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1 JOHDANTO 

 
Kofferdam on kliinisessä hammashoidossa käytettävä suojakumi. Kofferdamin 

pääasiallisena tavoitteena on eristää kliinisessä hammashoidossa preparoitava 

hammas muusta suuontelosta.  

Kofferdam-suojakumin käyttäminen on juurihoidoissa Käypä Hoito -suosituksen 

mukaista hoitoa. Tutkimusaiheekseni valikoitui kofferdamin käyttöaste 

Suomessa, sillä kliinisessä potilastyössä on kofferdamin käyttöasteessa 

merkittäviä eroja, vaikka sen hyödyistä kliinisessä hammashoidossa on 

tutkimustuloksia (27). Vuoden 2020 Covid-19 pandemia vaikuttaa osaltaan 

kofferdamin käyttöasteeseen ja yleisyyteen eri toimenpiteissä. Pandemian aikana 

HUS:n suusairauksien opetus- ja hoitoyksikössä kofferdamia käytetään myös 

rutiininomaisesti paikkaushoidoissa juurihoitojen lisäksi. 

 Kofferdamin pääasillinen käyttöaihe on juurihoidoissa paljastetun juurikanavan 

infektoitumisen estäminen. Lisäksi Kofferdamin on tarkoitus estää 

pehmytkudoksille haitallisten huuhteluaineiden leviämisen suuonteloon. 

Paikkaushoidossa kofferdamia voidaan hyödyntää kaviteetin kosteuskontrollin 

ylläpitämisessä sekä aspiraatioriskin vähentämisessä. Covid-19 pandemian 

aikana kofferdamilla pyritään lisäksi estämään aerosolien leviäminen 

hoitohuoneeseen hoidon yhteydessä ja näin ollen estämään taudin leviämistä 

hoitohenkilökunnan ja potilaiden välillä. Kofferdamia voidaan hyödyntää siis 

potilaan hoidon laadun parantamisessa sekä terveydenhuollon henkilökunnan 

työolojen parantamiseen. 

Syventävässä tutkielmassani pyrin vertailemaan käyttöastetta hammaslääkärin 

ammattikunnan sisällä ja vertailla Suomen lukuja ulkomaisiin verrattuna. Lisäksi 

pyrin selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat kofferdamin käyttöasteeseen 

yleisesti. 
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2 TAVOITTEET 

Tutkielman tavoitteena on selvittää kofferdamin käyttöaste Suomessa sekä Covid-

pandemian vaikutusta kofferdamin käyttöasteeseen. Tutkielma koostuu kahdesta osasta, 

kirjallisuuskatsauksesta ja kyselytutkimuksesta. Kirjallisuuskatsauksessa 

tutkimuskysymyksinä ovat: 

1. Mitkä ovat kofferdamin yleiset käyttöaiheet ja hyödyt? 

2. Mikä on kofferdamin käyttöaste Suomessa? 

3. Miten kofferdamin käyttöaste maailmalla ja miten kofferdamin käyttöasteet 

eroavat eri maiden hammaslääkärien välillä? 

4. Mitkä tekijät johtavat kofferdamin käytöstä luopumiseen hoitotoimenpiteen 

aikana? 

5. Covid-19-pandemian vaikutus kofferdamin käyttöasteeseen? 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli myös löytää mahdollisimman paljon ja 

monipuolisesti laadukkaita tutkimuksia kofferdamin käyttöasteesta muualla maailmassa. 

Kyselytutkimuksen päätavoite oli selvittää Suomen kofferdamin käyttöaste ja vertailla 

eroavaisuuksia Suomessa hammaslääkärin ammattikunnan sisällä. Koko tutkielman 

tavoitteena oli yhdistää maailman vertailuluvut Suomen lukuihin ja verrata Suomen 

käyttöastetta muun maailman tilanteeseen.  
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3 KOFFERDAM 

 
Kofferdam on kliinisessä hammashoidossa käytettävä lateksinen tai non-

lateksinen noin 15cmx15cm suuruinen neliönmuotoinen suojakumi. 

Kofferdamin pääasiallisena tavoitteena on eristää kliinisessä hammashoidossa 

preparoitava hammas tai hampaat muusta suuontelosta. Kofferdamia käytetään 

pääasiassa juurihoidoissa, paikkaushoidossa sekä protetiikassa. Kofferdamin 

katsotaan lisäävän potilasturvallisuutta ja hoidon tehokkuutta sekä vähentävän 

tartuntavaaraa potilaista hoitohenkilökuntaan. Kofferdamin käyttö aloitettiin 

hammaslääketieteessä 1864 (3). 

