kaksoissokkoutettu II/III vaiheen 
tutkimus, jossa relatlimabin ja 
nivolumabin yhdistelmää (BMS-986213) 
verrataan nivolumabiin aiemmin 
hoitamattoman etä-pesäkkeisen 
tai leikkaukseen soveltumattoman 
melanooman hoidossa. (CA224-047)

A Randomized, Double-Blind Phase 2/3 
Study of Relatlimab Combined with 
Nivolumab versus Nivolumab in Participants 
with Previously Untreated Metastatic or 
Unresectable Melanoma

Micaela Maria Hernberg

976. Kliininen lääketutkimus, jossa verrataan 
nab-paklitakselin ja gemsitabiinin 
yhdistelmää ja pelkkää gemsitabiinia 
haiman adenokarsinooman 
liitännäishoitona leikkaushoidon jälkeen 

A phase 3, multicenter, open-label, 
randomized study of nab®-paclitaxel plus 
gemcitabine versus gemcitabine alone as 
adjuvant therapy in subjects with surgically 
resected pancreatic adenocarcinoma

Päivi Marjatta Halonen

977. Kliininen lääketutkimus, jossa selvitetään 
vasta-aineen eli rituksimabin käyttöä 
yksin tai yhdessä ibrutinibin kanssa 
follikulaarista lymfoomaa sairastavien 
hoitoon

Protocol SAKK 35/14 Rituximab with or 
without Ibrutinib for untreated patients with 
advanced follicular lymphoma in need of 
therapy. A randomized, double-blinded, 
SAKK and NLG collaborative Phase II trial.

Micaela Maria Hernberg

978. Ikääntyneen suolistosyöpäpotilaan 
geriatrisonkologisen hoitoarvion hyödyt 
ja haitat

Impact of geriatric oncology assessment in 
elderly colorectal cancer patients

Päivi Marjatta Halonen

979. Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen 
hoito ja hoitolinjapäätökset

Palliative care and End-of-life care of 
cancer patients – national investigation 

Tiina Hannele Saarto

980. Keskivaikea hemofilia Pohjoismaissa –
MoHem tutkimus

Studies of moderate Hemophilia A and B 
in Sweden, Denmark, Iceland, Finland and 
Norway The "MoHem" study

Riitta Lassila

981. VON WILLEBRANDIN TAUTI - KLIINISEN 
FENOTYYPIN YHTEYDET VERIHIUTALEIDEN 
TOIMINTAAN JA TROMBIININ 
MUODOSTUKSEEN

TOWARDS A BETTER UNDERSTANDING OF 
VON WILLEBRAND DISEASE - THE IMPACT 
OF PLATETET FUNCTION AND THROMBIN 
GENERATION ON CLlNICAL PHENOTYPES

Timea Szanto

982. Syövän paikallinen onkolyyttinen 
adenovirus -hoito  ja systeeminen 
hoitovaste

Inducing systemic antitumor effects with 
local oncolytic adenovirus treatment

Akseli Eetu Hemminki

983. Allogeenisen kantasolujensiirron 
tulokset AML- ja MDS-potilailla: 
treosulfaanipohjaisen ja 
myeloablatiivisen esihoidon vertailu

Outcome of Allogeneic Stem Cell 
Transplantation in patients with Acute 
Myeloid Leukemia and Myelodysplastic 
Syndrome: comparison of Treosulfan-
based reduced toxicity conditioning and 
myeloablative conditioning

Anne Marita Nihtinen

984. Rintasyöpäpotilaiden resilienssin 
alustava mallintaminen BOUNCE 
hankkeessa (WP4) (Copy)

Predicting effective adaptation to breast 
cancer to help women to BOUNCE back   
(WP4 Definition of preliminary hypotheses)

Paula Tuulikki Poikonen-
Saksela

985. Immuunipuolustusjärjestelmän 
tutkiminen syöpäpotilailla

Targeting immune system in cancer 
patients

Satu Maarit Mustjoki

986. Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen 
hoito ja hoitolinjapäätökset (copy)

Palliative care and end-of-life care of 
cancer patients – national investigation  
(copy)

Tiina Hannele Saarto

987. Rintarauhaskirurgian vaikutus 
elämänlaatuun

Effect of breast surgery on health-related 
quality of life

Silja Pauliina Homsy

988. BREAST-Q mittarin käännös Finnish translation of the BREAST-Q 
questionnaire

Tiina Anneli Jahkola

989. Kausittaisen influenssarokotteen 
aikaansaama puolustusjärjestelmän 
vaste ja puolustusjärjestelmän 
tehoon vaikuttavat tekijät PD-
1-vasta-ainehoitoa saavilla 
melanoomapotilailla (SEA CAP)

The effect of seasonal prophylactic 
influenza vaccination and factors 
influencing the patients' immune-
competence during anti-PD-1 treatment of 
patients with melanoma (SEA CAP)

Micaela Maria Hernberg

990. Edenneen munuaissyövän 
nivolumabihoito. Retrospektiivinen 
analyysi nivolumabihoidon tehosta ja 
turvallisuudesta.

Nivolumab treatment for advanced 
renal cell carcinoma. A single institution 
retrospective analysis of efficacy and 
safety of nivolumab in treatment of a RCC.

Juhana Petteri 
Hervonen

991. Varfariiniannoksen ennustaminen 
geneettisin algoritmein 
trombofiliapotilailla

Warfarin dose requirement in patients 
having severe thrombosis or thrombophilia

Tuukka Antero Helin
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992. Satunnaistettu vaiheen 3 tutkimus, 

jossa eryaspaasin käyttöä yhdessä 
solunsalpaajahoidon kanssa verrataan 
pelkän solunsalpaajahoidon 
käyttöön toissijaisena hoitona haiman 
adenokarsinoomaa sairastavilla 
potilailla

A Randomized, Phase 3 Study of Eryaspase 
in Combination with Chemotherapy versus 
Chemotherapy Alone as Second-Line 
Treatment in Patients with Pancreatic 
Adenocarcinoma    TRYbeCA-1 – TRial of 
erYaspase in pancreatic CAncer  

Päivi Marjatta Halonen

993. Vaiheen 1 avoin monikeskustutkimus, 
jossa arvioidaan radioaktiivisella 
torium-227-isotoopilla merkityn vasta-
aineen (BAY 2315497) turvallisuutta, 
siedettävyyttä, farmakokinetiikkaa ja 
kasvaimeen kohdistuvaa vaikutusta 
kastraatioresistenttiä etäpesäkkeistä 
eturauhassyöpää sairastavien 
potilaiden hoidossa

A Phase 1, open-label, first-in-human, 
multi-center, study to evaluate the safety, 
tolerability, pharmacokinetics, and anti-
tumor activity of a thorium-227 labeled 
antibody-chelator conjugate, BAY 2315497 
Injection, in patients with metastatic 
castration resistant prostate cancer

Katriina Johanna Peltola

994. Combi-APlus: avoin, vaiheen IIIb 
tutkimus, jossa arvioidaan sovelletun 
kuumeenhallintaohjeen vaikutusta 
kuumeen esiintyvyyteen potilailla, jotka 
saavat dabrafenibin ja trametinibin 
yhdistelmää adjuvanttihoitona 
korkean riskin (stage III) BRAFV600-
mutaatiopositiviisen melanooman 
kirurgisen poiston jälkeen

COMBI-APlus: Open-label, phase IIIb 
study of dabrafenib in COMBInation with 
trametinib in the Adjuvant treatment 
of stage III BRAF V600 mutation-positive 
melanoma after complete resection to 
evaluate the impact on pyrexia related 
outcomes of an adapted pyrexia AE-
management algorithm (Plus)

Siru Päivikki Mäkelä

995. Paikallisen ja systeemisesti levinneen 
melanooman taudinkulku ja seuranta 
HYKS-sairaanhoitopiirissä vuosian 2008-
2017

Paikallisen ja systeemisesti levinneen 
melanooman taudinkulku ja seuranta HYKS-
sairaanhoitopiirissä vuosian 2008-2017

Micaela Maria Hernberg

996. Vaiheen ill satunnaistettu, avoin 
monikeskustutkimus, jossa verrataan 
ponatinibia ja imatinibia yhdessa 
kevennetyn kemoterapian kanssa 
potilailla, joilla on askettain todettu 
philadelphia kromosomipositiivinen 
akuutti lymfoblastileukemia (ph+ all)

A phase 3, randomized, open-label, 
multicenter study comparing ponatinib 
versus imatinib, administered in 
combination with reduced-intensity 
chemotherapy, in patients with newly 
diagnosed philadelphia chromosome–
positive acute lymphoblastic leukemia (ph+ 
all)

Kimmo Veli Kristian 
Porkka

997. Glioomien lisäsädehoito HYKS 
Syöpäkeskuksessa vuosina 2008-2017

Re-irradiation of gliomas in Helsinki 
University Hospital between 2008-2017

Anna-Stina Jääskeläinen

998. Rintasyövän sairastaneiden 
palautumisen ennustaminen: kliininen 
BOUNCE monikeskustutkimus

“Predicting Effective Adaptation to Breast 
Cancer to Help Women to BOUNCE Back: 
a multicentre clinical pilot study”. 

Laura Johanna Mattson

999. Kantasolujensiirron saaneiden 
potilaiden tietojen rekisteröiminen

Registration of the data of the patients 
treated with haematopoietic stem cell 
transplantation

Urpu Anita Salmenniemi

1000. Vaiheen I tutkimus, jossa arvioidaan 
radioaktiivisella torium-227-isotoopilla 
merkittyä vasta-ainetta (BAY 2287411) 
niiden potilaiden hoidossa joilla 
on mesoteliinia ilmentävä kasvain 
(18795-tutkimus; EudraCT-nro  2017-
004052-29)

An open-label, first-in-human, multi-center 
study to evaluate the safety, tolerability, 
pharmacokinetics and anti-tumor activity 
of a thorium-227 labeled antibody-chelator 
conjugate, BAY 2287411 Injection, in 
patients with solid tumors known to express 
mesothelin 

Katriina Johanna Peltola

1001. Vaiheen I/II avoin, kolmivaiheinen, 
siedetyn annoksen määritys ja 
erillisten kohorttien tutkimus, jossa 
tutkitaan CLEVER-1 vasta-aine FP-
1305:n turvallisuutta, siedettävyyttä ja 
alustavaa tehoa tutkittavilla, joilla on 
pitkälle edennyt syöpäsairaus (”MATINS 
-tutkimus”)

A Phase I/II Open–Label, Three-Part, Dose-
Finding and Separate Cohort Expansion 
Trial to Assess the Safety, Tolerability and 
Preliminary Efficacy of Repeated Doses of 
CLEVER-1 Antibody FP-1305, in Subjects with 
Advanced Solid Tumours / MATINS trial

Annika Hanna Kristiina 
Pasanen

1002. Vaiheen 4 pitkän aikavälin 
seurantatutkimus radium-223-dikloridin 
turvallisuusprofiilin määrittelemiseksi.

A Phase 4 long-term follow-up study to 
define the safety profile of radium-223 
dichloride.

Laura Johanna Mattson

1003. Pitkäkestoisen seurannan 
tutkimussuunnitelma tutkittavilla, joita 
on hoidettu geenimuunnelluilla t-soluilla

Long-term follow-up protocol for subjects 
treated with gene-modified t-cells

Sirpa Marianne Leppä

1004. Paikallisesti edenneen ja edenneen 
melanooman hoito ja ennustetekijät

Treatment and prognostic factors in locally 
advanced and advanced melanoma 

Sanni Katja Aliisa Tulokas
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1005. . SAFETY AND PHARMACOKINETICS OF 

ODM-209 IN PATIENTS WITH METASTATIC 
CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER 
OR ESTROGEN RECEPTORPOSITIVE, HUMAN 
EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR 
2-NEGATIVE ADVANCED BREAST CANCER

Tapio Utriainen

1006. Satunnaistettu, etenevä KML:n ensilinjan 
lääkehoitotutkimus: Lääkeaineen tehoa 
ja turvallisuutta mittaava tutkimus, 
jossa pieniannoksinen ropeginterferoni 
lisätään bosutinibihoitoon hiljattain 
diagnosoitua, kroonisessa vaiheessa 
olevaa kroonista myelooista leukemiaa 
sairastavilla potilailla.

A STUDY OF EFFICACY AND SAFETY 
OF LONG-ACTING LOW DOSE 
ROPEGINTERFERON IN PATIENTS WITH 
CHRONIC MYELOID LEUKEMIA TREATED 
WITH BOSUTINIB FROM DIAGNOSIS:   A 
RANDOMIZED PROSPECTIVE TRIAL  

Perttu Mikael 
Koskenvesa

1007. Suonensisäisen ravitsemuksen vaikutus 
vaikeaa kapesitabiinienteriittiä 
sairastavien potilaiden selvitymiseen ja 
toipumiseen

Effect of intravenous nutrition on survival 
and recovery of capecitabine-induced 
severe enteritis

Riikka Johanna Nevala

1008. Hankinnainen A- hemofilia 
Pohjoismaissa  (Copy)

Acquired hemophilia A in the Nordic 
countries (Copy)

Anna-Elina Lehtinen

1009. Täsmälääkeyhdistelmä (enkorafenibi 
ja binimetinibi) ja sitä seuraava 
yhdistelmäimmunoterapia (ipilimumabi 
ja nivolumabi) vs. välittömästi 
annettu yhdistelmäimmunoterapia 
potilailla, joilla on leikkauskelvoton tai 
metastasoitunut melanooma ja BRAF 
V600-mutaatio: satunnaistettu vaiheen 
II EORTC-tutkimus (EBIN), 1612-MG

EORTC 1612-MG: Combination of 
targeted therapy (encorafenib and 
binimetinib) followed by combination 
of immunotherapy (ipilimumab and 
nivolumab) vs immediate combination 
of immunotherapy in patients with 
unresectable or metastatic melanoma 
with BRAF V600 mutation : an EORTC 
randomized phase II study (EBIN)

Micaela Maria Hernberg

1010. Allogeenisen kantasolujensiirron tulokset 
myeloomapotilailla

The outcome of multiple myeloma 
patients treated with allogeneic stem cell 
transplantation

Anne Marita Nihtinen

1011. Syövän immunoterapian tehostaminen 
funktionaalisen genomiikan ja uusien 
biomarkkereiden avulla

Functional genomic approaches and 
novel biomarkers to enhance cancer 
immunotherapy

Satu Maarit Mustjoki

1012. Vaiheen III satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, 
jossa verrataan kahden eri 
hoitoyhdistelmän tehokkuutta ja 
turvallisuutta tutkittavilla, joilla on IPSS-
luokituksen mukaan pienemmän riskin 
myelodysplastisesta oireyhtymästä 
johtuva punasolusiirtoja vaativa 
anemia ja trombosyopenia (hyks 
instituutin nro 3598)

A phase 3, multicenter, randomized, 
double-blind study to compare the 
efficacy and safety of oral Azacitidine plus 
best supportive care versus placebo plus 
best supportive care in subjects with red 
bood cell transfusion-dependent anemia 
and thrombocytopenia due to IPSS lower-
risk myelodysplastic syndromes

Perttu Mikael 
Koskenvesa

1013. I vaiheen avoin monikeskustutkimus, 
jossa arvioidaan RO7082859-valmisteen 
turvallisuutta, siedettävyyttä ja 
farmakokinetiikkaa, kun sitä annetaan 
ainoana lääkkeenä ja yhdessä 
obinututsumabin kanssa suurenevina 
annoksina tutkittaville, joilla on 
uusiutunut ja hoitoon reagoimaton 
B-solujen non-Hodgkin-lymfooma ja 
jotka ovat saaneet esihoitona kiinteän 
kerta-annoksen obinututsumabia

A MULTICENTER, OPEN-LABEL, PHASE 
I STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, 
TOLERABILITY AND PHARMACOKINETICS 
OF ESCALATING DOSES OF RO7082859 AS 
A SINGLE AGENT AND IN COMBINATION 
WITH OBINUTUZUMAB ADMINISTERED AFTER 
A FIXED, SINGLE DOSE PRE-TREATMENT OF 
OBINUTUZUMAB (GAZYVA/GAZYVARO) 
IN PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY 
B-CELL NONHODGKIN’S LYMPHOMA 

Sirpa Marianne Leppä

1014. III-vaiheen avoin, satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu lumekontrolloitu 
monikeskustutkimus ivosidenibillä tai 
enasidenibillä yhdessä induktio- ja 
konsolidaatiosolusalpaajahoidon 
kanssa, jota seuraa ylläpitohoitojakso, 
potilailla, joilla on vasta diagnosoitu 
IDH1- tai IDH2 -mutatoitunut akuutti 
myelooinen leukemia (AML) tai 
blastiylimääräinen myelodysplastinen 
oireyhtymä (MDS-EB2) ja joille 
intensiivinen solusalpaajahoito soveltuu.

A phase 3, multicenter, double-blind, 
randomized, placebo-controlled study of 
ivosidenib or enasidenib in combination 
with induction therapy and consolidation 
therapy followed by maintenance therapy 
in patients with newly diagnosed acute 
myeloid leukemia or myelodysplastic 
syndrome with excess blasts-2, with an 
IDH1 or IDH2 mutation, eligible for intensive 
chemotherapy

Mika Kontro
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1015. III-vaiheen avoin, satunnaistettu 

monikeskustutkimus gilteritinibillä tai 
midostauriinilla yhdessä induktio- ja 
konsolidaatiosolusalpaajahoidon 
kanssa, jota seuraa yhden vuoden 
ylläpitohoitojakso, potilailla, joilla on 
vasta diagnosoitu FLT3-mutatoitunut 
akuutti myelooinen leukemia (AML) tai 
blastiylimääräinen myelodysplastinen 
oireyhtymä (MDS-EB2) ja joille 
intensiivinen solusalpaajahoito soveltuu

A phase 3, multicenter, open-label, 
randomized study with gilteritinib or 
midostaurine in combination with induction 
and consolidation chemotherapy 
followed by 1 year of maintenance 
treatment in patients with newly diagnosed 
acute myeloid leukaemia (AML) or 
myelodysplastic syndromes with excess 
blasts(MDS-EB2) with FLT3 mutations who 
are eligible for intensive chemotherapy.

Mika Kontro

1016. Vaiheen Ib, usean tutkimusryhmän 
avoin tutkimus HDM201-lääkeaineen 
ja MBG453:n tai venetoklaksin 
yhdistelmähoidosta akuuttia myelooista 
leukemiaa (AML) tai korkean riskin 
myelodysplastista oireyhtymää (MDS) 
sairastavilla potilailla 

A phase Ib, multi-arm, open-label, study 
of HDM201 in combination with MBG453 
or venetoclax in adult subjects with acute 
myeloid leukemia (AML) or high-risk 
myelodysplastic syndrome (MDS)

Kimmo Veli Kristian 
Porkka

1017. BNCT-hoidon teho ja turvallisuus pään 
ja kaulan alueen syöpäpotilaille 

Safety and efficacy of BNCT in treating 
head and neck cancer patients

NULL NULL

1018. Faasi 1b tutkimus, jossa tutkitaan 
Xentutsumabin ja abemasiklibin 
siedettävyyttä ja tehoa metastaattista 
hormonireseptoripositiivista rintasyöpää 
sairastavilla potilailla

An open label, phase Ib, dose-
escalation study evaluating the safety 
and tolerability of xentuzumab and 
abemaciclib in patients with locally 
advanced or metastatic solid tumours and 
in combination with endocrine therapy 
in patients with locally advanced or 
metastatic hormone receptor-positive, 
HER2-, breast cancer, followed by 
expansion cohorts. 

Meri Jenni Johanna 
Utriainen

1019. Avoin monikeskus-jatkotutkimus 
tutkittaville, jotka ovat osallistuneet 
aiempiin guadesitabiinilla tehtäviin 
kliinisiin lääketutkimuksiin

An open-label, multicenter, extension 
study for subjects who participated in prior 
guadecitabine clinical studies

Kimmo Veli Kristian 
Porkka

1020. Ulkoinen sädehoito erilaistuneen 
kilpirauhassyövän hoidossa HYKS 
Syöpäkeskuksessa vuosina 2009-2018

External beam radiation therapy for 
differentiated thyroid cancer: treatment 
experiences and outcomes in Helsinki 
University Hospital between 2009 and 2018

Veera Maria Ahtiainen

1021. Mukautetun elektronikeilanrajaimen 
käytön turvallisuus pinnallisten 
tyvisolusyöpien sädehoidossa. 

The safety of an modified electron 
applicator in radiotherapy of superficial 
basal cell carcinomas.

Anu Maaria Anttonen

1022. Vaiheen 3 avoin, satunnaistettu, 
aktiivikontrolloitu monikeskustutkimus 
Pemigatinib-valmisteen tehon 
ja turvallisuuden tutkimiseksi 
verrattuna gemsitabiini-sisplatiini 
-solunsalpaajahoitoon ensilinjan 
hoitona potilailla, joilla on 
leikkaushoitoon soveltumaton tai 
metastaattinen kolangiokarsinooma 
FGFR2-mutaatiolla (FIGHT-302)

A Phase 3, Open-Label, Randomized, 
Active-Controlled, Multicenter Study 
to Evaluate the Efficacy and Safety of 
Pemigatinib Versus Gemcitabine Plus 
Cisplatin Chemotherapy in First-Line 
Treatment of Participants With Unresectable 
or Metastatic Cholangiocarcinoma With 
FGFR2 Rearrangement (FIGHT-302)

Katriina Johanna Peltola

1023. Ihomelanooma lapsella Clinical and pathological aspects of 
melanoma among children in Finland

Micaela Maria Hernberg

1024. Pehmytkudossarkoomien yksilöity hoito 
ja seuranta. Proliferaatio ja digitaalinen 
kuva-analyysi. Keuhkojen matala-
annos-tt-seuranta; prospektiivinen 
kontrolloitu tutkimus.

