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Post-doc tutkijat
• Dos. Kaija Puura:

– Useita kansainvälisiä tutkimusprojekteja autismin
genetiikan ja perustutkimuksen osalta

• A Family Study of Genetic Susceptibility to Autistic Traits
• Gebaco (Toward the Genetic Basics of Cooperation)

– INCORE (Integrating Cooperation Research Across
Europe)

– Autistien lasten sekä masentuneiden ja ahdistuneiden
äitien vauvojen kasvojen havainnoimiseen liittyvää
tutkimus yhteistyössä TaY:n psykologian HIP-
laboratorion kanssa

– Vauvojen vetäytymisreaktion tutkiminen (ADBB)
– Neuvolaseurantatutkimusta



Post-doc tutkijat
• LT Ilona Luoma:

– Pitkittäistutkimus raskaudenaikaisen ja synnytyksen
jälkeisen masennuksen vaikutuksista lapsen
kehitykseen

• LT Mirjami Mäntymaa:
– Varhaiseen vuorovaikutuksen laadun yhteys lapsen

fyysiseen vointiin ja lapsen käyttäytymiseen sekä
emotionaalisiin oireisiin

– Masentuneiden ja ahdistuneiden äitien ja heidän
lapsien kasvon ilmeiden havainnoimiseen liittyvä
tutkimus (yhteistyössä dos. Puuran kanssa)



Post-doc tutkimuskokonaisuudet

•LT Ilona Luoma, LL Reija Latva ja LL Pälvi
Kaukonen, LL Tarja Sorvali:
–Strukturoidun leikkitutkimus menetelmän

(MSSB) kliinisen käytön kehittäminen

•LT Sari Iltanen ja LT Satu Sulkanen:
–Käytöshäiriöisten lasten tunnistaminen ennen

kouluikää (alkava hanke)



Väitöskirjatutkimukset

•LL Reija Latva:
–Keskoslasten separaatiokokemusten vaikutus

lapsen myöhempään psyykkiseen oireiluun
•LL Miia Kaartinen

–Autististen lasten katsekontaktin poikkeavuus
•LL Marie-Kaarin Korhonen:

–Nuorten oireilu ja äidin masennus (17v
mittainen pitkittäistutkimus)



Väitöskirjatutkimukset

•LL Anne-Mari Borg:
–Lasten mielenterveyden arviointi neuvolan

viisivuotistarkistuksessa
•LL Ritva Belt:

–Päihdeäitien ryhmäterapian vaikuttavuus
•LL Päivi Kiviniemi:

–Vanhemman psykoosin vaikutus
vanhemmuuteen ja lasten oireiluun



LL-opiskelijoiden tutkimus

•Lastenpsykiatrian oppialalla on useita
syventävien opintojen tekijöitä

•Suuri osa heistä lähtee erikoistumaan
lastenpsykiatriaan valmistuttuaan

•Osa myös innostuu alan tutkimuksesta



Muu lastenpsykiatriaan liittyvä
tutkimus

• Lastenpsykiatrisen hoitotyön tutkimusta Taysin lastenpsykiatrian
klinikassa on menossa jonkin verran
– Prof. Eija Paavilainen: Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen

puuttuminen
– Sh Marja Koivumäki: Theraplay-ryhmien toimivuus ja vaikuttavuus

osastoyhteisössä
– Sh Minna Sorsa: Asiakaslähtöisyys huumausaineita käyttävien äitien

auttamisessa
• Muiden ammattiryhmien tekemä kliiniseen toimintaan liittyvä

tutkimus
– Psykologi Päivi Korkeaoja: Theraplay -vuorovaikutusterapian

vaikuttavuus tutkimus
– Psykologi Sirpa Rieppo: Beardsleen perheintervention käyttö

autisminkirjon lasten perheissä
– Psykologi Heikki Merimaa: Lasten masennuksen ja itsetuhoisuuden

arviointimenetelmien kehittäminen
– Sos.tt Rosi Enroos: Lapset vankilassa