Juurihoidoissa kofferdamin pääasiallinen kliininen tehtävä on estää syljen pääsy 

hampaaseen ja juurikanaviin. Toinen kofferdamin kliininen tehtävä on 

aspiraatioriskin pienentäminen. Kolmantena kliinisenä kofferdamin hyötynä 

voidaan pitää huuhteluaineiden leviämisen estäminen suuontelon 

pehmytkudoksille. Hampaan eristämiseen tarvitaan kofferdam suojakumi, 

rei’itin, kofferdam-kehikko, klammerinviejä sekä sopivan kokoinen klammeri. 

Sopivan kokoinen hammaskohtainen klammeri on tärkeää tiiviyden ja 

kofferdamin pysyvyyden varmistamiseksi (1). 

Lisäksi kofferdamin kiinnittämiseen voidaan käyttää Wedjets-kiinnityskumeja 

klammerin sijasta tai apuna. Lisäksi kofferdam-kumin saumatiiviyttä voidaan 

lisätä erilaisilla tiivistysaineilla, kuten OpalDam ja OraSeal. Lisäksi kofferdamin 

asettamiseen voidaan hyödyntää hammaslankaa, jolla varmistetaan, ettei 

huonosti asettunut klammeri päädy hengitysteihin (1). 

Kofferdamin asettamiseen suuonteloon on useita tekniikoita, kuten perinteinen 

tekniikka, ruotsalainen tekniikka, klammeri ensin -tekniikka ja Split dam -

tekniikka. 

Kofferdamin käyttämättä jättäminen on melko yleistä, vaikka tutkimusten 

mukaan suurin osa potilaista toivoo, että kofferdamia käytettäisiin seuraavalla 

hoitokäynnillä (30). Kofferdamin negatiivisiksi puoliksi hammaslääkärit usein 

sanovat kofferdamin asettamisesta syntyvät asettamisen haasteet, ylimääräiset 
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kustannukset, laittamiseen kuluvan ajan sekä potilaiden asenteen kofferdamin 

laittamista kohtaan (31). 

 

 (Kuva 1: Oila, Alvari) Kofferdam-suojakumi ja oheisvälineet 

 

4 AINEISTOT JA MENETELMÄT 

 

Syventävän tutkielman kirjallisuuskatsaus toteutettiin pääasiassa käyttämällä PubMed:in 

tietokantaa. Muina lähteinä toimivat Käytännön juurihoito (1), Suomen 

Hammaslääkärilehti sekä hampaan juurihoidon Käypä Hoito -suositus (2). 

Suomen hammaslääkärilehtien digitaaliset julkaisut käytiin läpi alkaen 01/2012–

03/2021. Tutkielmaan valikoitua hyödynnettäväksi yksi artikkeli (29).  
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PubMedin tietokannasta haettiin artikkeleja avainsanoilla rubber dam usage percent, 

rubber dam in dentistry, rubber dam endodontics. Lisäksi haettiin artikkeleja liittyen 

Covid-pandemiaan avainsanoilla rubber dam and Covid in dentistry sekä rubber dam 

covid. Hakuun hyväksyttiin ainoastaan julkaisut, joissa saatavilla oli koko julkaisu 

digitaalisessa muodossa. Toisena kriteerinä käytettiin kieltä. Hakutuloksiin hyväksyttiin 

ainoastaan englannin- ja suomenkieliset julkaisut. Kofferdamin yleistä käyttöä 

koskeviin hakutuloksiin löytyi 625 julkaisua, joista karsittiin pois artikkelit, jotka eivät 

liittyneet kofferdamin käyttöasteeseen juurihoidoissa. Lopulliseen tutkielmaan 

valikoitui tutkimuskysymysten perusteella 18 artikkelia. Covid19-pandemiaa koskevia 

kofferdam artikkeleja löytyi yhteensä seitsemän kappaletta, joista lopulliseen 

tutkielmaan hyväksyttiin artikkelin tiivistelmän perusteella kolme kappaletta. Yhteensä 

artikkeleita hyväksyttiin kirjallisuuskatsauksen piiriin 23 kappaletta. Julkaisujen 

aikaväli on 01/01/2000-01/04/2021. 