Individualized treatment and follow-up 
for patients with soft tissue sarcoma. 
Proliferation and digital image analysis. 
Lung low-dose ct; prospective controlled 
study

Carl Blomqvist

1025. Akateemisten tutkijoiden kouluttamisen 
vahvistaminen lääkealan 
viranomaissääntelystä, verkkopohjainen 
kyselytutkimus

Strengthening training of academia in 
regulatory science, the on-line survey

Panu Mikko Jaakkola

1026. Munuaissyövän ennustetekijät ja 
lääkekohteet

Novel biomarkers and drug targets for renal 
cell cancer 

Panu Mikko Jaakkola

1027. B-NORD - retrospektiivinen 
monikeskustutkimus, jossa arvioidaan, 
onko hemofilia B potilailla erilainen 
kliininen oirekuva kuin hemofilia A 
potilailla 

A Multi-Center , Cross-sectional, 
Retrospective Study to evaluate whether 
patients with Hemophilia B has a Different 
Phenotype compared to patients with 
Hemophiia A (B-NORD)

Riitta Lassila
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1028. Syövän hoidon sivuvaikutukset ja 

niiden ennaltaehkäisy, erityishuomion 
kohteena immunologisten hoitojen 
autoimmuunihaitat

SIde effects and prevention of side effects 
during cancer treatment, with special focus 
on immunotherapy related autoimmune 
toxity

Micaela Maria Hernberg

1029. Vaiheen II avoin, satunnaistettu 
monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 
400 mg ribosiklibiannoksen turvallisuutta 
ja tehoa, kun sitä käytetään yhdessä 
non-steroidaalisen aromataasinestäjän 
kanssa hormonireseptoripositiivisen, 
HER2-negatiivisen levinneen rintasyövän 
hoitoon pre- ja postmenopausaalisisilla 
naisilla, jotka eivät ole aiemmin 
saaneet hoitoa levinneeseen 
rintasyöpään.

A phase II, multicenter, randomized, 
open-label study to evaluate the safety 
and efficacy of 400 mg of ribociclib in 
combination with non-steroidal aromatase 
inhibitors for the treatment of pre- and 
postmenopausal women with hormone 
receptor-positive, HER2-negative 
advanced breast cancer who received no 
prior therapy for advanced disease

Tytti Maria Ahola

1030. Idarutsimabi- HUS piirissä  Use of Idarucizumab in HUS area Riitta Lassila
1031. Vaiheen III satunnaistettu, 

kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, 
jossa tutkitaan kritsanlitsumabin 
tehoa ja turvallisuutta 12 vuotta 
täyttäneillä sirppisoluanemiapoti-
lailla sirppisolukriisien estossa yksin 
tai aiemman hydroksiurea- ja/tai 
L-glutamiinilääkityksen lisänä (STAND)

A phase III, Multicenter, Randomized, 
Double-blind Study to Assess Efficacy and 
Safety of Two Doses of Crizanlizumab versus 
placebo, with or without Hydroxyurea/ 
Hydroxycarbamide Therapy, in Adolescent 
and Adult Sickle Cell Disease Patients with 
Vaso-Occlusive Crises (STAND)

Ulla Meri Kaarina 
Wartiovaara-Kautto

1032. Vaiheen 2  lääketutkimus, jossa 
tutkitaan  FGFR-estäjän, Debio 1347, 
tehoa kiinteissä kasvaimissa, joissa on  
FGFR1-, 2- tai 3:n geenimuutos

A Phase II basket study of the oral selective 
pan-FGFR inhibitor Debio 1347 in subjects 
with solid tumors harboring a fusion of 
FGFR1, FGFR2 or FGFR3 "The FUZE Clinical 
Trial"

Katriina Johanna Peltola

1033. Suomen hematologinen rekisteri: 
väestöpohjainen seurantatutkimus 
koskien veritautien ja perinnöllisten 
verenvuototautien ilmaantuvuutta, 
esiintyvyyttä, diagnostiikkaa, hoitoja ja 
hoitotuloksia Suomessa.

Finnish Hematological Registry: Population 
based survey on the incidence, 
prevalence, diagnostics, treatment and 
treatment outcomes of hematological 
illnesses and bleeding disorders in Finland.

Perttu Mikael 
Koskenvesa

1034. CardioTOXswitch: Sydänhaitan takia 
vaihdetun fluoropyrimidiinihoidon 
toteutettavuus gastrointestinaalisyöpää 
sairastavilla potilailla. Retrospektiivinen 
kansainvälinen rekisteritutkimus. 

Feasibility of switching fluoropyrimidine 
due to cardiotoxicity in patients with 
gastrointestinal cancer: A retrospective, 
international and non-interventional study  

Päivi Marjatta Halonen

1035. Kansainvälinen, avoin 
monikeskustutkimus allogeenisella 
dendriittisoluterapialla (DCP-001), jossa 
verrataan kahden eri rokotusohjelman 
tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla 
on jäännöstautipositiivinen (MRD+), 
remissiossa oleva akuutti myelooinen 
leukemia (AML)

AN INTERNATIONAL, MULTICENTRE, 
OPEN-LABEL STUDY TO EVALUATE 
THE EFFICACY AND SAFETY OF TWO 
DIFFERENT VACCINATION REGIMENS OF 
IMMUNOTHERAPY WITH ALLOGENEIC 
DENDRITIC CELLS, DCP-001, IN PATIENTS 
WITH ACUTE MYELOID LEUKAEMIA THAT ARE 
IN REMISSION WITH PERSISTENT MRD

Kimmo Veli Kristian 
Porkka

1036. Munasarjasyövän ja pään ja kaulan 
alueen syöpien geeniterapia

Gene therapy of ovarian cancer and head 
and neck cancer

Akseli Eetu Hemminki

1037. Taidetyöskentelyn vaikutus 
syöpäpotilaiden, heidän läheistensä 
ja sairaalan henkilökunnan 
sairaalakokemukseen ja psyykkiseen 
hyvinvointiin

Freely accessible art-making sessions 
for Cancer clinic visitors- the impact 
on hospital experience and distress 
among patients, loved ones and hospital 
professionals

Tiina Hannele Saarto

1038. Hoitotyön ohjausintervention vaikutus 
suolistosyöpää sairastavien potilaiden 
aktiivisuuteen solunsalpaajahoidon 
aiheuttamien ravinnonsaantia 
heikentävien sivuvaikutusten 
itsehoidossa

Effect of educational nursing intervention 
on nutrition related chemotherapy induced 
side-effects’ self-care activity among the 
patients with colorectal cancer

Leena Katariina 
Tuominen

1039. CA209-76K: Vaiheen III, satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu tutkimus jossa 
liitännäishoitona annettavan 
Nivolumabin tehoa, turvallisuutta 
ja siedettävyyttä verrataan 
lumelääkkeeseen varhaisen vaiheen 
melanoomapotilailla joille on tehty 
kasvaimen täydellinen poistoleikkaus

A Phase 3, Randomized, Double-Blind 
Study of Adjuvant Immunotherapy with 
Nivolumab versus Placebo after Complete 
Resection of Stage IIB/C Melanoma 
(CheckMate 76K: CHECKpoint pathway 
and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 76K) 

Micaela Maria Hernberg
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1040. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, 

vaiheen 3 lääketutkimus, joka 
selvittää kabotsantinibin, nivolumabin 
ja ipilimumabin yhdistelmähoidon 
tehoa sekä turvallisuutta verrattuna 
nivolimabin ja ipilimumabin 
yhdistelmähoitoon edenneessä 
munuaissyövässä. XL184-313. 

A Randomized, Double-Blind, Controlled 
Phase 3 Study of Cabozantinib in 
Combination with Nivolumab and 
Ipilimumab versus Nivolumab and 
Ipilimumab in Subjects with Previously 
Untreated Advanced or Metastatic Renal 
Cell Carcinoma of Intermediate or Poor Risk

Katriina Johanna Peltola

1041. Kohonneen rintasyöpäriskin yhteys 
raskauteen 

Transient increase in breast cancer risk after 
pregnancy: Understanding mechanisms 
linking pregnancy and health

Tuomas Kristian Mirtti

1042. Vaiheen 3 satunnaistettu, 
prospektiivinen, avoin 
monikeskustutkimus, jossa ibrutinibia 
verrataan määräaikaiseen 
venetoklaksin ja obinututsumabin 
yhdistelmään sekä määräaikaiseen 
venetoklaksin ja ibrutinibin 
yhdistelmään tutkittavilla, joilla on 
aiemmin hoitamaton krooninen 
lymfaattinen leukemia (KLL)

A phase 3 multicentre, randomized, 
prospective, open-label trial of Ibrutinib 
monotherapy versus fixed-duration 
Venetoclax plus Obinutuzumab versus 
fixed-duration Venetoclax plus Ibrutinib in 
patients with previously untreated chronic 
lymphocytic leukaemia (CLL)

Vesa Petteri Lindström

1043. Venetoklaksi, lenalidomidi ja rituksimabi-
lääkehoito manttelisolulymfoomaa 
sairastavilla potilailla, joilla tauti on 
uusiutunut tai reagoinut huonosti 
aiempiin hoitoihin (VALERIA)

Venetoclax, lenalidomide and rituximab in 
patients with relapsed / refractory mantle 
cell lymphoma (VALERIA)

Annika Hanna Kristiina 
Pasanen

1044. HUS-tietoaltaan hyödyntäminen 
hematologis-onkologisten potilaiden 
diagnostiikan, hoidon valinnan ja 
seurannan mallintamisessa (eCare4Me 
blokki 2) 

Utilizing the HUS Data Lake in the modelling 
of the diagnostics, choice of treatment and 
follow up of patients with hematologic and 
oncologic diseases (eCare4Me block 2) 

Perttu Mikael 
Koskenvesa

1045. Avoin satunnaistettu vaiheen III 
tutkimus, jossa verrataan R-MINI-CHOP-
hoitoa R-MINI-CHP-hoitoon yhdessä 
polatutsumabi-vedotiinin kanssa 
ensilinjan hoitona diffuusia suurisoluista 
B-solulymfoomaa sairastavilla iäkkäillä 
potilailla (POLAR BEAR)

R-MINI-CHOP versus R-MINI-CHP in 
combination with polatuzumab-vedotin, as 
primary treatment for patients with diffuse 
large B-cell lymphoma, ≥80 years, or frail 
≥75 years – an open label randomized 
Nordic Lymphoma Group phase III trial - 
NLG-LBC7 (POLAR BEAR)

Sirpa Marianne Leppä

1046. Rintasyöpäpotilaiden pitkittyneet 
sairauspoissaolot pääkaupunkiseudulla 
Suomessa.

Prolonged sick leave among breast cancer 
patients in the capital area of Finland

Paula Tuulikki Poikonen-
Saksela

1047. FIGHT-205 A Phase 2, Open-Label, Randomized, 
Multicenter Study to Evaluate the 
Efficacy and Safety of Pemigatinib Plus 
Pembrolizumab Versus Pemigatinib Alone 
Versus Standard of Care as First-Line 
Treatment for Metastatic or Unresectable 
Urothelial Carcinoma in Cisplatin-Ineligible 
Participants Whose Tumors Express FGFR3 
Mutation or Rearrangement. 

Katriina Johanna Peltola

1048. Vaiheen 3 satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu 
monikeskustutkimus, jossa nivolumabia 
verrataan lumelääkkeeseen 
esiliitännäishoitona annettavan 
solunsalpaajahoidon ja 
liitännäishoitona annettavan 
hormonaalisen hoidon osana potilailla, 
joilla on suuren riskin ER positiivinen 
ja HER2-negatiivinen varhaisvaiheen 
rintasyöpä

A Randomized, Multicenter, Double-blind, 
Placebo-controlled Phase 3 Study of 
Nivolumab Versus Placebo in Combination 
With Neoadjuvant Chemotherapy and 
Adjuvant Endocrine Therapy in Patients 
With High-risk, Estrogen Receptor-Positive 
(ER+), Human Epidermal Growth Factor 
Receptor 2-Negative (HER2-) Primary Breast 
Cancer

Laura Johanna Mattson

1049. Paikallisestrogeenin ja 
aromataasinestäjän yhteiskäytön 
aikaiset veren estradiolipitoisuudet

Effects of Vaginal Estrogens on Serum 
Estradiol Levels in Postmenopausal Women 
with Breast Cancer Taking an Aromatase 
Inhibitor

Laura Johanna Mattson

1050. VENEX Vaiheen II kaksiosainen, 
kaksihaarainen avoin tutkimus, jossa 
venetoklaksia annetaan yhdessä 
atsasitidiinin kanssa akuuttia myelooista 
leukemiaa sairastaville potilaille, joiden 
hoito valitaan koeputkessa tehdyn 
lääkeherkkyystutkimuksen perusteella. 

TWO-STAGE, TWO-ARM, OPEN-LABEL PHASE 
II STUDY OF VENETOCLAX IN COMBINATION 
WITH AZACYTIDINE IN ACUTE MYELOID 
LEUKEMIA PATIENTS SELECTED USING EX 
VIVO DRUG SENSITIVITY SCREENING.

Mika Kontro
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1051. SSEA-4:ään kohdennettujen CAR 

T-solujen kehittäminen kiinteiden 
syöpien hoitoon

Development of SSEA4-targeted CAR 
T-cells for treatment of solid tumors

Sirpa Marianne Leppä

1052. Prospektiivinen, avoin, yksiryhmäinen 
vaiheen 2 monikeskus-tutkimus, jossa 
arvioidaan venetoklaksin ja ibrutinibin 
yhdistelmähoidon tehoa T-soluisen 
prolymfosyyttileukemian hoidossa

A Prospective, Open-Label, Single-Arm, 
Phase 2, Multicenter Study Evaluating 
the Efficacy of Venetoclax Plus Ibrutinib 
in Subjects with T-Cell Prolymphocytic 
Leukemia

Mikko Antti Ilmari 
Keränen

1053. Satunnaistettu kaksoissokkoutettu 
vaiheen 3 tutkimus pembrolitsumabi 
+ entsalutamidi tai place + 
entsalutamidihoidosta levinneen 
hormonisensitiivisen eturauhassyövän 
hoitona.

A Phase 3, Randomized, Double-blind 
Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Plus 
Enzalutamide Plus ADT Versus Placebo Plus 
Enzalutamide Plus ADT in Participants With 
Metastatic Hormone-Sensitive Prostate 
Cancer (mHSPC) 

Katriina Johanna Peltola

1054. Avoin satunnaistettu vaiheen II 
tutkimus, jossa durvalumabia annetaan 
stereotaktisen sädehoidon jälkeen ei-
pienisoluisen, asteen I keuhkosyövän 
liitännäishoitona

Ablative STEreotactic RadiOtherapy wIth 
Durvalumab (MEDI4736). An open label 
randomized phase II trial with durvalumab 
following Stereotactic Body radiotherapy 
(SBRT) in patients with T1-2N0M0 Non-small 
Cell Lung Cancer (NSCLC)

Anu Maaria Anttonen

1055. Syöpäpotilaan hoitopolkujen 
kehittäminen

Patient involvement in clinical pathway 
development, evaluation and 
improvement

Laura Johanna Mattson

1056. Uudet diagnostiset ja terapeuttiset 
kohteet monialaisessa 
hyytymishäiriöiden tutkimuksissa

Novel Diagnostical and Therapeutical 
Targets in Multidisciplinary Coagulation 
Disorders Services

Riitta Lassila

1057. Vaiheen III satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu, lume-kontrolloitu 
monikeskustutkimus atsasitidiinillä tai 
atsasitidiinillä yhdistettynä MBG453 
-tutkimusvalmisteeseen potilailla, joilla 
on keskivaikean, korkean tai erittäin 
korkean riskin myelodysplastinen 
oireyhtymä (MDS) IPSS-R -luokituksen 
mukaisesti arvioituna tai krooninen 
myelomonosyyttileukemia

A randomized, double-blind, placebo-
controlled phase III multi-center study of 
azacitidine with or without MBG453 for the 
treatment of patients with intermediate,  
high or very high risk myelodysplastic 
syndrome (MDS) as per IPSS-R, or Chronic 
Myelomonocytic Leukemia-2 (CMML-2). 

Mika Kontro

1058. Ruokatorvisyövän preoperatiivisen 
ja definitiivisen kemosädehoidon 
hoitotulokset HUS Syöpäkeskuksessa v. 
2008-2018 hoidetuilla potilailla.

Outcome of preoperative and definitive 
chemotherapy fin patients with 
oesophageal carcinoma treated in  HUS 
Cancer Center, 2008-2018

Anu Maaria Anttonen

1059. SCAN ALL - Pohjoismainen tutkimus 
mutaatioiden esiintyvyydestä 
Philadelphia-positiivista akuuttia 
lymfaattista leukemiaa (Ph+ALL) ja 
kroonista myelooista leukemiaa (KML) 
sairastavilla potilailla

SCAN ALL – Study of Nordic CML and ALL 
Patients using Next Generation Sequencing 
Analysis for Low Level Mutations

Perttu Mikael 
Koskenvesa

1060. Satunnaistettu, kontrolloitu, avoin 
vaiheen 3 tutkimus, jossa melflufeenin ja 
daratumumabin yhdistelmää verrataan 
daratumumabiin uusiutunutta tai 
uusiutunutta ja hoitoon huonosti 
reagoivaa multippelia myeloomaa 
sairastavilla potilailla-

A Randomized, Controlled, Open-Label 
Phase 3 Study of Melflufen in combination 
with Daratumumab Compared with 
Daratumumab in Patients with Relapsed or 
Relapsed-Refractory Multiple Myeloma

Pekka Matias Anttila

1061. COVID-19 virusinfektiot syöpäpotilailla Impact of COVID-19 infections on cancer 
patients: prospective, observational 
multicenter study

Sirpa Marianne Leppä

1062. Myeloomapotilaiden 
hoitopreferenssit: Laadullinen tutkimus 
myeloomapotilaiden tärkeimpinä 
pitämien hoidon ominaisuuksien 
selvittämiseksi

Patient preferences for multiple myeloma 
treatment:   A qualitative study to 
investigate which treatment characteristics 
multiple myeloma patients find most 
important  

Raija Helena 
Silvennoinen

1063. Avoin monikeskustutkimus, 
jossa arvioidaan radium-223:n 
biodistribuutiota luustoon levinnyttä 
eturauhassyöpää sairastavilla potilailla

Open-label, non-randomized Phase 1, 
multicenter study to assess radium-223 
biodistribution in participants with bone 
metastatic castration resistant prostate 
cancer (CRPC) receivingradium-223 
dichloride treatment

Katriina Johanna Peltola
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1064. Arkivaikuttavuus-tutkimus, jossa 

arvioidaan atetsolitsumabin (PD-L1-
vasta-aine) ja solunsalpaaja nab-
paklitakselin (Abraxane) vaikuttavuutta 
kolmoisnegatiivisen (ER-, PR- ja HER2 
negatiivisen) ja PD-L1 (programmed 
death ligand) positiivisen levinneen 
rintasyövän ensilinjan hoidossa pre- 
ja postmenopausaalisilla naisilla, 
jotka eivät ole aiemmin saaneet 
hoitoa levinneeseen tai paikallisesti 
edenneeseen rintasyöpään.

A real-world study of the outcomes of 
atezolizumab (PD-L1 antibody) combined 
with nab-paclitaxel (Abraxane) in the 
first line treatment of women with locally 
advanced or metastatic triple-negative 
breast cancer whose tumors are PD-L1 
positive

Tytti Maria Ahola

1065. Faasin I annosvastetutkimus 
tuumorinekroositekijä-alfa ja interleukiini 
2 sytokiineja koodaavan onkolyyttisen 
adenoviruksen (TILT-123) turvallisuuden 
selvittämiseksi potilailla, joilla on 
injisoitava, muille hoidoille resistentti 
kiinteä kasvain

A phase 1, open-label, dose-escalation 
clinical trial of tumor necrosis factor 
alpha and interleukin-2 coding oncolytic 
adenovirus (TILT-123) in patients with 
injectable solid tumors

Katriina Johanna Peltola

1066. CJBH492A12101 Vaiheen 1/1b, 
avoin JBH492-tutkimusvalmisteella 
nousevilla annoksilla toteutettava 
monikeskustutkimus uusiutuvaa tai 
hoitoon huonosti reagoivaa kroonista 
lymfaattista leukemiaa (KLL) ja 
Non-Hodgkinin lymfoomaa (NHL) 
sairastavilla potilailla

A phase I/Ib open-label, multi-center dose 
escalation study of JBH492 in patients with 
relapsed/refractory chronic lymphocytic 
leukemia (CLL) and Non-Hodgkin’s 
Lymphoma (NHL)

Sirpa Marianne Leppä

1067. Sädehoidon suunnitteluohjelmiston 
ominaisuuksien ja käytettävyyden 
arviointi

Evaluation of the enhanced radiotherapy 
treatment planning system

Leila Anita Vaalavirta

1068. Melanooman immuno-onkologisen 
liitännäishoidon käyttökokemukset HUS 
Syöpäkeskuksessa 2018-2020

Adjuvant therapy of melanoma: treatment 
experiences in HUCH Comprehensive 
Cancer Center between 2018 and 2020

Siru Päivikki Mäkelä

1069. Vaiheen 1/2a tutkimus, jossa tutkitaan 
monoklonaalista vasta-ainetta BMS-
986218 monoterapiana ja yhdistettynä 
nivolumabiin edenneiden kiinteiden 
kasvainten hoidossa (CA022-001)

Phase 1/2a First-In-Human Study of BMS-
986218 Monoclonal Antibody Alone and in 
Combination with Nivolumab in Advanced 
Solid Tumors (CA022-001)

Micaela Maria Hernberg

1070. Satunnaistettu, avoin vaiheen 3 
tutkimus, jossa vertaillaan yhdessä 
lenalidomidin ja deksametasonin 
kanssa annettavan karfiltsomibin 
kerran viikossa tapahtuvaa annostelua 
kahdesti viikossa tapahtuvaan 
annosteluun potilailla, joilla on 
uusiutunut tai hoitoon reagoimaton 
multippeli myelooma.

A Randomized, Open-label, Phase 3 
Study Comparing Once-weekly vs Twice-
weekly Carfilzomib in Combination with 
Lenalidomide and Dexamethasone in 
Subjects With Relapsed or Refractory 
Multiple Myeloma (A.R.R.O.W.2)

Pekka Matias Anttila

1071. CNIS793B12201 aiheen II, avoin, 
satunnaistettu, monikeskustutkimus, 
jossa NIS793 (yhdessä spartalitsumabin 
kanssa tai yksinään) on yhdistetty 
gemsitabiini/nab-paklitakseli-
kemoterapiaan tai gemsitabiini/
nab-paklitakseli annetaan yksinään 
metastaattisen haiman duktaalisen 
adenokarsinooman (mPDAC) ensilinjan 
hoidossa.

A phase II, open label, randomized, 
parallel arm study of NIS793 (with and 
without spartalizumab) in combination 
with SOC chemotherapy gemcitabine/
nab-paclitaxel, and gemcitabine/nab-
paclitaxel alone in first-line metastatic 
pancreatic ductal adenocarcinoma 
(mPDAC)”

Katriina Johanna Peltola

1072. Levinneen melanooman immuno-
onkologisen hoidon teho ja haitat HUS 
Syöpäkeskuksessa 2017-2020  

Efficacy and safety of immuno-oncological 
treatment of melanoma in HUH 
Comprehensive cancer center between 
2017 and 2020

Siru Päivikki Mäkelä

1073. Avoin, kolmihaarainen, satunnaistettu 
vaiheen II tutkimus, jossa verrataan 
ponatinibin ja solunsalpaaja- tai 
blinatumomabihoidon tehoa 
ja turvallisuutta imatinibin ja 
solunsalpaajahoidon yhdistelmään 
ensilinjan hoitona 55-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille potilaille, jotka sairastavat 
Philadelphia-kromosomipositiivista (Ph+ 
tai BCR-ABL1+) akuuttia lymfoblastista 
leukemiaa (ALL)

An open label, 3-arm, randomised phase II 
study to compare the safety and efficacy 
of ponatinib in combination with either 
chemotherapy or blinatumomab with 
imatinib plus chemotherapy as front-line 
therapy for patients aged 55 years and 
over with Philadelphia chromosome-
positive (Ph+ or BCR-ABL+) acute 
lymphoblastic leukemia (ALL)

Kimmo Veli Kristian 
Porkka
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1074. Eturauhassyövän brakyhoidon 

onkologiset pitkäaikaistulokset ja 
haittavaikutukset

Prostate brachytherapy: long-term 
oncological and functional outcomes

Harri Juha Visapää

1075. Vaiheen 3 satunnaistettu avoin 
tutkimus, jossa verrataan krd- ja vrd-
yhdistelmälääkityksiä (karfiltsomibi 
+ lenalidomidi + deksametasoni 
vs. Bortetsomibi + lenalidomidi + 
deksametasoni) hiljattain todetun 
multippelin myelooman hoidossa 
(cobra-tutkimus)   

A randomized, open-label phase 3 
study of carfilzomib, lenalidomide, and 
dexamethasone versus bortezomib, 
lenalidomide and dexamethasone (krd 
vs. Vrd) in patients with newly diagnosed 
multiple myeloma (cobra)

Juha Matti Lievonen

1076. Satunnaistettu, avoin vaiheen 
3 tutkimus, jossa arvioidaan 
epkoritamabin tehoa 
verrattuna tutkijan valitsemaan 
solunsalpaajahoitoon uusiutunutta 
tai hoitoon reagoimatonta diffuusia 
suurisoluista B-solulymfoomaa 
sairastavilla potilailla (GCT3013-05)

A Randomized, Open-Label, Phase 3 Trial 
of Epcoritamab vs Investigator’s Choice 
Chemotherapy in Relapsed/Refractory 
Diffuse Large B-cell Lymphoma (GCT3013-
05)

Sirpa Marianne Leppä

1077. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, 
vaiheen 3 monikeskustutkimus, jossa 
valmistetta SAR439859 ja palbosiklibiä 
verrataan letrotsoliin ja palbosiklibiin 
sellaisten potilaiden hoidossa, joilla 
on ER (+), HER2 (-) -rintasyöpä ja jotka 
eivät ole saaneet aiempaa systeemistä 
syöpähoitoa pitkälle edenneeseen 
sairauteen

A randomized, multicenter, double-
blind phase 3 study of SAR439859 plus 
palbociclib versus letrozole plus palbociclib 
for the treatment of patients with ER 
(+), HER2 (-) breast cancer who have 
not received prior systemic anti-cancer 
treatment for advanced disease

Peeter Karihtala

1078. Kohti hoitotyön osallistavan johtamisen 
rakenteita 

Towards professional nursing governance Marita Ritmala

1079. Vaiheen 1b/2 avoin tutkimus, jossa 
arvioidaan epkoritamabin (GEN3013; 
DuoBody®-CD3xCD20) turvallisuutta ja 
alustavaa tehoa yhdistettynä  muihin 
lääkeaineisiin  B-soluista non-Hodgkin-
lymfoomaa sairastavilla tutkittavilla

A Phase 1b/2, Open-Label Trial to Assess 
the Safety and Preliminary Efficacy of 
Epcoritamab (GEN3013; DuoBody®-
CD3xCD20) in Combination with Other 
Agents in Subjects with B-cell Non-Hodgkin 
Lymphoma

Sirpa Marianne Leppä

1080. Avoin vaiheen I tutkimus, jossa 
selvitetään INCB57643:n turvallisuutta 
ja siedettävyyttä myelofibroosia 
sairastavilla tutkittavilla

A Phase 1, Open-Label, Safety and 
Tolerability Study of INCB057643 in 
Participants With Myelofibrosis

Minna Margit Lehto

1081. Vaiheen 1 tutkimus, jossa arvioidaan 
suun kautta otettavaa LY3410738-
valmistetta potilailla, joiden pitkälle 
edenneissä hematologisissa 
maligniteeteissa on IDH1- tai IDH2-
mutaatio

A Phase 1 Study of Oral LY3410738 in 
Patients with Advanced Hematologic 
Malignancies with IDH1 or IDH2 Mutations

Kimmo Veli Kristian 
Porkka

1082. Akuuttia myelooista leukemiaa 
sairastavien potilaiden näkökulma 
ja yksilöllisen hoidon mieltymykset 
(haastattelututkimus)

Metabolic vulnerabilities for personalized 
therapeutic approaches in acute myeloid 
leukemia

Mika Kontro

1083.  LUUSTOETÄPESÄKKEEN PALLIATIIVISEN 
SÄDEHOIDON SUUNNITTELU JA 
TOTEUTUS DIAGNOSTISEN TT-KUVAUKSEN 
POHJALTA ANNOSSUUNNITTELU-TT-
KUVAUKSEN SIJAAN

PLANNING AND IMPLEMENTATION OF 
PALLIATIVE RADIOTHERAPY OF BONE 
METASTASES BASED ON DIAGNOSTIC CT 
SCAN INSTEAD OF DOSE PLANNING CT 
SCAN

Anu Maaria Anttonen

1084. Yleiskunnon ja perussairauksien 
mukainen iäkkäiden primaarin 
keskushermostolymfooman hoito 
(Kansainvälisen Ekstranodaali-
lymfoomaryhmän satunnaistettu 
vaiheen 2 monikeskustutkimus,  
FIORELLA

Randomized phase II trial on fitness- and 
comorbidity-tailored treatment in elderly 
patients with newly diagnosed primary CNS 
lymphoma (FIORELLA study).

Susanna Marja-Liisa 
Mannisto

1085. AXSANA – kainalon leikkaushoito 
leikkausta edeltävän 
solunsalpaajahoidon jälkeen 

AXSANA (AXillary Surgery After 
NeoAdjuvant Treatment)

Laura Anna-Liisa 
Niinikoski

1086. Vaiheen 1/2 avoin 
annoksenmääritystutkimus GEN3013-
tutkimuslääkkeellä potilailla, joilla on 
uusiutuva, etenevä tai aiempaan 
hoitoon reagoimaton B-solulymfooma 
(GCT3013-01)

A Phase 1/2, Open-Label, Dose-Escalation 
Trial of GEN3013 in Patients with Relapsed, 
Progressive or Refractory B-Cell Lymphoma 
(GCT3013-01)

Sirpa Marianne Leppä
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1087. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, 

lumekontrolloitu tutkimus PI3Kδ-estäjä 
parsaklisibin ja ruksolitinibin yhdistelmän 
käytöstä myelofibroosia sairastavilla 
tutkittavilla, joilla on suboptimaalinen 
vaste ruksolitinibiin

A Randomized, Double-Blind, Placebo-
Controlled Study of the PI3Kδ Inhibitor 
Parsaclisib Plus Ruxolitinib in Participants 
With Myelofibrosis Who Have Suboptimal 
Response to Ruxolitinib

Minna Margit Lehto

1088. III vaiheen satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu 
monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 
trastutsumabiemtansiinia ja 
atetsolitsumabia tai lumelääkettä 
sisältävän yhdistelmähoidon 
tehokkuutta ja turvallisuutta tutkittavilla, 
joilla on HER2-positiivinen ja PD L1-
positiivinen paikallisesti edennyt tai 
etäpesäkkeinen rintasyöpä ja jotka 
ovat aiemmin saaneet trastutsumabia 
(ja mahdollisesti pertutsumabia) ja 
taksaania sisältävää hoitoa

A randomized, multicenter, double-
blind, placebo-controlled phase iii 
study of the efficacy and safety of 
trastuzumab emtansine in combination 
with atezolizumab or placebo in patients 
with her2-positive and pd-l1-positive locally 
advanced or metastatic breast cancer 
who have received prior trastuzumab- (+/- 
pertuzumab) and taxane-based therapy 
(kate3)

Meri Jenni Johanna 
Utriainen

1089. Lymfoomien esiintyvyys ja hoitotulokset 
Suomessa - retrospektiivinen 
väestöpohjainen seurantatutkimus 
(LYFI)

Incidence, prevalence and outcomes 
for lymphoma patients in Finland- a 
retrospective observational population-
based study (LYFI)

Sirpa Marianne Leppä

1090. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu 
monikeskustutkimus, jossa verrataan 
magrolimabin ja atsasitidiinin 
yhdistelmää atsasitidiinin ja 
lumelääkkeen yhdistelmään 
tutkittavilla, jotka eivät ole saaneet 
aiempaa hoitoa suuren riskin 
myelodysplastiseen oireyhtymään

ENHANCE: A Randomized, Double-blind, 
Multicenter Study Comparing Magrolimab 
in Combination with Azacitidine versus 
Azacitidine Plus Placebo in Treatment-naïve 
Patients with Higher Risk Myelodysplastic 
Syndrome

Mika Kontro

1091. Lymfoomien optimaalinen hoito 
(TYH2021321)

Optimal therapy for malignant lymphomas 
(TYH2021321)

Sirpa Marianne Leppä

1092. Yksilöllistä syövänhoitoa selvittävä 
kansallinen vaiheen 2 lääketutkimus 
edenneessä syövässä. 

The Finnish national study to facilitate 
patient access to targeted anti-cancer 
drugs to determine the efficacy in 
treatment of advanced cancers with a 
known molecular profile

Katriina Johanna Peltola

1093. Translokaatiopositiivisten 
pehmytkudossarkoomien yksilöity hoito 
ja seuranta: proliferaatio ja digitaalinen 
kuva-analyysi

Indvidualized treatment of 
translocationpositiuve soft tissue sarcomas, 
proliferation and digital image-analysis.

Carl Blomqvist

1094. Tyypin 3 von Willebrandin taudin 
kansainvälinen seurantatutkimus

3winters ips extended Riitta Lassila

1095. Avoin vaiheen 1 tutkimus hmpl-
523-valmisteen turvallisuuden, 
siedettävyyden, farmakokinetiikan 
ja alustavan tehon arvioimiseksi 
uusiutuvaa tai hoitoon reagoimatonta 
lymfoomaa sairastavilla potilailla 

A phase i, open-label study to evaluate the 
safety, tolerability, pharmacokinetics, and 
preliminary efficacy of hmpl-523 in patients 
with relapsed or refractory lymphoma

Sirpa Marianne Leppä

1096. Avoin vaiheen 1 tutkimus hmpl-
689-valmisteen turvallisuuden, 
siedettävyyden, farmakokinetiikan 
ja alustavan tehon arvioimiseksi 
uusiutuvaa tai hoitoon reagoimatonta 
lymfoomaa sairastavilla potilailla. 
Tutkimussuunnitelman nro 2018-689-
00us1

A phase 1, open-label study to evaluate 
the safety, tolerability, pharmacokinetics, 
and preliminary efficacy of hmpl-689 
in patients with relapsed or refractory 
lymphoma. Prot. No. 2018-689-00us1

Sirpa Marianne Leppä

1097. Rintasyöpien neoadjuvanttihoito eri 
alatyypeissä

Neoadjuvant treatment of breast cancer of 
different biological subtypes

Peeter Karihtala

1098. Avoin, monikansallinen, vaiheen 3b/4 
trastutsumabi-derukstekaania koskeva 
monikeskustutkimus potilailla, joilla on 
aiemmin hoidettu paikallisesti edennyt / 
kaukoetäpesäkkeinen HER2-positiivinen 
rintasyöpä, ja joilla lähtötilanteessa on 
tai ei ole etäpesäkkeitä aivoissa 

An open-label, multinational, multicenter, 
phase 3b/4 study of trastuzumab 
deruxtecan in patients with or without 
baseline brain metastasis with previously-
treated advanced/metastatic her2-positive 
breast cancer (destiny-breast12) 

Laura Johanna Mattson

1099. Lymfoomahoitojen optimointi 
molekyyliprofiloinnin keinoin 
(TYH2019269)

Molecular profiling to optimize lymphoma 
therapies (TYH2019269)

Sirpa Marianne Leppä

1100. Rinnan sarkooman ja 
phylloidestuumorin hoitolinjat

Management of sarcoma of the breast 
and phyllodes tumours

Hanna Riikka Ihalainen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1101. Satunnaistettu kaksoissokkoutettu faasi 

3 tutkimus, jossa verrataan niraparibin 
tehoa ja turvallisuutta lumelääkkeeseen 
rintasyöpäpotilailla, jotka ovat joko 
her2-negatiivisia ja brca-mutatoituneita 
tai triplanegatiivisisa ja joilla on 
verenkierrossa syöpäkasvaimen dna:ta 
parantavaksi tähdätyn hoidon jälkeen. 

A randomized phase 3 double-blinded 
study comparing the efficacy and safety 
of niraparib to placebo in participants with 
either triple-negative breast cancer or her2-
negative  brca-mutated breast cancer 
with molecular disease based on presence 
of circulating tumor dna after definitive 
therapy    

Tytti Maria Ahola

1102. Vaiheen 3 satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu 
monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 
tafasitamabin ja lenalidomidin tehoa 
ja turvallisuutta yhdessä rituksimabin 
kanssa verrattuna lenalidomidin ja 
rituksimabin yhdistelmähoitoonpotilailla, 
joilla on uusiutunut/hoitoon 
reagoimaton (R/R) follikulaarinen 
lymfooma, erilaistumisasteeltaan 
1–3a, tai R/R marginaalivyöhykkeen 
lymfooma

A phase 3, randomized, double-blind, 
placebo-controlled, multicenter study 
to evaluate the efficacy and safety of 
tafasitamab plus lenalidomide in addition 
to rituximab versus lenalidomide in addition 
to rituximab in patients with relapsed/
refractory (R/R) follicular lymphoma grade 
1 to 3a or R/R marginal zone lymphoma

Annika Hanna Kristiina 
Pasanen

1103. Avoin, satunnaistettu vaiheen 
3 monikeskustutkimus ensilinjan 
yhdistelmähoidosta enkorafenibilla 
ja setuksimabilla ilman 
solunsalpaajahoitoa tai sen 
kanssa verrattuna tavanomaiseen 
hoitoon tutkittavilla, joilla on 
metastasoitunut BRAF V600E-
mutatoitunut kolorektaalisyöpä, ja 
jossa solunsalpaajahoidon käyttö 
yhdistelmässä määräytyy tutkimuksen 
alkuosion siedettävyysarviossa. 
BREAKWATER, C4221015

Open-label, multicenter, randomized 
phase 3 study of first line encorafenib plus 
cetuximab with or without chemotherapy 
versus standard of care therapy   with 
a safety lead-in of encorafenib and 
cetuximab plus chemotherapy in 
participants with metastatic braf v600e 
mutant colorectal cancer. BREAKWATER, 
C4221015 

Siru Päivikki Mäkelä

1104. Vaiheen l/ll avoin tutkimus 
bexmarilimabin siedettävyydestä, 
turvallisuudesta ja alustavasta tehosta 
yhdistelmähoitona atsasitidiinin tai 
atsasitidiinin ja venetoklaksin kanssa 
tutkittavilla, joilla on myelodysplastinen 
oireyhtymä, krooninen 
myelomonosyyttileukemia tai akuutti 
myelooinen leukemia

A phase l/ll open-label study to assess 
safety, tolerability and preliminary efficacy 
of the clever-1 antibody bexmarilimab 
in combination with azacitidine or 
azacitidine/venetoclax in patients with 
myelodysplastic syndrome or chronic 
myelomonocytic leukemia or acute 
myeloid leukemia

Mika Kontro

1105. Akalabrutinibin ja rituksimabin 
yhdistelmähoito aiemmin 
hoitamattomilla, yli 60-vuotiailla 
manttelisolulymfoomaa sairastavilla 
potilailla ALTAMIRA)

Acalabrutinib and rituximab in elderly 
patients with untreated mantle cell 
lymphoma (ALTAMIRA)

Annika Hanna Kristiina 
Pasanen

1106. Vaiheen 3 satunnaistettu, avoin 
monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 
giredestrantin tehokkuutta ja 
turvallisuutta liitännäishoitona 
verrattuna tutkijalääkärin 
valitsemaan liitännäishoitoon 
(endokriinimonoterapia) potilailla, joilla 
on estrogeenireseptoripositiivinen, her2-
negatiivinen varhaisvaiheen rintasyöpä

A phase 3, randomized, open-label, 
multicenter study evaluating the 
efficacy and safety of adjuvant gdc 
9545 compared with physician's  choice 
of adjuvant endocrine monotherapy in 
patients with estrogen receptor positive, 
her2 negative early breast cancer 

Peeter Karihtala

1107. Kohdunrunkosyövän yksilöllinen hoito Personalized treatment for endometrial 
carcinoma

Mikko Johannes 
Loukovaara

1108. Avoin, satunnaistettu, vaiheen iii 
monikeskustutkimus suun kautta 
otettavalla askiminibilla verrattuna 
tutkijan valitsemaan tyrosiinikinaasin 
estäjään (tke) potilailla, joilla on 
äskettäin diagnosoitu kroonisessa 
vaiheessa oleva philadelphia-
kromosomipositiivinen krooninen 
myelooinen leukemia (kml) 
(cabl001j12301, eudract: 2021-000678-
27)

A phase III, multi-center, open-label, 
randomized study of oral asciminib versus 
Investigator selected TKI in patients 
with newly diagnosed   Philadelphia 
Chromosome Positive Chronic 
Myelogenous Leukemia in Chronic Phase” 

Perttu Mikael 
Koskenvesa
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1109. Vaiheen 3 satunnaistettu, 

kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa 
verrataan kiinteäannoksisen 
relatlimabin ja nivolumabin yhdistelmää 
adjuvantti-immuunihoitona pelkkään 
nivolumabihoitoon luokan iii–iv 
melanooman täydellisen kirurgisen 
poiston jälkeen (relativity 098)

A phase 3, randomized, double-blind 
study of adjuvant immunotherapy 
with relatlimab-nivolumab fixed-
dose combination  versus nivolumab 
monotherapy after complete resection of 
stage iii-iv melanoma (relativity 098)

Micaela Maria Hernberg

1110. Tutkimus, jossa verrataan VRd-
hoidon sekä sen jälkeen annettavan 
siltakabtageeniautoleuseelihoidon 
yhdistelmää VRd-hoido sekä sen 
jälkeen annettavan  Rd-hoidon 
yhdistelmään tutkittavilla, joilla on 
vastikään diagnosoitu multippeli 
myelooma ja joille ei ole suunniteltu 
alkuhoitoa hematopoieettisella 
kantasolusiirrolla (Cartitude-5)

A Phase 3 Randomized Study Comparing 
Bortezomib, Lenalidomide and 
Dexamethasone (VRd) followed by 
Ciltacabtagene Autoleucel, a Chimeric 
Antigen Receptor T cell (CAR-T) Therapy 
Directed Against BCMA versus Bortezomib, 
Lenalidomide, and Dexamethasone 
(VRd) followed by Lenalidomide and 
Dexamethasone (Rd) Therapy in 
Participants with Newly Diagnosed Multiple 
Myeloma for Whom Hematopoietic Stem 
Cell Transplant is Not Planned as Initial 
Therapy.  

Mikko Antti Ilmari 
Keränen

1111. Riittämättömien onkologisten 
marginaalien vuoksi tehtyjen 
uusintaleikkausten sekä 
postoperatiivisten komplikaatioiden 
vaikutus rintasyövän uusiutumiseen 
potilailla joille on tehty rintaa säästävä 
leikkaus

Influence of reoperations due poor 
oncolocig margins and postoperative 
complications on breast cancer recurrence 
in patients who undergo breast conserving 
surgery

Juho Tuomas Huttunen

1112. Pehmytkudostuumorin palliatiivisen 
sädehoidon suunnittelu ja toteutus 
diagnostisen tt-kuvauksen pohjalta 
annossuunnittelu-tt-kuvauksen sijaan

Planning and implementation of palliative 
radiotherapy of soft tissue metastases 
based on diagnostic ct scan instead of 
dose planning ct scan

Anu Maaria Anttonen

1113. Faasi 1 kliininen koe TNFa ja IL2 
koodittavalla onkolyyttisellä 
adenoviruksella

Phase 1 clinical trial with oncolytic 
adenovirus coding for TNFa and IL2 

Akseli Eetu Hemminki

1114. Edenneen melanooman uudistuva 
lääkehoito (TYH2022211)

The  developing drug therapy for 
advanced melanoma (TYH2022211)

Micaela Maria Hernberg

1115. MagnetisMM-7: Tutkimus C1071007, 
satunnaistettu, kaksihaarainen 
vaiheen 3 tutkimus, jossa verrataan 
elranatamabia (PF-06863135) 
lenalidomidiin potilailla,   joilla on 
äskettäin diagnosoitu multippeli 
myelooma ja jotka ovat minimaalisen 
jäännöstaudin suhteen positiivisia 
autologisen kantasolusiirron jälkeen.

MagnetisMM-7: A randomized, 2-arm, 
phase 3 study of elranatamab (PF-
06863135) versus lenalidomide in patients 
with newly diagnosed multiple myeloma 
who are minimimal residual disease positive 
after undergoing autologous stem-cell 
transplantation.