Syventävän tutkielman kyselytutkimuksen osuuden tavoitteena oli tutkia Suomen 

sisäisiä eroja kofferdamin käytössä eri muuttujien suhteen. Kyselytutkimuksesta lisää 

tietoa syventävän tutkielman luvussa kuusi. 

  

Taulukko 1. Kirjallisuuskatsauksen artikkelit (n=32) 

Kirjoittajat Julkaisun nimi Tiivistelmä 

Ahmad, I. A., 2009 (3) Rubber dam usage for 
endodontic treatment: a 
review 

Kofferdamin käyttöasteet 
maakohtaisesti 

Ahmad, I. A., et al., 2013 (4) Compliance of Saudi 
dental students with 
infection control guidelines 

Saudi-Arabian 
hammaslääkäriopiskelijoiden 
Kliininen aspetinen toiminta  

Anabtawi, M. F., et al., 2013 
(5) 

Rubber dam use during 
root canal treatment: 
findings from The Dental 
Practice-Based Research 
Network 

Kofferdamin käyttöaste -
tutkimus Yhdysvalloissa 

Chiang, C. P., 2012 (6) Low prevalence of rubber 
dam usage for root canal 
treatment in Taiwan 

Taiwanin 
sairasvakuutusorganisaation 
alaiset kofferdamin 
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käyttöasteet 

G, S., et al., 2014 (7) Prevalence of Rubber 
Dam Usage during 
Endodontic Procedure: A 
Questionnaire Survey 

Kofferdamin käyttöaste -
tutkimus Odishassa Intiassa 
yleishammaslääkäärien, 
endodontien ja viimeisen 
vuoden keskuudessa 

Gilbert, G. H., et al., 2013 (8) Rubber dam use during 
routine operative dentistry 
procedures: findings from 
the dental PBRN 

Kofferdamin käyttöaste -
tutkimus Yhdysvalloissa 
tavallisissa korjaavan hoidon 
toimenpiteissä 

Gilbert, G. H., et al., 2015 (9) Discordance between 
presumed standard of care 
and actual clinical practice: 
the example of rubber dam 
use during root canal 
treatment  

National Dental Practice-
Based Research 
Networkin tutkimus 
kofferdamin käyttöasteesta 
Yhdysvalloissa. 

Hill, E. E. and B. S. Rubel, 
2008 (10) 

Do dental educators need 
to improve their approach 
to teaching rubber dam 
use? 

Kofferdamin käyttöasteen ja 
hammaslääketieteellisen 
opetuksen korrelaatio 

Imbery, T. A. and C. K. 
Carrico, 2019 (11) 

Dental dam utilization by 
dentists in an intramural 
faculty practice 

Kofferdamin käyttöaste -
tutkimus Virginian 
yliopistossa 

Kamran, R., et al., 2021 (12) Impact of COVID-19 on 
Pakistani dentists: a 
nationwide cross sectional 
study 

Covid-19 pandemian vaikutus 
Pakistanilaisten 
hammaslääkärien 
työskentelyyn 

Kapitan, M., et al., 2015 (13)  The attitude of Czech 
dental patients to the use 
of rubber dam 

Kyselytutkimus tsekkiläisille 
potilaille kofferdamin 
käytöstä hoidon aikana 

Kapitan, M. and Z. Sustova, 
2011 (14) 

The use of rubber dam 
among Czech dental 
practitioners 

Kofferdamin käyttöaste -
tutkimus tsekkiläisten 
hammaslääkärien 
keskuudessa 

Kumbargere Nagraj, S., et al., 
2020 (15) 

Interventions to reduce 
contaminated aerosols 
produced during dental 
procedures for preventing 
infectious diseases 

Hammaslääketieteellisen 
hoidon aiheuttamien 
aerosolien vähentämiseen 
vaikuttavat asiat -tutkimus 
Malesiassa 
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Lin, H. C., et al, 2011 (16) Use of rubber dams during 
root canal treatment in 
Taiwan 

Kofferdamin käyttöaste 
juurihoidoissa -tutkimus 
Taiwanissa 

Lin, P. Y., et al., 2014 (17) The effect of rubber dam 
usage on the survival rate 
of teeth receiving initial 
root canal treatment: a 
nationwide population-
based study 

Kofferdamin käyttöasteen 
vaikutus juurihoidetun 
hampaan ennusteeseen -
tutkimus Taiwanissa 

Madarati, A. A., 2016 (18) Why dentists don't use 
rubber dam during 
endodontics and how to 
promote its usage? 