Juha Matti Lievonen

1116. CAR T-soluterapian hoitotulokset ja 
haittavaikutukset lymfoomien hoidossa 
aikuisilla

Outcomes and adverse events in response 
to CAR T-cell therapy in adult lymphoma 
patients

Sirpa Marianne Leppä

1117. Vaiheen III satunnaistettu, avoin, 
aktiivisella vertailuvalmisteella 
kontrolloitu kliininen tutkimus, 
jossa pembrolitsumabia 
verrataan platinapohjaiseen 
yhdistelmäsolunsalpaajahoitoon 
ensilinjan hoitona potilailla, joilla 
on DNA:n kahdentumisvirheiden 
korjausmekanismin suhteen 
puutteellinen (dMMR) pitkälle edennyt 
tai uusiutunut kohdunrungon syöpä 
(KEYNOTEC93/GOG-3064/ENGOT-en15)

A Phase 3 Randomized, Open-label, 
Active-comparator Controlled Clinical 
Study of Pembrolizumab versus Platinum 
Doublet Chemotherapy in  Participants 
With Mismatch Repair Deficient (dMMR) 
Advanced or Recurrent Endometrial 
Carcinoma in the First-line Setting 
KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15) 

Heini Johanna Lassus

1118. Avoin, satunnaistettu, faasin II/III 
monikeskustutkimus, jossa verrataan 
BI 907828 -tutkimusvalmistetta 
doksorubisiiniin ensi linjan hoitona 
potilailla, joilla on erilaistumaton 
liposarkooma

A Phase II/III, randomized, open-label, 
multi-center study of BI 907828 compared 
to doxorubicin as first line treatment of 
patients with advanced dedifferentiated 
liposarcoma

Kirsi Elina Santti
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Tietohallinto

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1119. Arvojen merkitys jokapäiväisessä 

johtamisessa ja luottamuksen 
rakentumisessa.    

The significanse of organization values   in 
day-to-day management and confidence 
building.

Jaana Hannele Salmi

1120. Covid-19-infektion esiintyminen 
ja päätetapahtumat 
terveydenhuoltohenkilökunnalla 
suhteessa väestöön      Hanketutkimus: 
Covid-19-epidemian vaikutus 
terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen 
ja hyvinvointiin , osa 2 

Incidence and outcomes of Covid-19 
infection in healthcare professionals in 
relation to population      Impact of the 
Covid-19 epidemic on the health and well-
being of health professionals, part 2 

Lotta-Maria Adele 
Helena Oksanen

1121. Uuden potilastietojärjestelmän 
vaikutus helsingin ja uudenmaan 
sairaanhoitopiirin henkilöstö- 
ja potilastyytyväisyyteen, 
potilasturvallisuuteen ja 
lisenssikustannuksiin

The impact of a new patient information 
system on attitudes, behaviors and 
operations in a hospital district. 

Raija-Liisa Anneli 
Muinonen

1122. Ulkoiset verrokkiryhmät kliinisissä 
tutkimuksissa

External controls in clinical trials Miika Kimmo Juhani 
Koskinen
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Tukielin- ja plastiikkakirurgia

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1123. BREAST-Q mittarin käännös Finnish translation of the BREAST-Q 

questionnaire
Tiina Anneli Jahkola

1124. Rintarauhaskirurgian vaikutus 
elämänlaatuun

Effect of breast surgery on health-related 
quality of life 

Tiina Anneli Jahkola

1125. Palovammapotilaiden 
immunisoituminen verensiirtojen ja 
allografti-ihon  käytön vuoksi ja siitä 
aiheutuvat pitkäaikaisongelmat   

Follow-up study to evaluate HLA 
sensitization in burn patients after treatment 
with skin allografts, xenografts, and 
transfusion of blood products    

Andrew Lindford

1126. Van der Wouden oireyhtymän vaikutus 
hampaiston kehitykseen

The impact of Van der Woude syndrome 
on dental development 

Arja Kaarina Heliövaara

1127. Lumbaaliarterian perforanttikielekkeen 
käyttö rintarekonstruktiossa

Lumbar Artery Perforator Flap in Breast 
Beconstruction - Helsinki Experience

Catarina Svarvar

1128. Mosaiikkiplastialla hoidettujen OCD-
potilaiden hoitotulokset  

Results of osteochondritis dissecans patients 
treated with mosaicplasty 

Hazhar Qadir

1129. Sairaalassa hoidettujen vaikeasti 
vammautuneiden pyöräilijöiden 
vammaprofiili ja kuolemat 

Injury pattern and mortality of severely 
injured bicyclists treated in tertiary trauma 
centre

Kaisa Johanna Virtanen

1130. Huuli- ja suulakihalkiokeskuksen 
leukaniveltutkumus

Cleft Palate and Craniofacial Centre TMJ 
Study

Juho Olavi Suojanen

1131. Uusiutuneen osteosarkooman 
eloonjäämistä ennustava malli.

Predictive model for patients with 
osteosarcoma following relapse with local 
recurrence

Minna Katariin Laitinen

1132. Olkalisäkkeen alaisen kirurgian hyöty 
– systemaattinen katsaus ja meta-
analyysi

The impact of surgery for recalcitrant 
subacromial pain syndrome – a systematic 
review with meta-analysis

Tuomas-Antti Lähdeoja

1133. Palovamman vaikutus elämänlaatuun 
ja arven arviointiin käytettävien 
suomenkielisten mittareiden 
mittausominaisuudet

The impact of a burn injury on the quality of 
life and the psychometric properties of the 
scar assessment questionnaires translated 
into Finnish

Andrew Lindford

1134. Kondrosarkooman ennustekijöitä 
ennustava nomogrammi

Nomogram for predicting disease-
free survival, metastasis-free survival 
and local recurrence free survival for 
chondrosarcoma

Minna Katariin Laitinen

1135. FACTUM: Yläraajakirurgiaa solisluusta 
peukaloon - versio 050918

From Clavicle to Thumb (FACTUM): 
Scientific Explorationof Upper Extremity 
Surgery - version 050918

Teppo Lassi Nestori 
Järvinen

1136. Pohjoismainen 
paleltumavammatutkimus 

Prospective Randomised Nordic Frostbite 
Treatment Study comparing tPA and 
iloprost therapy

Andrew Lindford

1137. HUS:ssa hoidetut kasvojen alueen 
ampumavammat 2000-2018

Facial gunshot wounds treated at HUS 
Helsinki University Hospital

Ian Wilhelm Stefan 
Barner-Rasmussen

1138. Yläraajaproteesin toiminnan 
arviointimenetelmien vertailu ja 
tulokseen vaikuttavat tekijät

Comparison of prosthetic assessment tools 
and factors influencing the outcome

Ian Wilhelm Stefan 
Barner-Rasmussen

1139. Amputaatio vaikean alaraajan 
kudospuutoksen hoitona: tavallisimmat 
ongelmat ja niiden hoitovaihtoehdot, 
amputaatiotynkärekonstruktio ja 
terveyteen liittyvä elämänlaatu

Lower limb amputation following severe 
tissue loss: common problems and 
treatment options, reconstruction of the 
amputaion stump and health related 
quality of life

John Matias Gästgifvars

1140. Virusinfektio ja syöpä - kohti 
yksilöllistettyä hoitoa   Merkelin solu 
polyoma viruksen aiheuttamien 
patobiologisten muutosten 
mallintaminen Merkelin solu syövässä  

Viral cancer - Merkel call polyomavirus 
induced changes in the Merkel cell 
carcinoma

Virve Sanna Kristiina 
Koljonen

1141. Yläraajan hermopinteisiin ja 
hermovammoihin vaikuttavat tekijät 
suomalaisessa väestössä: kohortti- ja 
rekisteritutkimus

Nerve Entrapments and Nerve Injuries in 
Finnish population: A Cohort and Register 
Study

Jorma Olavi Ryhänen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1142. Elinsiirtopotilaiden mahdolliset 

kehonosapuutokset
Transplant patient's composite tissue 
defects 

Patrik Allan Oskar Lassus

1143. Virtuaalinen suunnittelu ja yksilöllisesti 
valmistetut implantit kasvokirurgiassa. 
Retrospektiivinen rekisteritutkimus. 

Virtual treatment plan and individualized 
implants in facial surgery. Retrospective 
registry-based study.

Juho Olavi Suojanen

1144. Automatisoitu 
kartiokeilatietokonetomografia-
analytiikka: Terveen ranteen 
anatomian kuvantaminen

Automated CBCT analysis: Imaging of 
healthy wrist anatomy

Eero Mikko Waris

1145. Tieliikenteessä vakavasti 
loukkaantuneiden tunnistaminen 
ICD10/AIS-muunnostyökalulla Helsingin 
Traumarekisteristä

Identifying serious road traffic injuries from 
Helsinki Trauma Registry with ID10/AIS 
conversion tool

Mikko Tapani Heinänen

1146. Rintakehän maskulinisaatio 
transsukupuolisilla potilailla HUS-alueella

Chest wall masculization on transgender 
patients in HUS region

Kaisu Elina Ojala

1147. Hand-Q Hand-Q Sina Maaret Hulkkonen
1148. Husukessa hoidettujen halkiopotilaiden 

maantieteellinen jakautuminen     
 Regional distribution of cleft lip and palate 
patients in Helsinki Cleft Center 

Arja Kaarina Heliövaara

1149. Pertrokanteeristen lonkkamurtumien 
operatiivinen hoito - analyysi 1000 
potilaasta.

Outcomes of operative treatment of 
pertrochanteric hip fractures - retrospective 
study of 1000 consecutive patients.

Lauri Mikko Olavi 
Halonen

1150. Luovuttajaspesifisten anti-HLA vasta-
aineiden merkitys kehonosasiirtojen 
hyljinnässä    

Role of donor-specific anti-HLA antibodies 
in rejection of vascularized composite 
allotransplantation (VCA)

Patrik Allan Oskar Lassus

1151. Töölön sairaalassa leikatut ventraalityrät 
1998-2018

Ventralhernia operations in Töölö hospital 
1998-2018

Erkki Juhani Tukiainen

1152. Siirtyminen poliklinikalla sairaanhoitajan 
johdolla olevaan nilkka murtuma 
potilaiden seurantaan

Transition to a nurse-led outpatient clinic in 
ankle fracture patient follow-up

Anne Marita Salonen

1153. Svenskspråkig social-, hälso- och 
specialistvård i Finland

Social, health and specialist care in swedish 
in Finland

Nina Charlotta Lindfors

1154. Miehestä naiseksi -transsukupuolisten 
sukuelinkirurgian laatu Suomessa 
vuosina 2003-2018

Quality of sex reassignement surgery on 
male to female transgender patients in 
Finland between 2003 and 2018 

Kaisu Elina Ojala

1155. FICEBO (Näyttöön perustuvan 
ortopedian keskus)

FICEBO (Finnish Centre for Evidence-based 
Orthopaedics)

Teppo Lassi Nestori 
Järvinen

1156. Peukalon tyven muovausleikkaus 
liukenevalla PLDLA-niveltyynyllä tai 
jännesykeröllä. Pitkäaikaistulokset 
satunnaistetusta prospektiivisesta 
tutkimuksesta.

Long-term outcome of partial 
trapeziectomy with interposition of 
poly-L/D-lactide scaffold (RegJoint) vs. 
autologous tendon for inflammatory 
trapeziometacarpal joint arthritis

Eero Mikko Waris

1157. Orbitan alueen deformiteettien hoidon 
virtuaalinen suunnittelu ja anatomiset 
variaatiot

Virtual surgical planning in orbital 
deformities and anatomical variations

Juho Olavi Suojanen

1158. Rappeumaperäisen polven sisemmän 
nivelkierukan leikkaushoidon 
vaikuttavuus

FIDELITY Operative (arthroscopic) or 
conservative treatment for degenerative 
rupture of medial meniscus. A randomized 
controlled trial. 

Teppo Lassi Nestori 
Järvinen

1159. Peukalon kämmennivelen 
muovausleikkauksen pitkäaikaistulokset 
käyttäen sfääristä keraamista 
interpositioimplanttia (Orthosphere)

Long-term outcome of spheric ceramic 
interpositional arthroplasty (Orthosphere) 
for reconstruction of trapeziometacarapl 
joint osteoarthritis and inflammatory joint 
disease

Eero Mikko Waris

1160. Verihiutalerikastetun plasman 
käyttö sormen koukistajajänteen 
ahtauttavassa jännetuppitulehduksessa

Effectiveness of Platelet-rich Plasma for 
Treatment of Trigger Finger

Samuli Hermanni 
Aspinen

1161. Reumaatikkojen varpaiden tyvinivelten 
muovausleikkaus käyttäen  liukenevaa 
PLDLA-niveltyynyä tai jalkapöytäluun 
pään typistystä.  Pitkäaikaistulokset 
etenevästä satunnaistetusta 
seurantatutkimuksesta.

Bioabsorbable PLDLA interposition 
arthroplasty vs. metatarsal head resection 
for  reconstruction of the rheumatoid 
forefoot: long-term results of a randomized 
controlled study.

Eero Mikko Waris

1162. Ranteen osaluudutuksen ja 
proksimaalisen ranneluurivistön 
poiston vertailu post-traumaattisessa 
niverikossa - satunnaistettu, sokkoutettu 
monikeskustutkimus

A multicenter double-blinded randomized 
controlled trial comparing Proximal ROw 
carpectOmy and four-corner Fusion 
(PROOF) for post-traumatic osteoarthritis of 
the wrist  

Samuli Hermanni 
Aspinen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1163. Kondrosarkooman ennustekijät Predictive factors in survival of patients with 

chondrosarcoma
Minna Katariin Laitinen

1164. Merkkiaineet akuutissa lihasaitio-
oireyhtymässä

Biomarkers for acute compartment 
syndrome

Thomas Ibounig

1165. Luustometastaasien kirurgisen hoidon 
indikaatiot 

Indications for surgical treatment of skeletal 
metastasis

Minna Katariin Laitinen

1166. Välittömän postoperatiivisen 
mobilisoitumisen vaikutus 
lonkkamurtumapotilaiden 
ennusteeseen

The effect of immediate postoperative 
mobilisation in the prognosis of hip fracture 
patients

Lauri Mikko Olavi 
Halonen

1167. Malignit luutuumorit, osatekijät 
eloonjäämisennusteiden ja 
komplikaatioiden taustalla

Malignant bone tumours, factors 
responsible for survival and complications

Minna Katariin Laitinen

1168. Pään ja kaulan suonikasvainten 
ja -epämuodostumien vaikutus 
hampaiston kehitykseen ja purentaan     

Dental development and occlusion in 
vascular tumors and malformations of the 
head and neck

Arja Kaarina Heliövaara

1169. Varhaisten työkyvyn ja työhön paluun 
tukitoimien vaikutus lonkan ja polven 
tekonivelleikattujen sairauspoissaoloihin

The effect of early occupational health 
care intervention on return to work after hip 
or knee arthroplasty

Anna Irmeli Vasara

1170. Reumaatikkojen käden rystynivelten 
muovausleikkaus käyttäen 
biohajoavaa PLDLA -implanttia 
tai Swanson -silikoniproteesia. 
Pitkäaikaistulokset prospektiivisesta 
satunnaistetusta seurantatutkimuksesta.

Bioabsorbable PLDLA interposition 
arthroplasty vs. silastic Swanson 
metacarpophalangeal prosthesis for 
rheumatoid metacarpophalangeal 
joint destruction: long-term results of a 
randomized controlled study.

Eero Mikko Waris

1171. Onnettomuudessa vammautunut 
potilas – laaturekisterin kehittämisen, 
hoidon vaikuttavuuden ja 
laadunhallinnan tutkimushanke

Severely Injured Patient - the use of quality 
register in patient care

Lauri Esko Handolin

1172. Automaattinen kuva-analytiikka 
ranteen vammojen ja sairauksien 
kartiokeilatomografiakuvista 
matemaattisen mallinnuksen ja 
tekoälyn avulla

Automated Cone Beam Computed 
Tomography Analysis in Wrist Traumas and 
Disorders

Eero Mikko Waris

1173. R3-kuppijärjestelmän kliinisiä ja 
radiologisi tuloksia selvittelevä tutkimus

A prospective, multicenter, non-
randomized, clinical outcome study of 
the R3 acetabular system in patients with 
degenerative hip disease.

Mikko Tuomas Rantasalo

1174. Liikennetapaturmissa vakavasti 
loukkaantuneet potilaat Helsingin 
traumarekisterissä vuosina 2009-2020

Traffic injuries in the Helsinki Trauma Registry 
between 2009-2020. 

Mikko Tapani Heinänen

1175. Nilkkamurtumien hoito HUS-alueella Treatment of ankle fractures Antti Joonas Stenroos
1176. Eri hoitomuotojen tulosten 

vertailu lasten reisiluun yläosan 
hyvänlaatuisten kasvainten hoidossa, 
monikeskustutkimus

Overview and comparison of the outcome 
of different treatments modalities of bone 
cysts and fibrous dysplasia of the proximal 
femur in children and adolescents, a 
multicentre experience

Minna Katariin Laitinen

1177. Uudistettu protokolla 
melanoomapotilaille, joilla on 
positiivinen vartijaimusolmuke: kokemus 
MSLT II tutkimuksen jälkeen 

After MSLT II – a real life experience of the 
changed protocol for melanoma patients 
with positive sentinel lymph node

Virve Sanna Kristiina 
Koljonen

1178. Suonipoikkeavuuksien geneettinen 
tausta ja verisuonikasvutekijät

Genetic basis and disease mechanisms of 
vascular anomalies

Pia Merja Birgitta Vuola

1179. Ranteen proksimaalisen ranneluurivistön 
vs suoliluuharjalta otettavan luusiirteen 
käyttö ranteen luudutuksessa - 
satunnaistettu, kontrolloitu vertaileva 
monikeskustutkimus kahdesta 
leikkaustekniikasta

PROximal ROw versus Iliac Crest bone 
graft in Total Wrist Fusion - A Randomized 
Controlled Multicenter Trial Comparing Two 
Operative Techniques 

Samuli Hermanni 
Aspinen

1180. Retrospektiivinen monikeskustutkimus 
distaalisen radiusmurtuman ja 
kyynärvarren diafyysimurtumien 
operatiivisen hoidon tuloksista

Retrospective study of treatment outcomes 
after distal radius and forearm shaft 
fracture surgery - a multi-institutional 
analysis

Samuli Hermanni 
Aspinen

1181. Kuinka monta 
vartalonmuokkaustoimenpidettä 
joudutaan perumaan, koska 
leikkauskriteerit eivät täyty painon 
nousun vuoksi 

how many body contouring operations 
are cancelled because the patient is gain 
weight

Susanna Marika Pajula
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1182. Peukalon kämmennivelen 

nivelrikon hoito rasvan autologisella 
kantasolusiirrolla

Autologous stromal vascular fraction in the 
treatment of thumb basal joint osteoarthritis

Samuli Hermanni 
Aspinen

1183. Retrospektiivinen tutkimus 
kämmenluiden murtumien operatiivisen 
hoidon tuloksista ja komplikaatioiden 
riskitekijöistä  

Retrospective study of treatment outcomes 
and complications after surgery of 
metacarpal fractures

Samuli Hermanni 
Aspinen

1184. Aneurysmaalinen luukysta, radiologinen 
karakterisointi ja hoidon tulokset

Aneurysmal bone cyst, radiologic 
characterization and results from treatment

Minna Katariin Laitinen

1185. Peukalon kämmennivelen nivelrikon 
muovausleikkausten uusintaleikkausten 
ilmaantuvuus ja riskitekijät. 
Retrospektiivinen asiakirjatutkimus.

Incidence and risk factors for revision 
surgery after thumb carpometacarpal 
arthroplasty: a 20-year analysis

Eero Mikko Waris

1186. Etäopetus 4. vuoden lääketieteen 
opiskelijoille - digitalinen hyppäys 
Covid-19 pandemian aikana

Distance teaching of fourth-year medical 
students – a digital jump during pandemic 
Covid-19

Nina Charlotta Lindfors

1187. Retrospektiivinen tutkimus käden 
hyvänlaatuisten luutuumoreiden 
operatiivisen hoidon tuloksista

Retrospective study of treatment outcomes 
after surgery of benign bone tumors in 
hand and fingers

Samuli Hermanni 
Aspinen

1188. Käden otteen rekonstruktio 
uudella hermosiirtotekniikalla 
neliraajahalvauspotilailla.  
Retrospektiivinen asiakirjatutkimus.

Nerve transfer of brachialis branch to 
anterior interosseus nerve using in situ  
lateral antebrachial cutaneous nerve graft 
in tetraplegia

Eero Mikko Waris

1189. Sormen keskinivelen murtuma-
sijoiltaanmenon pitkäaikaistulokset.

Long-term outcome of unstable proximal 
interphalangeal joint dorsal fracture 
dislocations

Eero Mikko Waris

1190. Plastiikkakirurgisten kudoskielekkeiden 
verenkierto - intraoperatiivinen transit-
time flow, dupplex uä ja ICG mittaus

Perfusion and blood flow in flaps - 
intraoperative transit-time flow, dupplex 
ultrasound and ICG angiography

Jenni-Katri Vänskä

1191. POTILAAN KOKEMA KIVUN 
MUUTOS PEUKALON TYVEN 
NIVELRIKON KONSERVATIIVISESSA JA 
OPERATIIVISESSA HOIDOSSA.  FANTASY-
CMC / SEURANTA- JA PILOTTITUTKIMUS. 

FANTASY CMC / FOLLOW-UP AND PILOT 
STUDY

Eero Mikko Waris

1192. Lonkkamaljan murtumien operatiivisen 
hoidon tulokset

Outcomes of operatively treated 
acetabular fractures  

Jan Erik Lindahl

1193. Lonkkamaljan murtuman 
mobilisaatiotutkimus: Satunnaistettu 
kontrolloitu  tutkimus

Mobilisation after acetabular fractures. A 
randomized controlled trial

Kristian Seppänen

1194. COVID-19 epidemian ja valtion 
määräämän poikkeustilan 
vaikutus  potilasmateriaaliin ja 
päivystyskuormitukseen

Nordic Innovative Trial to Evaluate 
COVID-19 (NITEC-group) Pandemia on 
Morbidity and Hospital Resources

Minna Katariin Laitinen

1195. Munuaissyövän luustoetäpesäkkeiden 
ilmaantuvuus, esiintyvyys ja kirurginen 
hoito Suomessa

Skeletal metastasis in renal cell carcinoma; 
incidence, prevalence and surgical 
treatment in Finland

Minna Katariin Laitinen

1196. Jänteen tuottaminen 
kudosteknologialla

Development of bio-scaffolds built from 
functional biomaterials  integrated with 
therapeutic nanoparticles for the co-
delivery of bioactive  compounds and their 
application for tendon regeneration.

Eero Mikko Waris

1197. Lasten ja nuorten skolioosin riskitekijät ja 
hoito

Risk factors and treatment of scoliosis in 
children and adolescents

Ilkka Helenius

1198. Värttinäluun alaosan 
murtuma:Esiintyvyys ja hoito Suomessa

Distal radius fractures: Epidemiology and 
treatment in Finland

Leena Raudasoja

1199. The Nordic Deltacon Trial: 
Konservatiivinen hoito verrattuna 
käänteistekonivelleikkaukseen 
yli 65-vuotiailla potilailla, joilla on 
olkaluun yläosan murtuma. Etenevä, 
satunnaistettu tutkimus

The Nordic DeltaCon Trial for Displaced 
Proximal Humeral Fractures in Elderly 
(DeltaCon)

Tuomas-Antti Lähdeoja

1200. Ranteen kinematiikka ja toiminta 
osajäykistyksen jälkeen

Carpal kinematics and function after 
partial wrist fusion

Eero Mikko Waris

1201. Mediaalisen polven nivelrikon hoito 
– HTO ja tekonivelkirurgia verrattuna 
konservatiiviseen hoitoon

Operative and conservative treatments 
for medial emphasized knee osteoarthritis - 
MedialOATreatment

Juuso Juha-Matti Kristian 
Siren
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1202. Käden ja ranteen 

toimintakykymittareiden pienin kliinisesti 
merkittävä muutos peukalon tyven 
nivelrikossa

Minimal clinical important difference of two 
outcome instruments in thumb basal joint 
arthritis

Samuli Hermanni 
Aspinen

1203. Dermis -siirre: epitelisaatio ja arven 
myöhäisarvio.(JATKOHAKEMUS  TYH 
2019267 -hankkeelle vuodelle 2021, 
rahoituksen jatko hyväksytty/Ihari)

The dermis graft: epithelialisation and late 
scar evaluation part of the research entity 
“skin regeneration using keratinocytes and 
dermal grafts after burn injury (potilaasta 
eristettyjen solujen käyttö yhdistettynä 
dermaaliseen siirteeseen laajojen 
palovammojen hoidossa)” (jatkohakemus)

Jyrki Antero Vuola

1204. Ison monikulmaluun poistoleikkauksen 
vaikutus peukalon tyven ja ranneluiden 
kinematiikkaan nivelrikkopotilailla

The effect of trapeziectomy to the 
kinematics of wrist and thumb 

Eero Mikko Waris

1205. Maksillaosteotomian vaikutus 
puheeseen halkiopotilailla        .

Maxillary osteotomy and speech in patients 
with clefts

Arja Kaarina Heliövaara

1206. Suulakihalkion leikkausmetodin vaikutus 
puheeseen

Palatal surgery and speech in patients with 
clefts

Arja Kaarina Heliövaara

1207. Ensihoidossa kenttätransfuusion 
saaneet vammapotilaat. 
Retrospektiivinen Helsingin 
Traumarekisteritutkimus.

Prehospital red blood cell and plasma 
transfusions in adult blunt trauma 
population 

Lauri Esko Handolin

1208. Palovammapotilaiden 
immunisoituminen verensiirtojen ja 
allografti-ihon käytön vuoksi ja siitä 
aiheutuvat pitkäaikaisongelmat

Follow-up study to evaluate hla sensitization 
in burn patients after treatment with skin 
allografts and transfusion of blood products 

Andrew Lindford

1209. Selkärangan luukasvainten ennustekijät, 
hoidon tulokset ja eloonjääminen

Primary bone tumours of the spine, factors 
affecting survival and surgical results

Minna Katariin Laitinen

1210. Traneksaamihapon paikallinen käyttö 
rintojen pienennysleikkauksissa

Topical use of tranexamic acid (txa) in 
reduction mammoplasty surgeries

Krisztina Sipos

1211. Kehonkoostumuksen vaikutus 
pikkulantion sarkoomien tautimassan 
laajuuteen, operabiliteettiin ja 
komplikaatioi-hin

The association between body composition 
analysis metrics and the tumoral burden, 
operability and com-plications of pelvic 
sarcomas

Minna Katariin Laitinen

1212. Käsikirurgisten sairauksien ja 
vammojen epidemiologiaa ja 
kustannusvaikuttavuutta

Epidemiological studies and cost-
effectiviness of hand surgery issues

Sina Maaret Hulkkonen

1213. Ranteen osaluudutuksen ja 
proksimaalisen ranneluurivistön poiston 
vertailu ranteen post-traumaattisessa 
nivelrikossa – satunnaistettu, sokkoutettu 
monikeskustutkimus

A multicenter double-blinded randomized 
controlled trial comparing Proximal ROw 
carpectOmy and four-corner Fusion 
(PROOF) for post-traumatic osteoarthritis of 
the wrist

Samuli Hermanni 
Aspinen

1214. Yläraajatraumatologinen yhteishanke 
(CLASH)

CLASH: Clavicle-, AC-joint-, Shoulder- and 
Humerus Injury Trials

Teppo Lassi Nestori 
Järvinen

1215. CLEFT-Q mittarin käännös ja validointi Translation and validation of the Finnish 
CLEFT-Q

Junnu Petter Leikola

1216. Trapeziectomy versus sham surgery 
in the treatment of osteoarthritis of 
the base of the thumb: a randomized 
controlled trial (Fintasy) - hakemus 3.0

Ison monikulmaluun poistoleikkaus 
peukalon tyvinivelen nivelrikon hoidossa 
(Fintasy)

Eero Mikko Waris

1217. Lantion ja alaraajan ortopediset ja 
traumatologiset tutkimushankkeet

PLOT: Pelvic and lower extremity 
orthopedic and trauma studies

Jan Erik Lindahl

1218. FICEBO: Näyttöön perustuvan 
ortopedian tutkimuskeskus

FICEBO: Finnish Centre for Evidence-Based 
Orthopaedics

Teppo Lassi Nestori 
Järvinen

1219. Akillesjänteen ja akillesjänteen alueen 
pehmytkudoskorjaukset

Reconstructions of achilles tendon rupture 
and local soft tissue defects

Eeva Katariina Antila

1220. Tylpän vamman saaneet potilaat, 
joilla okkultti toimenpidettä vaatinut 
verenvuoto. Helsingin traumarekisterin 
potilaat vuosina 2006–2021

Patients with blunt injury to which occult 
injury caused actions because of bleeding. 
Patients in the helsinki trauma register in 
2006-2021

Marja-Terttu Bergman
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Tulehduskeskus

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1221. VAIKEIDEN INFEKTIOIDEN TAUTIKUORMA 

JA HOIDON TEHOSTAMINEN  
Cost-effective and correctly scheduled 
treatment of serious infections and 
recognition of risk patients

Asko Ilari Järvinen

1222. Jatkuva laryngofiberoskopia 
rasituskokeessa astmaa sairastavilla

Continuous laryngoscope exercise testing 
in patients with asthma

Paula Maria Kauppi

1223. Elimistön omat tulehdusta hillitsevät 
mekanismit nivelreumassa 

Restitution enhancement in rheumatoid 
arthritis 

Kari Kalervo Eklund

1224. Verenmyrkytysriskiin vaikuttavat tekijät 
probioottien käytön jälkeen

Factors affecting the risk of bacteremia 
and fungemia after the use of probiotics

Ville Anders Holmberg

1225. Myyntiluvan myöntämisen jälkeinen 
sairausrekisteriturvallisuustutkimus 
SCENESSE®-valmisteen (afamelanotidi 
16 mg) pitkän aikavälin turvallisuutta 
ja kliinistä tehoa koskevan tiedon 
tuottamiseksi erytropoieettista 
protoporfyriaa (EPP) sairastavien 
potilaiden hoidossa. [Lyhyt nimi: 
SCENESSE®-PASS-001]

A Post-Authorisation Disease Registry Safety 
Study to Generate Data on the Long-
Term Safety and Clinical Effectiveness 
of SCENESSE® (Afamelanotide 16mg) in 
Patients with Erythropoietic Protoporphyria 
(EPP). [Short Title: SCENESSE® PASS-001]

Raili Kauppinen

1226. Varhaiseen nivelreumaan liittyvä 
sydän- ja verisuonisairauden riski – 
prospektiivinen seurantatutkimus 
reumalääkityksen ja tavanomaisten 
riskitekijöiden hoidon vaikutuksesta 
kardiovaskulaaritauteihin

Impact of intensive treatment of early 
rheumatoid arthritis and conventional risk 
factors on cardiovascular risk – a five-year 
follow-up study

Ritva Peltomaa

1227. Hengitysteiden vaikea tulehdus: 
perintötekijät ja lääkehoidon 
optimoiminen 

Aggravated airway inflammation: research 
on genomics and optimal medical care 
(AirGOs-medical)

Sanna Katriina Salmi

1228. EBV infektion lyyttisen vaiheen induktio 
rituksimabia saavilla nivelreumapotilailla

Induction of EBV lytic cycle in RA patients 
treated with rituximab 

Heikki Veli Valleala

1229. Impedanssipneumografia leikki-ikäisten 
lasten astman- ja hoitotasapainon 
arvioinnissa

Impedance pneumography in assessment 
of asthma control in preschool children

Mika Juhani Mäkelä

1230. III vaiheen satunnaistettu, 
lumekontrolloitu, havainnoitsijan 
suhteen sokkoutettu 
monikeskustutkimus, jossa 
arvioidaan vyöruusun uusiutumista 
ja vyöruusurokotteen (HZ/su) 
reaktogeenisuutta, turvallisuutta 
ja immunogeenisuutta vyöruusun 
aiemmin sairastaneilla vähintään 
50-vuotiailla aikuisilla, jotka saavat 
rokotteen lihakseen kahtena 
annoksena 2 kuukauden välein.

A phase III, randomized, observer-blind, 
placebo controlled, multicenter clinical trial 
to assess Herpes Zoster recurrence and the 
reactogenicity, safety and immunogenicity 
of GSK Biologicals’ Herpes Zos-ter vaccine 
(HZ/su) when administered intramuscularly 
on a 0 and 2 month schedule to adults ≥ 50 
years of age with a prior episode of Herpes 
Zoster.

Veli-Jukka Albert Anttila

1231. Kulta- ja platina- silmäluomipaino 
kasvohalvaus potilalla

Gold and Platinum weightloading in facial 
palsy

Juan Serna Santos

1232. Kapeakaistaiseen ultravioletti B –
valohoitoon (TL-01) liittyvä syöpäriski

Carcinogenicity of Narrow-Band UV-B (TL-
01) Phototherapy

Liisa Helena Väkevä

1233. Pemfiguksen esiintyvyys ja riskitekijät 
sekä kliiniset ja laboratoriolöydökset

Epidemiology and comorbidities of 
pemphigus

Anna Sofia Pankakoski

1234. Ihmisen ja seuraeläimen 
Staphylococcus aureus -kantajuus 

Staphylococcus aureus -carriage in 
companion animals

Mari Johanna Kanerva

1235. Lääkeallergian tutkiminen lapsilla ja 
nuorilla

Drug allergy in children and adolescents Riikka Uotila

1236. Ruokasiedätyshoidon turvallisuus The safety of oral immunotherapy to foods Kati Susanna Palosuo
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1237. Vaiheen 3 satunnaistettu, 

kaksoissokkoutettu tutkimus, 
jossa verrataan risankitsumabia 
lumelääkkeeseen aktiivista 
nivelpsoriaasia sairastavilla potilailla, 
jotka eivät siedä tai jotka eivät ole 
saaneet riittävää vastetta vähintään 
yhdelle perinteiselle synteettiselle 
reumalääkkeelle (DMARD)

A Phase 3, Randomized, Double-Blind, 
Study Comparing Risankizumab to Placebo 
in Subjects with Active Psoriatic Arthritis 
(PsA) Who Have a History of Inadequate 
Response to or Intolerance to at Least One 
Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug 
(DMARD) Therapy  

Heikki Veli Valleala

1238. Varhaiseen nivelreumaan liittyvä 
sydän- ja verisuonisairauden riski – 
prospektiivinen seurantatutkimus 
reumalääkityksen ja tavanomaisten 
riskitekijöiden hoidon vaikutuksesta 
kardiovaskulaaritauteihin (Lohja)

Impact of intensive treatment of early 
rheumatoid arthritis and conventional risk 
factors on cardiovascular risk – a five-year 
follow-up study (LOHJA)

Ritva Peltomaa

1239. Aikuistyypin tulehdukselliset 
hengitystiesairaudet: perimän ja 
ympäristön riskitekijät   

Adult inflammatory airway diseases: 
genomic and environmental risk factors 
(AGEs) 

Sanna Katriina Salmi

1240. SLE potilaiden ennuste ja elämänlaatu. 
Seurantatutkimus. 

Prognosis and quality of life in patients with 
SLE. A follow-up study. 

Heikki Julkunen

1241. Staphylococcus lugdunensis ja 
Staphylococcus aureus bakteremia. 
Taustatekijöiden, tauti progression ja 
ennusteen vertailu. Retrospektiivinen 
tutkimus.  

Staphylococcus lugdunensis and 
Staphylococcus aureus bacteremia. 
Comparison of patient characteristics, 
disease progression and prognosis. A 
retrospective cohort study.

Asko Ilari Järvinen

1242. ALLERGISEN JA TOKSISEN 
KOSKETUSEKSEEMAN 
EROTUSDIAGNOSTIIKKA

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ALLERGIC AND 
IRRITANT CONTACT DERMATITIS

Antti Ilmari Lauerma

1243. HIV-positiivinen äitiys Becoming and being a mother living with 
HIV

Inka Johanna Aho

1244. Inflammasomi signalointi tulehduksen 
tuehduksen synnyssä ja hoidon 
kohteena uusissa autoinflammatorisissa 
taudeissa  

Inflammasome signaling as the driver of 
inflammation and target of treatment in 
novel autoinflammatory diseases

Kari Kalervo Eklund

1245. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, 
monessa keskuksessa toteutettava 
annosvastejatkotutkimus, jossa 
arvioidaan suun kautta otettavan 
ZPL389-tutkimuslääkkeen lyhyen 
ja pitkän ajan turvallisuutta ja 
tehoa aikuisilla potilailla, joilla on 
atooppinen ihottuma ja jotka käyttävät 
jatkuvasti tai jaksoittain paikal-lisia 
kortikosteroideja ja/tai paikallisia 
kalsineuriinin estäjiä (ZEST-jatkotutkimus)

A randomized, double-blind, multicenter 
extension to CZPL389A2203 dose-ranging 
study to assess the short-term and long-
term safety and efficacy of oral ZPL389 
with concomitant or intermittent use of TCS 
and/or TCI in adult patients with atopic 
dermatitis (ZEST Extension)

Anita Marianne Remitz

1246. Vaikeiden infektioiden hoidon 
kehittäminen HUS-piirissä

Improving treatment of serious infections in 
HUS-region

Asko Ilari Järvinen

1247. Yksilöllisen diagnostiikan ja hoidon 
kehittäminen astmaa ja allergioita 
sairastavilla lapsilla

Improving personalized diagnostics and 
care in children with asthma and allergies 

Mika Juhani Mäkelä

1248. Fosfoproteomiikka tuoreen nivelreuman 
hoitovasteen ennustajana (FosfoRA)

Phosphoproteomics as a tool to predict 
treatment response in early rheumatoid 
arthritis

Ritva Peltomaa

1249. Ihokasvainten tunnistaminen 
hyperspektrikamerakuvauksen avulla

SICSURFIS- Spectral Imaging of Complex 
Surface Tomographies

Päivi Annamari Ranki

1250. Sairaalasyntyisen staphylococcus 
aureus bakteremian riskitekijät ja niiden

Preventable risk factors in nosocomial 
staphylococcus aureus bacteremia

Asko Ilari Järvinen

1251. IgG4-tauti Suomessa: Esiintyvyys, 
diagnostiikka, progressio ja ennuste   

IgG4-related disease in Finland: 
Prevalence, diagnostics progression and 
prognosis

Kari Kalervo Eklund

1252. Havainnoitsijan suhteen 
sokkoutettu vaiheen II tutkimus, 
jossa arvioidaan tutkimusvaiheessa 
olevan adjuvantittoman RSV-
rokotteen (GSK3888550A) 
turvallisuutta, reaktogeenisuutta ja 
immunogeenisuutta raskausaikana 
rokotetuilla terveillä naisilla ja heidän 
lapsillaan

A Phase II, randomised, observer-blind, 
placebo controlled multi-country study 
to assess the safety, reactogenicity and 
immunogenicity of a single intramuscular 
dose of GSK Biologicals’ investigational 
RSV Maternal unadjuvanted vaccine 
(GSK3888550A), in healthy pregnant 
women aged 18 to 40 years and infants 
born to vaccinated mothers

Anu Kantele
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1253. Kroonisen rinosinuiitin suorien ja 

epäsuorien kustannusten mittaaminen 
Euroopassa

Measurement of direct and indirect costs 
of CRS in Europe

Sanna Katriina Salmi

1254. TESTIROBO 3   12.08.2019 TESROBO 3 Pia Tuulikki Tuominen
1255. Havainnoiva rekisteritutkimus 

mepolitsumabia saavista potilaista ja 
hoidon tuloksista

Characterization of the patient population 
and the treatment outcomes of severe 
eosinophilic asthma patients treated with 
mepolizumab in real-life clinical practice

Paula Maria Kauppi

1256. Pneumokokin kapselipolysakkarideille 
muodostuvat IgG, IgA 
ja IgM vasta-aineet 
pneumokokkipolysakkaridirokotteen 
saaneilla immuunipuutteisilla ja terveillä 
aikuisilla

Development of pneumococcal capsular 
polysaccharide IgG, IgA and IgM 
antibodies in response to vaccination with 
pneumococcal polysaccharide vaccine in 
immunodeficient and healthy adults

Timi Juhana Martelius

1257. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, 
lumekontrolloitu tutkimus sarilumabin 
tehokkuuden ja turvallisuuden 
arvioimiseksi potilailla, joilla on 
jättisoluarteriitti

A randomized, double-blind, placebo-
controlled study to evaluate the efficacy 
and safety of sarilumab in patients with 
giant cell arteritis

Heikki Veli Valleala

1258. Paikalliset probioottivoiteet  atooppisen 
ekseeman hoidossa 

Topical probiotics in the treatment of 
atopic dermatitis

Antti Ilmari Lauerma

1259. Hengitettävien lääkkeiden annostelun 
vaikutus epätasapainossa olevaan 
astmaan

Effect of inhalation formulation on 
uncontrolled asthma

Tiina Helena Tanninen

1260. Ruokasiedätyksen vaikuttavuus ja 
mekanismit

Oral immunotherapy (OIT) for food allergy - 
efficiency and mechanisms behind 

Mika Juhani Mäkelä

1261. Käsihygieniaprojektin toteutuminen 
HUSissa ja sen vaikuttavuuden arviointi

Impact of Hand Hygiene improvement 
program in HUS

Tarja Helena Kuutamo

1262. Haavapotilaan elämänlaatumittarin 
validointi

Validation of quality of life-questionnaire 
with chronic wounds 

Kirsi Maria Isoherranen

1263. Montelukastin vaikutus keuhkojen 
toimintaan ja keuhkoputkien limakalvon 
tulehdukseen vauvojen astmassa

THE EFFECT OF MONTELUKAST THERAPY ON 
AIRWAY INFLAMMATION IN INFANT ASTHMA

Mari Kristiina Malmström

1264. Vaiheen 3 satunnaistettu 
kaksoissokkotutkimus 20-valenttisen 
pneumokokkikonjugaattirokotteen 
turvallisuuden arvioimiseksi terveillä 
pikkulapsilla

A phase 3, randomized, double-blind 
trial to evaluate the safety of a 20-valent 
pneumococcal conjugate vaccine in 
healthy infants 

Anu Kantele

1265. Astman hoitotulokset Suomessa –
digihoitopolku käytännössä ja iäkkäät 
astmaa sairastavat

Asthma results in Finland – digital health 
pathway at use and elderly patients with 
asthma

Paula Maria Kauppi

1266. Satunnaistettu tutkimus alipaineistetun 
haavasidoksen vaikutuksesta 
alaraajan ihosyöpien siirreleikkausten 
komplikaatioihin

A randomized study on the effect of 
negative-pressure wound therapy 
on below-the-knee skin cancer graft 
reconstruction complications

Kirsi Maria Isoherranen

1267. Astmarekisterin käyttö HUS Iho- ja 
allergiasairaalan Lastenyksikössä

Using of Asthma Quality Registry at 
Paediatric Unit in Skin and Allergy Hospital 
in Helsinki

Mika Juhani Mäkelä

1268. Sairaalahoitoisen influenssan ja RSV:n 
ilmaantuvuus aikuisilla influenssakausina 
2016-20 Espoon, Kauniaisten ja 
Kirkkonummen alueella

Attack rate of hospitalized influenza 
and RSV among adults during influenza 
seasons 2016-20 in Espoo, Kauniainen and 
Kirkkonummi

Raija Essi Johanna 
Auvinen

1269. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, 
lumekontrolloitu III vaiheen 
monikeskustutkimus, jossa on tarkoitus 
osoittaa adjuvantittoman RSV-
rokotteen tehokkuus RS-virukseen 
liittyvien alahengitystiesairauksien 
ehkäisyssä rokotettujen naisten lapsilla 
6 kuukauden ikään saakka, kun rokote 
annetaan kerta-annoksena lihakseen 
18–49-vuotiaille raskaana oleville naisille

A Phase III, randomized, double-blind, 
placebo-controlled multi-country study 
to demonstrate efficacy of a single dose 
of unadjuvanted RSV Maternal vaccine, 
administered IM to pregnant women 18 
to 49 years of age, for prevention of RSV 
associated LRTI in their infants up to 6 
months of age

Anu Kantele

1270. HUS:n HIV-laaturekisteritutkimus HUS HIV quality register Pia Susanna Kivelä
1271. Perinnöllisten ihosairauksien 

diagnostiikka, hoito ja tautimekanismien 
tutkiminen

Diagnostics, treatment and disease 
mechanisms in hereditary skin diseases

Katariina Sara Eriikka 
Hannula-Jouppi
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1272. Ihosyövän esiintyvyys 

maksansiirtopotilailla suomalaisessa 
väestössä

Prevalence of skin cancer among finnish 
liver transplant patients

Sari Koskenmies

1273. Eurooppalainen yhteistyötutkimus 
lasten vaikeasta astmasta 

Severe paediatric asthma collaborative in 
Europe

Mika Juhani Mäkelä

1274. Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, 
lumekontrolloitu III vaiheen tutkimus, 
jossa arvioidaan kerta-annoksena 
annettavan adjuvantittoman 
RSV-rokotteen turvallisuutta ja 
reaktogeenisyytta sekä siihen liittyvää 
immuunivastetta  raskausaikana 
rokotetuilla 15 -49-vuotiailla naisilla 
ja heidän lapsillaan, kun kyseessä on 
riskiraskaus.

A phase III, double-blind, randomized, 
placebo controlled study to evaluate 
the safety, reactogenicity and immune 
response of a single intramuscular dose of 
unadjuvanted RSV maternal vaccine, in 
high risk pregnant women aged 15 to 49 
years and infants born to the vaccinated 
mothers.

Anu Kantele

1275. Kuvaileva, prospektiivinen, 
yhdysvalloissa ja euroopassa tehtävä 
monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 
tyypin 2 herpes simplex-viruksen (hsv2) 
aiheuttamaan sukuelinheroekseen 
liittyviä päätetapahtumia vähintään 
18-vuotiaiden tutkittavien ilmoittamien 
terveysvaikutusten ja heidän itse 
ottamiensa näytteiden perusteella.

A descriptive, prospective, multi-country, 
multicentre study to assess performance of 
genital herpes simplex virus-2 (hsv-2) related 
disease  endpoints based on patient-
reported health outcomes, self-swabbing 
collected via decentralised approach in 
patients ≥ 18 years of age in the united 
states and europe. 

Eija Irmeli Hiltunen-Back

1276. Vaiheen 3 satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu, 
lumelääkekontrolloitu tutkimus, jossa 
arvioidaan deukravasitinibin tehoa 
ja turvallisuutta tutkittavilla, joilla on 
aktiivinen nivelpsoriaasi ja jotka eivät 
ole aiemmin saaneet sen hoitoon 
biologisia lääkkeitä

A Phase 3, Randomized, Double-blind, 
Placebo-controlled Study to Evaluate the 
Efficacy and Safety of Deucravacitinib in 
Participants with Active Psoriatic Arthritis 
who are  Naïve to Biologic Disease-
modifying Anti-rheumatic Drugs 

Heikki Veli Valleala

1277. Ruoka-allergiakohtaisten 
elämänlaatukyselyiden validointi ruoka-
allergian vaikeusastetta mittaavan 
kyselyn kanssa.

Food allergy specific quality of life 
questionnaires validation in Finnish. 

Mika Juhani Mäkelä

1278. Koivun siitepölykauden oireseuranta 
Iho- ja allergiasairaalan Lastenyksikön 
potilailla

Monitoring of  symptoms of allergic children 
during birch pollen season

Mika Juhani Mäkelä

1279. Penisilliiniallergian uudelleenarviointi: 
toteutettavuustutkimus ja 
fokusryhmähaastattelut

Penicillin allergy delabelling studies in 
hospital and outpatient settings - feasibility 
and focus group studies 

Mari Johanna Kanerva

1280. Infektioiden hoidon ja diagnostiikan 
kehittäminen

Improvement of diagnostics and treatment 
of infections

Asko Ilari Järvinen
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Vatsakeskus

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1281. Fysiologiset ennustetekijät 

vatsakalvotulehduksessa
Physiologic indicators for prognosis in 
abdominal sepsis (PIPAS) study

Matti Ilja Akseli Tolonen

1282. Atyyppinen hemolyyttis-ureeminen 
syndrooma, aHUS, Suomessa 

Research plan for a nationwide survey 
on the Finnish atypical hemolytic uremic 
syndrome (aHUS) patients  

Kati Anneli Kaartinen

1283. Palautumaton suorien vatsalihasten 
erkaantuma raskauden jälkeen- 
vaikutus raskauden jälkeisiin 
selkävaivoihin ja vartalonhallinnan 
ongelmiin- epidemiologinen 
kohorttitutkimus

The effect of percistant abdominal rectus 
diastasis after pregnancy on back pain 
and body balance problems: cohort stydy

Jaana Hellevi Vironen

1284. Suorien vatsalihasten erkaantuman 
kirurgisen korjaamisen vaikutus 
selkävaivoihin ja vartalonhallintaan - 
randomoitu prospektiviinen tutkimus 
kahdella leikkaustekniikalla

Operative correction of abdominal rectus 
diastasis (ARD): the effect on low back pain 
and movement control. A randomized, 
prospective trial comparing novel, mini-
invasive mesh repair to plication

Jaana Hellevi Vironen

1285. Ulosteensiirrot Suomessa tutkimus (Fin-
FMT)

The Finnish Fecal Microbiota 
Transplantation Study (Fin-FMT)

Perttu Erkki Tapani 
Arkkila

1286. Rasvakudoksen 
mitokondrioaktiivisuuteen perustuva 
lihavuuden yksilöity hoito

Individualized treatments for obesity based 
on adipose tissue mitochondrial biology

Anne Tuulikki Juuti

1287. Lihavuuskirurgian vaikuttavuus ja 
kustannusvaikuttavuus

Effectiveness and cost-effectiveness of 
bariatric surgery

Risto Paavo Antero 
Roine

1288. Urologisten syöpien diagnostiikan ja 
hoidon kehittämishanke (DEDUCER)

Development of Diagnostics and Treatment 
of Urologic Cancers (DEDUCER)

Antti Sakari Rannikko

1289. Eturauhassyövän aktiiviseurannasta 
aktiivihoitoon siirtymisen kriteerit - 
tutkimus (PCASTt).

Prostate Cancer Active Surveillance Trigger 
trial (PCASTt). Scandinavian Prostate 
Cancer Group (SPCG) trial 17.  

Antti Sakari Rannikko

1290. Etäiskeeminen esikäsittely elinsiirteiden 
toiminnan parantajana

Remote Ischaemic Preconditioning to 
Promote the Function of Transplanted 
Organs

Ville Johannes Sallinen

1291. Eturauhassyövän satunnaistettu 
seulontatutkimus

A Randomized Trial of Early Detection 
of Clinically Significant Prostate Cancer 
(ProScreen)

Antti Sakari Rannikko

1292. Retrorektaalisten kasvainten hoidon 
pitkäaikaistulokset

Long term outcomes of retrorectal tumour 
treatment

Anna Henriikka Lepistö

1293. Miesten virtsan ponnistuskarkailun 
kirurginen hoito: prospektiivinen, 
eurooppalainen 
monikeskustutkimusrekisteri

Prospective Registry for Patients 
Undergoing Surgery for Male Stress Urinary 
Incontinence in Multiple European Centres

Kari Aarne Olavi Tikkinen

1294. Munuaissyövän ennustekijät ja hoidon 
tulokset

Prognostic factors of renal cell cancer and 
outcome of treatments

Tuomas Kristian Mirtti

1295. Satunnaistettu kaksoissokkoutettu 
lumekontrolloitu tutkimus, jossa 
arvioidaan Nefecon-valmisteen 
tehoa ja turvallisuutta primaaria IgA-
nefropatiaa sairastavilla potilailla, joilla 
tauti saattaa edetä loppuvaiheen 
munuaissairaudeksi

A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO 
CONTROLLED STUDY TO EVALUATE 
EFFICACY AND SAFETY OF NEFECON IN 
PATIENTS WITH PRIMARY IGA NEPHROPATHY 
AT RISK OF PROGRESSING TO END-STAGE 
RENAL DISEASE (NefIgArd)

Maria Fernanda Ortiz

1296. MoPSA PX. Eturauhassyöpäpotilaiden 
kokemukset Mobiili-PSA-seurannasta.    

MoPSA PX. Patient Experience of Mobile 
PSA for Prostate Cancer Follow-Up.    

Antti Sakari Rannikko

1297. Lynchin oireyhtymä mallina uudelle 
syöpädiagnostiikalle ja syövän 
ehkäisylle

LYNCH SYNDROME: A PLATFORM FOR 
TESTING FUTURE CANCER DIAGNOSTICS 
AND PREVENTIVE METHODS

Toni Tapani Seppälä

1298. Tromboosiprofylaksia maksakirurgiassa Thrombosis Prophylaxis in Liver Surgery Ville Johannes Sallinen
1299. Kalprotektiinin rooli uutena 

biomarkkerina haimakystien 
diagnostiikassa.

The role of calprotectin as a new biomarker 
for diagnosis of pancreatic cysts.

Andrea Tenca
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1300. Lihavuusleikattujen 5-vuotistulokset 

(Copy)
5-year results in bariatric surgery (Copy) Ulla Kettunen

1301. Primaarin sklerosoivan kolangiitin (PSC) 
syntyyn, etenemiseen ja ennusteeseen 
vaikuttavat tekijät 

PRIMARY SCLEROSING CHOLANGITIS: 
FACTORS ASSOCIATED WITH 
ETIOPATHOGENESIS, PROGRESSION AND 
PROGNOSIS 

Martti Antero Färkkilä

1302. Ruokatorviatresian 
pitkäaikaisvaikutukset 

Long- term outcomes of oesophageal 
atresia 

Antti Ilmari Koivusalo

1303. Ohutsuolen neuroendokriiniset 
kasvaimet HUS-alueella 1970-2018 ja 
niihin liittyvät sekundaarisyövät

Small intestine neuroendocrine tumors and 
secondary malignancies in HUS area in 
1970-2018 

Niina Hanna Talvikki 
Matikainen

1304. Diabeteksen heterogeniteetti: kuinka 
geneettiset mutaatiot ja variantit 
vaikuttavat insuliinin eritykseen Tyypin 
1-, Tyypin 2- ja monogeenisessa 
diabeteksessa

Insulin secretion in Type 1, Type 2 
and monogenic diabetes: Effect of 
genetic mutations and variants on the 
heterogeneity of diabetes

Tiinamaija Tuomi

1305. Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-
Suomalainen monikeskustutkimus 
(FinnDiane)

The Finnish Diabetic Nephropathy 
(FinnDiane)

Per-Henrik Groop

1306. Aivoverisuonisairauksien riskitekijöiden 
kartoitus tyypin 1 diabeetikoilla

Risk factors for covert and overt 
cerebrovascular disease in patients with 
T1D:  A longitudinal long-term brain MRI 
follow-up study 

Ted Daniel Gordin

1307. Suonensisäisen rautahoidon vaikutus 
mahalaukun poistoleikkauksen 
jälkeiseen verensiirron tarpeeseen 
mahasyöpäpotilailla.

Preoperative intravenous iron therapy 
in postoperative blood management in 
patients with gastric cancer

Arto Juhani Kokkola

1308. Akromegaliapotilaiden luuston terveys 
HUS:ssa 

Bone health in patients with acromegaly Camilla Birgitta 
Madeleine Schalin-
Jäntti

1309. Aivokuoleman toteamisen ja elinten 
irrottamisen välisen ajan merkitys 
elinsiirteen ennusteelle 

The impact of timing of brain death with 
relation to deceased donor organ retrieval 
on allograft function and prognosis

Ilkka Tapani Helanterä

1310. Vapaa rasvansiirre proktologisten 
ongelmien hoidossa

Free fat grafting for anal disorders Sinikka Hannele 
Salmenkylä

1311. Molekyylimarkkerit ennusteen ja hoidon 
tehon arvioinnissa ruuansulatuskanavan 
syövissä

MOLECULAR MARKERS FOR PREDICTION 
OF PROGNOSIS AND THERAPY EFFICACY IN 
GASTROINTESTINAL CANCERS

Caj Hilding Haglund

1312. Primaarin hyperaldosteronismin 
uudet diagnostiset mahdollisuudet ja 
operatiiviset hoitokeinot aldosteronin 
välittämän verenpainetaudin ja 
valtimotaudin riskin hoidossa

Novel diagnostic, surgical and 
therapeutic tools for management of 
hyperaldosterone-mediated hypertension 
and cardiovascular risk

Niina Hanna Talvikki 
Matikainen

1313. Uudet immunohistokemialliset 
hyperaldosteronismin diagnostiset 
mahdollisuudet. Biopankki ja 
rekisteritutkimus.

Novel immunohistochemical diagnostic 
tools to improve diagnosis of primary 
hyperaldosteronism.  A biobank and 
medical record study.   

Niina Hanna Talvikki 
Matikainen

1314. Primaarinen hyperparatyreoosi 
- karakterisointi, patogeneesi ja 
kliininen kulku taustalla olevan 
lisäkilpirauhaskasvaintyypin mukaan

Primary hyperparathyroidism - 
characterization, pathogenesis and 
clinical outcome according to  different 
parathyroid tumour subtypes

Camilla Birgitta 
Madeleine Schalin-
Jäntti

1315. Gastrointestinaalinen stroomakasvain 
(gist): gist-syöpänäytteiden 
prospektiivinen keräys 
genomiprofilointiin ja täsmähoitoihin

Gastrointestinal stromal tumor (gist): 
prospective collection of gist tumors 
for genome profiling and personalized 
medicine 

Arto Juhani Kokkola

1316. Avannetyräleikkauksen 
pitkäaikaistulokset: retrospektiivinen 
monikeskustutkimus nykyisistä 
leikkaustekniikoista ja hoidon tuloksista

Repair techniques and treatment result for 
parastomal hernia - retrospective multi-
center study 

Jaana Hellevi Vironen

1317. Ulosteensiirron käyttö eri indikaatioissa Fecal microbiota transplantation Perttu Erkki Tapani 
Arkkila

1318. Gastrointestinaaliset syövät Suomessa: 
hoitotulosten kehittyminen ja uudet 
biomarkkerit

The Finnish National Esophago-Gastric 
Cancer Cohort (FINEGO)

Arto Juhani Kokkola
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1319. Vaiheen 3 satunnaistettu, 

kaksoissokkoutettu, 
lumelääkekontrolloitu tutkimus 
talatsoparibin käytöstä yhdessä 
entsalutamidin kanssa metastaattista 
kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää 
sairastavilla henkilöillä

A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-
BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY 
OF TALAZOPARIB WITH ENZALUTAMIDE 
IN METASTATIC CASTRATION-RESISTANT 
PROSTATE CANCER 

Antti Sakari Rannikko

1320. Anemia mahalaukunpoiston 
yhteydessä mahasyöpäpotilailla

Anemia in Patients with Gastric Cancer 
Undergoing Gastrectomy

Mikael Kangaspunta

1321. ELINVAURIOIDEN ENNUSTAMINEN 
SYSTEEMISESSÄ TULEHDUKSESSA 
Fokuksena nekroptoottinen signalointi 
akuutissa pankreatiitissa

Prediction of organ failure in acute 
pancreatitis

Marja-Leena Kylänpää

1322. Eturauhassyövän satunnaistettu 
seulontatutkimus 

A Randomized Trial of Early Detection 
of Clinically Significant Prostate Cancer 
(ProScreen)

Antti Sakari Rannikko

1323. Kliinisen urologian ja epidemiologian 
tutkimusryhmä

Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) 
Working Group

Kari Aarne Olavi Tikkinen

1324. Kipu nivustyräleikkauksen jälkeen - 
prospektiivinen randomoitu tutkimus

Inguinal hernia operation and 
postoperative pain – a prospective and 
randomized study

Jukka Harju

1325. Haartmanin leikkaus ja sekluusio: 
retrospektiivinen tutkimus Meilahdessa 
2006-2017 leikatuista akuuteista 
divertikuliiteista. 

Stoma seclusion after Hartmann's operation 
due to acute diverticulitis

Laura Elina Koskenvuo

1326. Membranoproliferatiivinen 
glomerulonefriitti HUS-piirin alueella 
vuosina 2006-2017   

Research plan for a survey on the 
membranoproliferative glomerulonephritis 
patients in Helsinki and Uusimaa hospital 
district from 2006 to 2017   

Kati Anneli Kaartinen

1327. Pilonidaalikystan leikkaushaavan 
alipaineimuhoito

Negative pressure therapy and cysta 
pilonidalis

Irina Hakala

1328. Komplisoitunut intra-abdominaalinen 
infektio ja profylaktinen 
laparotomiahaavan alipaineimuhoito 
ylipainoisilla potilailla

Prophylactic negative pressure laparotomy 
wound therapy in obese patients with 
complicated intra-abdominal infections

Irina Hakala

1329. Alaraajojen tukkivan valtimotaudin 
kliinispatologia (jatkotutkimus)

Clinical Pathology of Peripheral Arterial 
Occlusive Disease

Maarit Anita Venermo

1330. Ulosteen kalprotektiinimääritys IBD-
potilaiden dysplasiaseurannan 
kohdentamisessa

Fecal calprotectin as a surrogate marker to 
target dysplasia surveillance in IBD patients 

Anna-Maija Puolanne

1331. FOLFIRINOX neoadjuvanttihoidon 
jälkeisen haimasyöpäkirurgian tulokset 
rajapintaisesti resekoitavissa olevissa ja 
paikallisesti levinneissä haimasyövissä: 
kansainvälinen eurooppalainen 
tutkimus

Surgical and oncological outcomes after 
neoadjuvant FOLFIRINOX  chemotherapy 
for borderline resectable and locally 
advanced pancreatic  cancer: a pan-
European cohort

Timo Oskari Tarvainen

1332. Kotihemodialyysipotilaiden 
ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Factors affecting prognosis of home dialysis 
patients 

Jan Patrik Finne

1333. Chimney trial Chimney trial-  Randomized, controlled, 
multicnter trial of parastomal hernia 
prevention

Monika Carpelan-
Holmström

1334. Optimoidun toipumisen (ERAS) 
protokolla virtsarakonpoistoleikkauksissa

Enhance recovery after surgery (ERAS) 
protocol in radical cystectomy

Tuomas  Valtteri Jalanko

1335. Ulosteensiirrot Suomessa tutkimus (Fin-
FMT) (Copy)

The Finnish Fecal Microbiota 
Transplantation Study (Fin-FMT) (Copy)

Perttu Erkki Tapani 
Arkkila

1336. Pitkäaikaistulokset eturauhasen 
hyvänlaatuisen liikakasvun 
konservatiivisen ja kirurgisen hoidon 
jälkeen

Long-term results after conservative and 
surgical treatment for benign prostatic 
hyperplasia

Essi Lotta Sofia 
Kovalainen

1337. Vammapotilaiden perioperatiivinen 
kuolleisuus – analyysi tylpistä ja terävistä 
kuolettavista vammoista HUS-alueella

Perioperative mortality in trauma patients - 
analysis of blunt and penetrating trauma in 
Helsinki region

Matti Ilja Akseli Tolonen

1338. Haimatulehdus - ehkäisy, diagnosointi, 
ennuste ja hoito

Pancreatitis - prevention, diagnosis, 
prediction of outcome and treatment

Marja-Leena Kylänpää

1339. Uudet hoitokäytännöt 
päivystyskirurgiassa

New management practices in emergency 
surgery

Ari Leppäniemi
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1340. RESET: neljän leikkaustekniikan 

vertaileva tutkimus peräsuolisyövän 
hoidossa.

Rectal surgery evaluation trial (RESET): 
laparotomy vs laparoscopy vs robotic vs 
ta-TME rectal surgery parallel cohort trial for 
high surgical risk cancer patients

Anna Henriikka Lepistö

1341. Maksasyövän metabolinen hoito Metabolic Tumor Targeting Heikki Jorma Mäkisalo
1342. Munuaissiirtoresurssien ja tulosten 

optimointi
Optimizing the results and resources of 
kidney transplantation

Ilkka Tapani Helanterä

1343. Haimasyöpädiagnoosien osuvuus: 
monellako histologinen tai sytologinen 
varmistus?   

Diagnostic accuracy in pancreatic cancer: 
what portion of patients have pathological 
confirmation of diagnosis?

Hanna Elina Seppänen

1344. Syvän remission säilyminen biologisen 
lääkehoidon aikana tulehduksellista 
suolistosairautta sairastavilla potilailla. 

Long term deep remission during 
maintenance therapy with biological 
agents in IBD.

Päivi Pauliina Molander

1345. Kliinisen urologian ja epidemiologian 
tutkimusryhmä

Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) 
Working Group

Kari Aarne Olavi Tikkinen

1346. Archimedes rekisteri: Prospektiivinen, 
monikeskus seurantatutkimus 
Archimedes biohajoavan sappi- ja 
haimatiehytstentin turvallisuudesta ja 
kliinisestä käyttäytymisestä

ARCHIMEDES REGISTRY: A PROSPECTIVE, 
MULTI-CENTER, SINGLE-ARM, POST MARKET 
OBSERVATIONAL STUDY TO EVALUATE THE 
SAFETY AND CLINICAL PERFORMANCE OF 
THE ARCHIMEDES BIODEGRADABLE BILIARY 
AND PANCREATIC STENT

Marja-Leena Kylänpää

1347. Pitkäaikaiskuolleisuus verenkiertoa 
parantavan alaraajan 
suonensisäisen toimenpiteen jälkeen 
lääkepinnotteisella pallokatetrilla 
tai stentillä verrattuna perinteiseen 
pallokatetriin tai ohitusleikkaukseen 
PTFE-proteesilla

Long term mortliaty after revascularization 
with paclitaxel-eluting technology 
compared to conventional technology

Maarit Anita Venermo

1348. Paksusuolensyövän eteneminen 
ja hoito kantasolupohjaisissa 
organoideissa ja transgeenisissä 
malleissa

Colorectal cancer progression and 
therapy in stem cell -based organoids and 
transgenic models

Kari Kustaa Alitalo

1349. Sähkökentän avulla tehostettu 
mitomysiini C ja BCG -yhdistelmähoito 
verrattuna BCG-hoitoon korkean 
riskin virtsarakkosyövän hoidossa - 
Finnbladder 10

Intravesical instillation therapy with bacillus 
Calmette-Guérin (BCG) and sequential 
BCG and electromotive Mitomycin-C 
(EMDA-MCC) in patients with high-risk non-
muscle-invasive bladder carcinoma

Riikka Jonna Järvinen

1350. TYH2019262: Diabeteksen 
uudelleenluokittelu ja hoidon stratifiointi

TYH2019262: Reclassification and treatment 
stratification of diabetes  

Tiinamaija Tuomi

1351. Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu- 
ja syöpä: seulonnasta yksilöllisiin 
hoitoihin ja seurantaan.

BPH and PCa: from screening to 
individualized treatments and follow-up

Antti Sakari Rannikko

1352. Munuaissiirtopotilaiden infektiot Infections after kidney transplantation Ilkka Tapani Helanterä
1353. Kliininen tutkimus bempegaldesleukiinin 

(nktr-214-valmisteen) ja nivolumabin 
yhdistelmästä potilailla, jotka eivät 
sovellu saamaan sisplatiinia ja joilla 
on paikallisesti edennyt tai levinnyt 
rakkosyöpä

A phase 2, single-arm study of 
bempegaldesleukin (nktr-214) in 
combination with nivolumab in cisplatin 
ineligible, locally advanced or metastatic 
urothelial cancer patients

Riikka Jonna Järvinen

1354. Myyntiluvan myöntämisen jälkeinen 
havainnoiva rekisteritutkimus 
darvadstroselin tehokkuudesta 
ja turvallisuudesta potilailla, joilla 
on Crohnin tauti ja monimutkaisia 
anaalifisteleitä (INSPIRE)

An observatIoNal poSt-marketing registry 
on the effectiveness and safety of 
darvadstrocel in PatIents with CRohn’s 
disease and complex pErianal fistulas 
(INSPIRE)

Sinikka Hannele 
Salmenkylä

1355. Seerumin vedolitsumabi- ja 
-vasta-ainepitoisuuksien yhteys 
hoitovasteeseen tulehduksellista 
suolistosairautta sairastavilla potilailla

Association of serum vedolizumab and 
anti-vedolizumab antibody levels with 
treatment outcomes in inflammatory bowel 
disease patients 

Taina Marianne 
Sipponen

1356. Paikallinen ja systeeminen 
tulehdusvaste ruoansulatuskanavan 
syövissä

Tumor-associated local and systemic 
inflammatory response in cancer of the 
gastrointestinal tract

Caj Hilding Haglund

1357. Moottoroidun spiraaliendoskoopin 
käyttö ohutsuolen tutkimisessa

Safety and Performance of the Motorized 
Spiral Endoscope (PowerSpiral) in Subjects 
indicated for small-bowel enteroscopy: A 
PMCF Registry.

Lauri Juhani Puustinen
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1358. Pienten (< 2 cm) PanNET-kasvainten 

hoitotulokset: onkologisen ja 
parenkyymiä säästävän resektion 
vertailu

Treatment outcomes of small PanNETs (< 
2 cm): comparison of oncological and 
parenchyma-sparing resections

Taina Pauliina Nykänen

1359. RAXO tutkimus: Levinneen 
suolistosyövän väestöpohjainen 
prospektiivinen tutkimus Suomessa 
kliininen käyttäytyminen, 
etäpesäkirurgia ja biomarkkerit   

Raxo study:a population-based 
prospective study to evaluate clinical 
behaviour, resectability and survival in 
metastatic colorectal cancer patients in 
finland

Arno Joonas Nordin

1360. Arteria femoralis superficialiksen 
sulkumenetelmien vertailu 
suonensisäisen toimenpiteen jälkeen.

Comparison of arteria femoralis superficialis 
closure methods after endovascular 
procedure – register-based study

Maarit Anita Venermo

1361. Toimenpiteen vaikeusasteen ja muiden 
tekijöiden vaikutus potilaan ERCP:n 
aikaiseen säteilyaltistukseen

Impact of procedural complexity and 
other clinical factors on patient radiation 
exposure during endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography (ERCP)

Marja-Leena Kylänpää

1362. Sklerosoivaan  kolangiittiin liittyvä 
tulehduksellinen suolistosairaus

Inflammatory bowel disease (IBD) 
associated with  primary sclerosing 
cholangitis (PSC)

Martti Antero Färkkilä

1363. Dialyysihoitomuodonvalinta Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 
- CleverHealth Network eCare for 
Me Kotidialyysi-tutkimuksen Moduuli 
1-tutkimus

Dialysis modality choosing in Helsinki and 
Uusimaa Hospital District - Module 1 Study 
of CleverHealth Network eCare for Me, 
Homedialysis (CHN eC4M HD) Study

Virpi Marjaana Rauta

1364. APPTUX - umpilisäkkeen kasvaimet - 
esiintyvyys ja ennuste

APPTUX: tumors of the appendix – 
incidence and prognosis

Henna Elina 
Sammalkorpi

1365. DIAGNOSTIIKAN PARANTAMINEN 
SAPPITEIDEN TÄHYSTYKSESSÄ 

IMPROVING THE DIAGNOSTIC ACCURACY 
OF DIGITAL SINGLE-OPERATOR 
CHOLANGIOSCOPY FOR INDETERMINATE 
BILIARY STRICTURES

Marja-Leena Kylänpää

1366. Ongelmia laparoskooppisen 
nivustyräleikkauksen jälkeen

Problems after laparoscopic hernia surgery Jukka Harju

1367. HÄRÄN PERIKARDIUM-
LAAJENNUSPAIKAN KÄYTTÖ 
FEMORAALIENDARTEREKTOMIASSA

Bovine pericardial patch – A good 
alternative in femoral angioplasty

Katariina Mikaela 
Noronen

1368. Katetriohjatun trombolyysin 
ja aspiraatiotrombektomian 
pitkäaikaistulokset akuuttia 
alaraajaiskemiaa sairastavilla potilailla

Long-term treatment-related outcome 
after catheter-directed thrombolysis and 
aspiration thrombectomy in patients with 
acute lower-limb ischemia

Jenni Johanna 
Holmström

1369. Vähentääkö haimastentin 
laitto  haimatulehduksen riskiä 
vaikeassa sappitiekanylaatiossa 
haimasfinkterotomian jälkeen? 

Does pancreatic stent decrease the 
risk of pancreatitis after pancreatic 
sphincterotomy for difficult cannulation?

Marja-Leena Kylänpää

1370. Laserkuitu sinus pilonidaliksen hoidossa Laser probe in the treatment of pilonidal 
sinus

Jukka Harju

1371. Minimaali invasiivinen oikeanpuoleinen 
hemikolektomia Anastomoosi tutkimus

Minimally Invasive Right Colectomy 
Anastomosis Study

Shamel Ismail

1372. Vaiheen IIIB avoin tutkimus, jossa 
arvioidaan vyöruusurokotteen 
(GSK:n 1437173A-rokote) pitkän 
aikavälin immunogeenisuutta sekä 
kahden tehosterokoteannoksen 
immunogeenisuutta ja turvallisuutta 
aikuisilla, joille on tehty munuaisensiirto 
ja jotka osallistuivat ZOSTER-041-
tutkimukseen

A phase IIIB, open label, long term follow-
up study to assess persistence of immune 
responses to GSK’s HZ/su vaccine 4-7 
years after primary vaccination; and 
immunogenicity and safety assessment of 
revaccination with 2 additional doses of 
HZ/su vaccine, administered 1-2 months 
apart, 6-8 years after primary vaccination 
of adults with renal transplant from study 
ZOSTER-041. 

Maria Fernanda Ortiz

1373. TESTIROBO 2   12.08.2019  TESROBO 2  Markku Matti Olavi 
Niemi

1374. Vaiheen 2 kaksoissokkoutettu, 
lumekontrolloitu tutkimus, jossa 
arvioidaan RV001V-valmistetta 
paikallista eturauhassyöpää sairastavilla 
miehillä, kun parantavaksi tarkoitettu 
hoito ei ole estänyt biokemiallista 
uusiutumista

A Phase 2, Double-Blind, Placebo 
Controlled Study of RV001V in Men with 
Biochemical Failure following Curatively 
Intended Therapy For Localized Prostate 
Cancer

Antti Sakari Rannikko
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1375. Viiveen ja antibioottihoidon merkitys 

umpilisäkkeen puhkeamiselle leikkausta 
odottaessa – Satunnaistettu tutkimus.

Role of delay and antibiotics on 
PERForation rate while waiting 
appendECTomy – Randomized non-
inferiority trial (PERFECT)

Panu Juhani Mentula

1376. SAMANAIKAINEN ARTERIA FEMORALIS 
COMMUNIKSEN ENDARTEREKTOMIA 
JA LONKKAVALTIMON TUKOKSEN 
REKANALISAATION JA STENTTAUKSEN 
PITKÄAIKAISTULOKSET

LONG-TERM OUTCOME OF SIMULTANEOUS 
ENDARTERECTOMY OF THE COMMON 
FEMORAL ARTERY AND RECANALIZATION 
AND STENTING OF THE ILIAC ARTERY

Maarit Anita Venermo

1377. Kattoon kiinnitettävä suojapanssari 
verrattuna perinteiseen lyijysuojaan 
(alias Zero-Gravity vs kilpi ja esiliina)

Suspended personal protection system 
versus conventional protection (aka Zero-
Gravity vs shield and apron)

Pekka-Sakari Aho

1378. Paksu- ja peräsuolisyövän ennuste 
haavaista paksusuolentulehdusta 
sairastavilla potilailla

Prognosis of Colorectal cancer in ulcerative 
colitis: A population-based cohort study

Essi Karjalainen

1379. Suolen valmistelu suun kautta 
otettavalla antibiootilla ennen 
peräsuolisyöpäleikkausta – 
prospektiivinen randomoitu tutkimus  

Mechanical bowel preparation combined 
with peroral antibiotics versus placebo 
for anterior rectal resection (mobile2) - 
prospective, multicentre, parallel,  double-
blinded, individually randomised controlled 
trial.

Ville Johannes Sallinen

1380. Eturauhassyöpä – kohti yksilöllistä 
diagnostiikkaa, seulontaa ja hoitoja 

Prostate cancer – personalised diagnostics, 
screening and treatments (PASSIONATE 
project) - a pilot study

Antti Sakari Rannikko

1381. Pre - vai postoperatiivinen 
trombiprofylaksia 
syöpämaksakirurgiassa- Kansainvälinen, 
randomoitu monikeskustutkimus

Pre- vs. postoperative thromboprophylaxis 
for liver resection – a prospective, 
multicenter, randomized controlled trial 
(PREPOSTEROUS trial)

Ville Johannes Sallinen

1382. Satunnaistettu, vaiheen 
3, kaksoissokkoutettu, 
lumelääkekontrolloitu tutkimus, jossa 
arvioidaan GS-9674-valmisteen 
turvallisuutta, siedettävyyttä ja 
tehokkuutta henkilöillä, joilla on ei-
kirroottinen primaari sklerosoiva 
kolangiitti

A Phase 3, Randomized, Double-Blind, 
Placebo-Controlled Study Evaluating the 
Safety, Tolerability, and Efficacy of GS-
9674 in Non-Cirrhotic Subjects with Primary 
Sclerosing Cholangitis.

Martti Antero Färkkilä

1383. ADODS-Peräsuolen etuseinän kiristy 
peräaukon kautta ulostamisvaikeuden 
hoitamisessa

Anterior Delorme procedure for ODS; a 
pilot study

Sinikka Hannele 
Salmenkylä

1384. ESTO-2 Impact of atorvastatin on prostate cancer 
progression after initiation of androgen 
deprivation therapy, lipid metabolism as 
a novel biomarker to predict prostate 
cancer progression – phase 3, double-blind 
randomized clinical trial FinnProstata XV

Antti Sakari Rannikko

1385. Painonhallintatalo - lihavuuden uusi 
digitaalinen hoitomuoto

Digital health innovations in the 
management of obesity

Kirsi Hannele Pietiläinen

1386. Elävien luovuttajien munuaissiirteiden 
vaihtomekanismien kehitttäminen 
Pohjoismassa

Improving living donor kidney transplant 
exchange mechanisms in Scandinavia

Ilkka Tapani Helanterä

1387. Acro2 Acro2 Henna Maria Sylvia 
Cederberg-Tamminen

1388. Plasman syndekaani-1 pitoisuudet 
akuutissa haimatulehduksessa ja 
niiden yhteys taudin vaikeusasteeseen, 
nestehoitoon ja ennusteeseen

Association of plasma syndecan-1 levels 
with disease severity, fluid administration 
and outcome of patients with acute 
pancreatitis

Marja-Leena Kylänpää

1389. Kliinisesti merkityksettömän 
eturauhassyövän käyttäytymisen 
ennustaminen geneettisillä 
biomarkkereilla miehillä, joilla hoitona 
on aktiiviseuranta

Identification and validation of genomic 
biomarkers that predict progression during 
active surveillance of men with low-risk 
prostate cancer

Antti Sakari Rannikko

1390. Terveysteknologia predialyysi- ja  
kotidialyysihoidossa

eHealth in Home Dialysis CleverHealth 
Network eCare for Me Home Dialysis Study

Virpi Marjaana Rauta

1391. Hoitokäytännöt, terveyspalveluiden 
käyttö sekä niihin liittyvät 
kustannukset akromegalian hoidossa - 
rekisteritutkimus

Treatment Patterns, Healthcare Utilization 
and Related Costs of Acromegaly in a 
Real-World setting 

Camilla Birgitta 
Madeleine Schalin-
Jäntti
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1392. Kirurgian vaikutus 

kolorektaalisyöpäpotilaiden ja 
ulseratiivista koliittia sairastavien 
potilaiden elämänlaatuun ja 
ennusteeseen.

The impact of surgery on the prognosis and 
quality of life of colorectal cancer patients 
and patients with ulcerative colitis.

Anna Henriikka Lepistö

1393. Osallistuminen kansainväliseen 
tutkimuskonsortioon (Transplant 
Therapeutics Consortium), jonka 
tarkoituksena on luoda edellytyksiä 
uusille lääkeinnovaatioille 
elinsiirtopotilailla

Participation to the Transplant Therapeutic 
Consortium (TTC) to improve drug 
development in organ transplant recipients

Ilkka Tapani Helanterä

1394. Lihavuuskirurgisten potilaiden 
uusintaleikkaukset Helsingin 
yliopistollisessa sairaalassa

Reoperations after bariatric surgery in 
Helsinki University Hospital

Henna Elina 
Sammalkorpi

1395. Vaikuttavaa painonhallintaa työikäisille Effective weight maintenance for the 
working age

Laura-Unnukka 
Suojanen

1396. Toimenpide-endoskopian 
kustannusvaikuttavuus ja turvallisuus

Therapeutic endoscopy, economical 
efficiency and safety

Marja-Leena Kylänpää

1397. Akuutin maksavaurion ennustetekijät Early prognostication in acute liver injury Ilkka Tapani Helanterä
1398. Munuaissiirron viivästynyt 

käynnistyminen ja sen vaikutus 
pitkäaikaisennusteeseen

Association of delayed graft function after 
kidney transplantation with long-term 
outcomes 

Ilkka Tapani Helanterä

1399. Perinnölliset endokriiniset 
kasvainoireyhtymät Helsingin 
yliopistollisessa keskussairaalassa - MEN-
oireyhtymien ja von Hippel-Lindau 
taudin diagnostiikka, taudinkuva, hoito 
ja hoidon tulokset

Familial Endocrine Tumour Syndromes 
at HUH - diagnostics, manifestations, 
treatment and current outcomes of 
patients with Multiple Endocrine Neoplasia 
and von Hippel-Lindau Disease

Camilla Birgitta 
Madeleine Schalin-
Jäntti

1400. Haimansiirron komplikaatioiden 
ennustetekijät

Surrogate markers for prediction of 
complications after simultaneous pancreas-
kidney transplantation

Ilkka Tapani Helanterä

1401. Tekoäly ja molekulaariset merkkiaineet 
primaarin sklerosoivan kolagiitin 
(PSC) diagnostiikassa, etenemisen 
arvioinnissa ja sappitiehytkasvaimien 
varhaistoteamisessa.

Artifical intelligens (AI) and molecular 
markers in diagnosis, assessing progression 
and early detection of biliary neoplasia of 
primary sclerosing cholangitis (PSC)   

Martti Antero Färkkilä

1402. Päivystyksellisen keskiviilto-
laparotomiahaavan repeämä: taakka 
ja ennustetekijät 

The burden, risk factors and management 
of fascial dehiscence after emergency 
midline laparotomy 

Artur Ojakäär

1403. Postoperatiiviset sappitieperäiset 
infektiokomplikaatiot haimakirurgiassa

Bile associated infection complications 
after pancreaticoduodenectomy

Timo Oskari Tarvainen

1404. Mahasyöpäleikkauksien tulokset ja 
komplikaatiot

Results and complications in gastric cancer 
surgery

Marcus Johan-Julius 
Back

1405. Virtsarakon ja suoliston mikrobiomin 
vaikutus virtsarakon BCG-hoidon 
vasteeseen korkean riskin pinnallista 
virtsarakon syöpää sairastavilla potilailla

The role of the urinary microbiome in 
determining response to intravesical BCG in 
patients with high risk non-muscle invasive 
bladder cancer (rumble)

Tuomas  Valtteri Jalanko

1406. Kirurgian tulokset COVID-19 potilailla: 
kansainvälinen kohorttitutkimus

Outcomes of surgery in COVID-19 infection: 
international cohort study (CovidSurg)

Matti Ilja Akseli Tolonen

1407. Elektiivisen syöpäkirurgian tulokset 
COVID-19 pandemian aikana: 
kansainvälinen observoiva 
monikeskustutkimus (CovidSurg-
Cancer)

Outcomes of elective cancer surgery 
during the COVID-19 pandemic crisis: an  
international, multicentre, observational 
cohort study (CovidSurg-Cancer)

Matti Ilja Akseli Tolonen

1408. Satunnaistettu kontrolloitu kliininen (RCT) 
kansainvälinen monikeskustutkimus 
verraten ”Kono-S” -suolisauman ja ”sivu 
sivua vasten” -suolisauman yhteyttä 
Crohnin taudin postoperatiiviseen 
residiiviin (NCT03256240)

Prospective randomized study (RCT) of 
the Kono-S anastomosis versus the side-
to-side functional end anastomosis in the 
prevention of post-operative recurrence of 
Crohn´s disease (NCT03256240)

Gisele Aaltonen

1409. Tutkimuksella ei ole suomenkielistä 
nimeä

Defining Bencmarks in Revisional 
/ Secondary Bariatric Surgery - A 
retrospective global analysis

Henna Elina 
Sammalkorpi

1410. Kalsineuriinin inhibittorin vaikutus SARS-
CoV-2 lisääntymiseen

The effect of calcineurin inhibitors on SARS-
CoV-2 replication

Maria Fernanda Ortiz
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1411. Kirurgian ja aktiiviseurannan vertailu 

Bosniak 3 munuaiskystien hoidossa
A prospective multicenter trial comparing 
surgery versus active surveillance in 
patients with bosniak 3 renal cystic masses, 
a norenca and finnkidney study

Harry Olavi Nisen

1412. Fournierin gangreenan hoito Suomen 
yliopistosairaaloissa ja sairauden 
vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja 
elämänlaatuun

Treatment of Fourniers gangrene in finnish 
University Clinics and it`s effect to long term 
survival and quality of life

Jukka Tapio Sairanen

1413. Uuden hoitoprotokollan vaikutus 
akuuttia mesenteriaali-iskemiaa 
sairastavien potilaiden ennusteeseen ja 
hoitoon

Acute mesenteric ischaemia - the effects 
of implementing a management protocol 
in a tertiary center

Matti Ilja Akseli Tolonen

1414. IBD-hoitajan työpanoksen vaikutus 
IBD-potilaan terveyteen liittyvään 
elämänlaatuun, hoitotulokseen ja 
hoitokustannuksiin.

The impact of the contribution of an IBD 
nurse to the health related quality of life, 
patient outcome and cost of care of an 
IBD patient.

Eeva Johanna 
Haapamäki

1415. Peräsuolisyöpäleikkausta edeltävän 
magneettitutkimuksen arvo taudin 
ennusteen arvioinnissa ja sen 
vastaavuus syövän histologiseen 
löydökseen

Preoperative rectal MRI in rectal 
cancer: predictive prognostic value and 
correspondence to microscopy

Anna Henriikka Lepistö

1416. Terveysteknologia predialyysi- ja 
kotidialyysihoidossa: Käytettävyys ja 
potilaskokemus -tutkimus 

eHealth in Home Dialysis: Usability 
and Patient Experience (module 2)  
CleverHealth Network eCare for Me Home 
Dialysis Study

Virpi Marjaana Rauta

1417. Insulinoomien esiintyvyys ja ennuste 
Suomessa.

Incidence and prognosis of insulin-
producing neuroendocrine tumours 
(insulinomas) in Finland

Camilla Birgitta 
Madeleine Schalin-
Jäntti

1418. Aramis -tutkimuksen avoin 
jatkotutkimus.

 ” An open-label, single arm, roll-over 
study to provide continued treatment 
with darolutamide in participants who 
were enrolled in previous Bayer-sponsored 
studies”.

Antti Sakari Rannikko

1419. Potilasohjaus ja suolistosyöpäpotilaiden 
selviytyminen: pitkittäistutkimus

Patient counselling and surveillance of 
colorectal cancer patients: a longitudinal 
study

Anna Katariina Arala

1420. GLASS-luokituksen validointi sekä MRI 
ja angiografia -tutkimusten vertailu 
kriittistä alaraajaiskemiaa sairastavien 
potilaiden diagnostiikassa 

Validation of the Global Limb Anatomic 
Staging System and comparison between 
Magnetic resonance imaging and digital 
substraction angiography in the diagnosis 
of Chronic Limb Threatening Ischemia

Maarit Anita Venermo

1421. Systeeminen syöpäkontrolli 
peräsuolisyövässä esi- ja 
liitännäishoidon sekä 
täsmähoidonvalinnan avulla – 
kaukoetäpesäkkeiden vähentäminen 
korkean riskin potilailla

Systemic Neoadjuvant and adjuvant 
Control by Precision medicine in rectal 
cancer (SYNCOPE) – approach on high-risk 
group to reduce metastases

Toni Tapani Seppälä

1422. Eturauhassyövän aktiiviseurantatutkimus 
(PRIAS)

Prostate cancer Research International: 
Active Surveillance (PRIAS)

Antti Sakari Rannikko

1423. Akromegaliapotilaiden sydän- ja 
verisuonisairastavuus Suomessa

Nationwide survey of cardiovascular 
morbidity in acromegaly)

Henna Maria Sylvia 
Cederberg-Tamminen

1424. Mitä hyötyä on munuaisbiopsiasta? What is the value of a kidney biopsy? Sari Helena Aaltonen
1425. Pohjoismainen prospektiivinen 

hoitohaittojen ja syöpäselviytymisen 
ennustetekijöiden validaatiotutkimus 
virtsarakkosyövän radikaalileikatuille 
solunsalpaajahoidolla tai ilman

Nordic Prospective Validation Study for 
Predictors of Morbidity and Oncological 
Outcome of Bladder Cancer Patients 
Treated Radical Cystectomy with or without 
Neoadjuvant Chemotherapy (NorCys-
study)

Ilmari Koskinen

1426. Munuaisensiirron jälkeiset 
sydäntapahtumat ja sydänkuolleisuus

Trends in cardiovascular mortality and 
morbidity after kidney transplantation

Salla Helena Helve

1427. Retrospektiivinen intra- ja 
ekstrakorporeaalisen suoliliitoksen 
vertailu oikeanpuoleisessa 
hemikolektomiassa: elektiivisten 
paksusuolensyöpäpotilaiden kirurgiset 
komplikaatiot ja sairaalahoitoaika

Intracorporeal versus extracorporeal 
anastomosis in right hemicolectomy; a 
retrospective case-control study

Antti Kivelä
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1428. Endoskooppinen papillan 

laajentaminen jättipallolla sappitiekiven 
poiston yhteydessä: Varhais- ja 
myöhäisvaikutukset

Endoscopic papillary short duration large 
balloon dilatation for removal of large bile 
duct stones: a prospective multicenter 
study of short and long-term adverse 
events

Marja-Leena Kylänpää

1429. Eurooppalainen renaalisen 
osteodystrofian rekisteritutkimus

European Renal osteodystrophy (EU-ROD) 
registry

Leena Anna-Liisa 
Martola

1430. Tähystystekniikalla tehtävä 
nivustyräleikkaus - Onko itsestään 
kiinnittyvän verkon valinnalla väliä?

Laparscopic inguinal hernia repair - Does 
the choice of self-fixated mesh matter?

Anna-Maria Alexandra 
Thölix

1431. Metaboliaan liittyvä rasvamaksasairaus 
väestössä ja sen yhteys muihin 
maksasairauksiin (2-osa)

Metabolic-associated fatty liver disease in 
the population and in the context of other 
liver diseases

Oscar Alexander 
Danielsson

1432. Kaulavaltimon puhdistusleikkauksen 
turvallisuus mekaanisen aivovaltimon 
trombektomian jälkeen, 
monikeskustutkimus

Safety of carotid endarterectomy or 
carotid artery stenting after intra-arterial 
treatment (thrombectomy) for acute 
ischemic stroke, multicenter study 

Maarit Anita Venermo

1433. Toimenpiteen tekijän silmäannokset 
ercp-toimenpiteessä

Occupational eye doses obtained from 
ercp procedures

Outi Kaarina Lindström

1434. Hypoxi i diabetisk och kronisk 
njursjukdom – den unifierande 
hypotesen

Unraveling the role of relative renal hypoxia 
in diabetic kidney disease

Ted Daniel Gordin

1435. Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, 
lumelääkekontroloitu, rinnakkaisryhmillä 
toteutettava vaiheen iii 
monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 
lnp023-lääkkeen tehoa ja turvallisuutta 
primaarista iga nefropatiaa sairastavilla 
potilailla

A multi-center, randomized, double-blind, 
placebocontrolled, parallel group, phase 
iii study to evaluate the efficacy and safety 
of lnp023 in primary iga nephropathy 
patients

Kati Anneli Kaartinen

1436. Ennustaako remissio 
maksabiopsiassa taudin uusintariskiä 
lääkkeen lopetuksen jälkeen 
autoimmuunimaksatulehduksessa?

Does remission in liver biopsy predict 
relapse after treatment withdrawal in 
autoimmune hepatitis?

Lauri Juhani Puustinen

1437. Välittömien ja myöhäisten tulosten 
vertailu suonensisäisesti tai avoleikatuilla 
potilailla munuaisvaltimotasolle 
yltävissä vatsa-aortan 
aneurysmankorjaustoimenpiteissä.

Influence of endovascular versus open 
repair of juxta- and pararenal abdominal 
aortic aneurysm repair on short- and long-
term outcomes 

Herman Julius Viitala

1438. SnapAppy HUS Vatsakeskus / 
SnapAppy2020

SnapAppy HUS Abdominal Center / 
SnapAppy2020

Henna Elina 
Sammalkorpi

1439. Vatsaelinkirurgisten päivystyspotilaiden 
hoidon kehittäminen

Management of emergency abdominal 
surgical patient

Ari Leppäniemi

1440. Lyhytsuolisyndrooma akuutin 
mesenteriaali-iskemian jälkeen – 
populaatiolähtöinen tutkimus

Short bowel syndrome after acute 
mesenteric ischaemia - a population based 
study

Aurora Negest Ext 
Lemma

1441. Täsmälääketieteen keinoja vatsaelinten 
syöpien hoitoon

Pan-cancer organoid biobank opens 
avenues for precision medicine in 
hereditary and sporadic abdominal 
cancers (PANORG)

Toni Tapani Seppälä

1442. Mitokondrioiden toimintaviasta 
johtuvien tautien ja akuuttien 
maksavaurioiden mekanismi, prognoosi 
ja hoito

Mechanisms, prognosis and treatment of 
mitochondrial diseases and acute liver 
damage

Anu Elina Wartiovaara

1443. Sähköisetterveydenhuoltopalveluiden 
käyttö kroonista munuaistautia 
sairastavilla potilailla ja 
munuaisluovuttajilla (Copy)

Ehealth literacy in chronic kidney disease 
patients and kidney donor candidates 
(Copy)

Maria Fernanda Ortiz

1444. Bascom 1 –tekniikalla leikattujen sinus 
pilonidalis potilaiden pitkäaikaistulokset

Long-term results of pilonidal disease 
treatment by pit-picking surgery (the 
bascom 1 operation)

Jukka Harju

1445. COVID-pandemiasta johtuvan 
hoitoviiveen aiheuttamien primaarien 
aortta-aneurysmien repeämien sekä 
sekundaarien post-EVAR repeämien 
ilmaantuvuus 

The prevalence of both primary aortic and 
secondary post - EVAR sac rupture from 
delay during the Covid era

Maarit Anita Venermo

1446. Pintalaskimovajaatoiminnan hoidon 
ajoituksen vaikutus laskimohaavan 
paranemiseen 

Finnish venous ulcer study Karoliina Henriikka 
Halmesmäki
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1447. COVID-19-pandemian vaikutus 

paksusuolisyöpäpotilaiden hoitoon 
pääsyyn ja ennusteeseen HUS-alueella 

Impact of COVID-19 pandemic on 
treatment access and prognosis in colon 
cancer patients in Helsinki university hospital

Heli Selja Kristiina 
Koskensalo

1448. Maksansiirron jälkeisten 
sappisaumaongelmien 
endoskooppinen hoito päällystetyllä 
tiehyeen sisäisellä metalliverkkostentillä

Endoscopic treatment of anastomotic 
biliary complications after liver 
transplantation using fully covered 
intraductal self-expandable metallic stents

Outi Kaarina Lindström

1449. Moniammatillinen lähestymitapa 
munuaissiirteiden ennusteen 
parantamiseksi

Improving kidney transplant outcomes – a 
multidisciplinary approach 

Ilkka Tapani Helanterä

1450. FinnTrunk - Kohjuuntuneiden 
sivuhaarojen merkitys ja hoidon 
ajoitus laskimonsisäisen laserablaation 
yhteydessä

FinnTrunk; Endovenous laserablation and 
the significance of the side branches.

Karoliina Henriikka 
Halmesmäki

1451. - Ocreotide vs pasireotide in preventing 
exocrine pancreatic function after 
simultaneous pancreas and kidney 
transplantation and its correlation to 
complications 

Anna-Kaisa Ahopelto

1452. IBD potilaiden infektiot Infections in patients with IBD Perttu Erkki Tapani 
Arkkila

1453. Covid- ja suolistobakteeri-infektiot ibd 
potilailla

Covid and bowel bacterial infections in 
patients with ibd

Perttu Erkki Tapani 
Arkkila

1454. Revar Helsingissä: Rupturoituneen 
vatsa-aortan aneurysman hoito 
avoimesti vs suonensisäisesti 

Revar in Hel: open versus endovascular 
treatment for ruptured abdominal aortic 
aneurysm

Herman Julius Viitala

1455. Maksansiirron kudossopivuuden 
genomiikka

Whole-genome histocompatibility in liver 
transplantation

Fredrik Oskar Åberg

1456. TALAPRO-3: Vaiheen 3 satunnaistettu, 
kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa 
talatsoparibin ja entsalutamidin 
yhdistelmää verrataan lumelääkkeen ja 
entsalutamidin yhdistelmään miehillä, 
joilla on DDR-geenimutatoitunut 
metastasoitunut kastraatioherkkä 
eturauhassyöpä

TALAPRO-3: A phase 3, randomized, 
double-blind, study of talazoparib with 
enzalutamide versus placebo with 
enzalutamide in men with DDR gene 
mutated metastatic castration-sensitive 
prostate cancer

Antti Sakari Rannikko

1457. Sakraalinen neuromodulaattorihoito 
urologisin indikaatioin 

Sacral neuromodulation in urology - a 
retrospective single-center study

Sanna Karoliina 
Hallamies

1458. Umpilisäketulehdus ja tulehdukselliset 
suolistosairaudet

Appendectomy and inflammatory bowel 
disease

Perttu Erkki Tapani 
Arkkila

1459. Maksasairauksien syntyyn ja 
etenemiseen vaikuttavat väestötason 
riskitekijät

Factors affecting the development 
and progression of liver disease in the 
population

Fredrik Oskar Åberg

1460. Sähköisten konsultaatioiden vaikutus 
haavan syyn tunnistamiseen, hoidon 
viiveisiin, tuloksiin ja kustannuksiin. Osa 1

The influence of electrical consultations on 
recognition of etiology of ulcers, on delay 
of treatment, on outcome and on resource 
use. Part i

Milla Taaria Kallio

1461. Verisuonirekonstruktiot kivessyövän 
vuoksi tehdyissä retroperitoneaalisissa 
imusolmukkeiden poistoleikkauksissa - 
retrospektiivinen kohorttitutkimus

Vascular reconstructions in retroperitoneal 
lymph node dissection for testicular cancer 
- a retrospective cohort study

Tuomas  Valtteri Jalanko

1462. Ruminaatiotutkimus Rumination study Jari Matti Punkkinen
1463. Haima-, maha- ja pohjukaissuolisyövän 

biologia, leviäminen, hoidon ja 
ennusteen kehittäminen

Pancreatic, gastric and duodenal cancers 
– biology, metastasis and developing the 
treatment

Hanna Elina Seppänen

1464. Satunnaistettu sinus pilonidalis tutkimus: 
laser vs. liima

Mini-invasive treatment of pilonidal disease: 
a randomised controlled study

Kethe Marina Hermunen

1465. Sytomegalovirus- infektioiden 
aiheuttama sairastavuus haima-
munuaissiirron jälkeen Suomessa

Burden of cytomegalovirus (cmv) infections 
after simultaneous pancreas-kidney 
transplantation - a retrospective study of a 
nationwide cohort

Ilkka Tapani Helanterä

1466. - Results of aspiration and sclerotherapy 
in treatment of adult hydrocele and 
spermatocele in Helsinki metropolitan area

Lauri Mäki-Lohiluoma

1467. Fournierin gangreenan hoito suomen 
yliopistosairaaloissa ja sairauden 
vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja 
elämänlaatuun

Treatment of fourniers fangreme in finnish 
university hospitals; impact of the disease 
on life expectancy and quality of life

Jukka Tapio Sairanen
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1468. Siklosporiini versus takrolimuusi primaarin 

sklerosoivan kolangiitin vuoksi tehdyn 
maksansiirron jälkeen - rekisteritutkimus

Cyclosporine versus tacrolimus after liver 
transplantation in primary sclerosing 
cholangitis – a registry-based propensity-
score matched intention-to-treat analysis

Fredrik Oskar Åberg

1469. Finngen jatkoprojekti: 
Rasvamaksataudin genetiikka

The Finngen study for data mining 
of electronic health records for 
characterization of the genetic 
background of fatty liver disease (fld) 

Tiinamaija Tuomi

1470. Efavaleukiini alfan tehokkuus 
ja turvallisuus potilailla, joilla on 
keskivaikea tai vaikea aktiivinen 
haavainen paksusuolentulehdus.

Phase 2, dose-finding, randomized, double-
blind, placebo-controlled, multicenter 
study to evaluate the safety and efficacy 
of efavaleukin alfa induction therapy in 
subjects with moderately to severely active 
ulcerative colitis 

Perttu Erkki Tapani 
Arkkila

1471. Haimasyövän varhainen 
diagnostisoiminen ja hoitovasteen 
arvioiminen

Early detection and prediction of treatment 
outcome in pancreatic cancer

Malin Åsa Margareta 
Sund

1472. CLUE-tutkimusryhmän laajat, 
satunnaistetut tutkimukset

Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) 
Working Group's Large, Simple Randomized 
Trials

Kari Aarne Olavi Tikkinen

1473. Kirurgisesti operoitujen hemodialyysissä 
käytettävien natiiviveriteiden 
toiminnan ylläpito. Esikuva-analyysi 
(benchmarking) Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 
ennen endovaskulaarisesti tehtävien 
natiiviveriteiden aikakautta.

Functional maintenance of surgically 
created native vascular accesses for 
hemodialysis. Benchmarking at Helsinki 
University Hospital before the era of 
endovascular creation of vascular 
accesses.

Eeva-Maija Johanna 
Weselius

1474. Immunosuppression hyödyt ja haitat 
munuaissiirtopotilailla siirteen toiminnan 
menettämisen jälkeen

Immunosuppressive treatment after kidney 
transplant failure

Ilkka Tapani Helanterä

1475. Defusing- purkukeskustelu 
työhyvinvoinnin tukena 
erikoissairaanhoidossa

Using defusing method to support work 
well-being in specialist care 

Satu Anneli Kortelainen

1476. Penissyöpä HUS - alueella vuosina 2001 
- 2021: kirurgisen hoidon onkologiset ja 
toiminnalliset tulokset

Penile cancer in Helsinki University Hospital 
in 2001-2021; oncological and functional 
results after surgery

Hanna Katariina 
Vasarainen

1477. Seurantatutkimus komplisoituneen sinus 
pilonidalis -taudin hoidosta paikallisella 
VY-kielekkeellä

V-Y advancement flap treatment of 
complicated pilonidal disease: A follow-up 
study

Karita Lea Maria 
Koskinen

1478. Vaikeasti immunisoituneiden 
potilaiden tulokset munuaisensiirrossa - 
histologinen ja kliininen analyysi

Histopathological and clinical outcomes of 
highly sensitized kidneytransplant recipients 
with preformed donor-specific antibobies

Ilkka Tapani Helanterä

1479. Alaraajan akuutti iskemia - 
prospektiivinen monikeskustutkimus

Promote-ali - prospective multicenter 
observational study evaluating acute lower 
limb ischemia

Katariina Mikaela 
Noronen

1480. Selvitys porttilaskimopainetta alentavan 
transjugulaarisen intrahepaattisen 
portosysteemisen suntin (tips) käytöstä 
suomessa

Analysis of the use of tips in finland Perttu Erkki Tapani 
Arkkila

1481. Sinus pilonidalis -kirurgian 
pitkäaikaistulokset eri leikkaustekniikoilla

Long-term results for pilonidal disease 
surgery with different surgical techniques

Karita Lea Maria 
Koskinen
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MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUKSET
Yhtymähallinto

Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1482. DiRVa - Terveydenhuollon digitaalisten 

ratkaisujen vaikuttavuuden 
osoittaminen - avain kansainvälisille 
markkinoille , tutkimuksen 2. osio

DiRVa - The Impact of Digital Solutions in 
Healthcare - a key to international markets, 
2nd part of the study

Satu Teressa Lyly

1483. Toiminnanohjausta harjoittavan 
kognitiivisen harjoittelun vaikuttavuus 
Alzheimerin tautia sairastavilla – 
satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus

Efficacy of cognitive intervention to 
improve executive functioning on patients 
with mild to moderate dementia. Effects on 
cognitive performance and functional MRI 
(FINCODE) – a randomized controlled trial

Kaisu Hannele Pitkälä

1484. Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin painehaavamittarin 
(PHUS) validointi

Validation of a Pressure Ulcer Risk Scale 
Developed in Hospital District of Helsinki 
and Uusimaa

Anna-Kristiina Junttila

1485. Leanin mukainen johtamisjärjestelmä 
terveydenhuollossa

Lean management in healthcare Elina Marjatta Reponen

1486. Painehaavariskin arviointi sekä 
painehaavojen esiintyminen, 
ilmaantuminen ja niiden ehkäisy 
erikoissairaanhoidossa - Kansallinen 
hoitotyön konsortiohanke  

Assessment of pressure injury risk, and 
prevention, prevalence and incidence of 
pressure injuries in specialized hospital care 
in Finland - National research project in 
nursing

Anna-Kristiina Junttila

1487. Sairaalakuolleisuus, päivystyskäynnit 
sekä päiväkirurgia korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoisalalla

Hospital mortality, emergency admissions 
and day surgery in otorhinolaryngology - 
head and neck surgery

Morag Hanna-Marja 
Catriona Tolvi

1488. Vaikuttaako strukturoituun hätäpuhelun 
käsittelyjärjestelmään siirtyminen 
elottomuustilanteiden tunnistamiseen ja 
hoitoviiveisiin HUS-ensihoidon alueella?

Does the computerised risk assessment 
affect identification of cardiac arrest in 
emergency medical dispatch?

Tom Silfvast

1489. Magneettikuvauksessa sattumalta 
todettu demyelinaatio – esiintyvyys ja 
riski MS-taudin kehittymiselle

Incidental demyelination on mri - 
prevalence and risk for development of 
multiple sclerosis

Camilla Anna Maria 
Maunula

1490. HUS TAITAVA HOITAJA –KOULUTUKSEN 
VAIKUTUKSET SAIRAANHOITAJIEN 
OSAAMISEN KEHITTYMISEEN NÄYTTÖÖN 
PERUSTUVASSA TOIMINNASSA

THE EFFECTS OF HUS PROFICIENT NURSE 
TRAINING -  TRAINING EFFECTS ON NURSE 
COMPETENCE IN EVIDENCE BASED NURSING 

Terhi Marianne Lemetti

1491. SOTE-SILTA -hankkeen arviointitutkimus – 
työelämän näkökulma

SOTE-SILTA -project's evaluation study – 
working life partner viewpoint

Toni Kristian Haapa

1492. Digitaalinen palvelumuotoilu 
sairaanhoitopiirien teknologisten 
innovaatioiden käyttöönotossa

Digital service design through 
technological innovations in hospital 
districts

Sanna Ryynänen

1493. HOITOHENKILÖKUNNAN SITOUTUNEISUUS 
ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

Nurse engagement in specialized health 
care in Finland

Anna-Kristiina Junttila

1494. HUSin henkilökunnan kokemuksia 
eettisistä ristiriidoista  potilastyössä

HUS personnel’s experiences of ethical 
dilemmas in patient care

Margit Eckardt

1495. Eläinavusteinen toiminta 
erikoissairaanhoidossa: koira-avusteinen 
menetelmä lasten silmätautien 
yksikössä

Animal-assisted interventions in specialist 
medical care: canine-assisted intervention 
in the Pediatric Ophthalmology Unit 

Elina Koota

1496. Lääkityspoikkeamiin liittyvä 
kommunikaatio sairaalakontekstissa

Communication related to medication 
incidents in hospital context

Toni Kristian Haapa

1497. SOTE-PALVELUT LÄPINÄKYVIKSI: 
Palvelu- ja tietointegraatio yhtenäisen 
tietomallin ja yhdistetyn tietopohjan 
avulla.

TRANSPARANCY FOR SOCIAL AND HEALH 
CARE SERVICES: Integration of services 
using data modeling and joined data 
bases and data knowledge.

Grigori Joffe

1498.  Syöpäkasvaimen profilointitietoa 
ja muuta terveystietoja laaja-
alaisesti yhdistävä tutkimus uusien 
täsmälääketieteen ratkaisujen 
tunnistamiseksi (iCAN-1)

A pan-cancer approach connecting 
tumor molecular profiles and individual 
health information for discoveries and new 
precision cancer medicine solu-tions (iCAN-
1)  

Tomi Pekka Mäkelä
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Nro Tutkimuksen suomenkielien nimi Tutkimuksen englanninkielinen nimi Päätutkija
1499. Sote-tietojärjestelmän vaikutus 

hoitotyön lähiesimiesten 
tilannetietoisuuteen

Impact of social and healthcare 
information system on first-line nursing 
leaders' situational awareness

Anna-Kristiina Junttila

1500. Asiakas- ja potilastietojärjestelmään 
liittyvien lääkehoidon turvallisuuden 
kehittämistarpeiden tunnistaminen 
vaaratapahtumailmoitusten ja atk-
tukipyyntöjen avulla

Identifying need for medication safety 
development in customer and patient 
record system by using error reporting 
system and IT-helpdesk data

Carita Maria Johanna 
Linden-Lahti

1501. Koronapandemian vaikutus terveysalan 
opiskelijoiden koulutukseen ja heidän 
jaksamiseensa 

The effects of the corona pandemic 
on health care students education and 
wellbeing

Elina Koota

1502. Covid-19-epidemian vaikutus 
terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen 
ja hyvinvointiin    Hanketutkimus, osa 1 

Impact of the Covid-19 epidemic on 
the health and well-being of health 
professionals 

Lotta-Maria Adele 
Helena Oksanen

1503. COVID-19 -infektion kulkuun 
vaikuttavien tekijöiden   ennustaminen 
HUSin kattavan tietoaineiston avulla

Predicting COVID-19 patient phenotypes 
using electronic health records

Miika Kimmo Juhani 
Koskinen

1504. SARS-CoV-2 viruksen esiintyminen 
ja leviäminen terveydenhuollon 
toimitiloissa ja toimenpiteissä      
Hanketutkimus: Covid-19-epidemian 
vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön 
terveyteen ja hyvinvointiin , osa 3 

Incidence and spreading of SARS-CoV-2 
virus in the  offices and operations of 
healthcare.    Impact of the Covid-19 
epidemic on the health and well-being of 
health professionals   Part 3

Lotta-Maria Adele 
Helena Oksanen

1505. RASKAUDEN AIKAISEN DIABETEKSEN JA 
LIHAVUUDEN VAIKUTUKSET JÄLKELÄISTEN 
TERVEYTEEN, osatutkimus 1

CONSEQUENCES OF MATERNAL DIABETES 
AND OBESITY ON OFFSPRING'S HEALTH, 
study part 1

Merja Kristiina Laine

1506. RASKAUDEN AIKAISEN DIABETEKSEN JA 
LIHAVUUDEN VAIKUTUKSET JÄLKELÄISTEN 
TERVEYTEEN, osatutkimus 2

CONSEQUENCES OF MATERNAL DIABETES 
AND OBESITY ON OFFSPRING'S HEALTH, 
study part 2

Merja Kristiina Laine

1507. Kestävyystoimijuus terveydenhuollossa THE ADVANCING OF ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY IN THE FINNISH HEALTH CARE 
SECTOR

Jani Kristian Valkama

1508. Opiskelijaohjauksen laadun arvioinnissa 
käytettävien mittareiden validointi

Validation of the instruments used to 
evaluate the quality of student supervision

Toni Kristian Haapa

1509. Harvinaissairauksia sairastavien 
potilaiden tunnistaminen yhdistämällä 
kliinistä tietoa, algoritmejä ja next-
generation sekvensointia

Assessing feasibility of identifying rare 
disease patients by combining clinical 
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