Kofferdamin käyttöaste -
tutkimus Saudi-Arabiassa 

Richards, W., 2020 (19) Being a dentist in the 
pandemic. 

Covid-19 pandemian vaikutus 
hammaslääkärin työoloihin 
Isossa-Britaniassa 

Samaranayake, L. P., et al., 
2021 (20) 

The efficacy of bio-aerosol 
reducing procedures used 
in dentistry: a systematic 
review 

Aerosolien leviämisen 
ehkäisykeinojen tehokkuus 
Thaimaassa 

Savani, G. M., et al., 2014 (21) Current trends in 
endodontic treatment by 
general dental 
practitioners: report of a 
United States national 
survey 

Kofferdamin käyttöaste -
tutkimus Yhdysvalloissa 
Oregonissa 

Yu, J., et al., 2020 (22) Characteristics of 
Endodontic Emergencies 
during Coronavirus 
Disease 2019 Outbreak in 
Wuhan 

Covid-19-pandemian 
aikaisten juurihoitopotilaiden 
osuus hammashoidon 
potilaista Wuhanissa, 
Kiinassa. 

Udoye, C. I. and H. 
Jafarzadeh, 2010 (23) 

Rubber dam use among a 
subpopulation of Nigerian 
dentists 

Kofferdamin käyttöaste -
tutkimus Etelä-Nigeriassa  

Villani, F. A., et al., 2020 (24) COVID-19 and Dentistry: 
Prevention in Dental 
Practice, a Literature 
Review 

Covid-19 leviäminen 
hammashoidossa -tutkimus 

Virdi, M. K., et al., 2021 (25) The Debate: What Are 
Aerosol-Generating 
Procedures in Dentistry? A 
Rapid Review 

Covid-19-pandemian 
aikaisten 
hammaslääketieteellisten 
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toimenpiteiden levittämät 
aerosoli ja niiden riskitasot 

Wang, Y., et al., 2016 (26) Rubber dam isolation for 
restorative treatment in 
dental patients 

Kofferdamin käyttäminen 
kosteuden kontrollissa 
korjaavan hoidon 
toimenpiteissä Sichuanissa, 
Kiinassa 

Yu, J., et al., 2020 (27) Resumption of Endodontic 
Practices in COVID-19 
Hardest-Hit Area of China: 
A Web-based Survey 

Endodontisten toimenpiteiden 
tekemiseen vaikuttavat tekijät 
Covid-pandemian aikana 
Hubein provinssissa, 
Kiinassa.  

Zou, H., et al., 2016 (28) Frequency and Influencing 
Factors of Rubber Dam 
Usage in Tianjin: A 
Questionnaire Survey 

Kofferdamin käyttöaste -
tutkimus Tianjinissa, 
Kiinasssa 

Lyytinen A., Kotiranta A, 2016 
(29) 

Euroopp70,0alaisten 
juurihoitosuositusten 
noudattaminen Suomessa 

Eurooppalaisten 
juurihoitosuositusten 
noudattaminen suomalaisten 
hammaslääkärien 
keskuudessa 

Stewardson, D. A. and E. S. 
McHugh, 2002 (30) 

Patients' attitudes to 
rubber dam 

Potilaiden kokemukset 
kofferdamin käytöstä 
hammaslääketieteellisen 
hoidon aikana 

Lynch, C. D. and R. J. 
McConnell, 2007 (31) 

Attitudes and use of 
rubber dam by Irish 
general dental 
practitioners 

Kofferdamin käyttöaste -
tutkimus irlantilaisten 
hammaslääkärien 
keskuudessa 

Lynch, C. D. and R. J. 
McConnell, 2007 (32) 

Attitudes of undergraduate 
dental students to the use 
of rubber dam 

Hammaslääketieteellisten 
opiskelijoiden kofferdamin 
käyttöaste -tutkimus 
irlannissa 

Leinonen S., Vehkalahti M. 
(2021) (33) 

Compliance with Key 
Practices of Root Canal 
Treatment Varies by the 
Reward System Applied in 
Public Dental Service 

Kofferdamin käyttöaste 
juurihoidoissa julkisella 
sektorilla Porvoossa. 
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5. KOFFERDAMIN KÄYTTÖASTE -kirjallisuuskatsaus 

 
Kofferdamin käyttöaste vaihteli runsaasti eri tutkimusten välilllä. Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa kofferdamin käyttöaste vaihteli tutkimusten välillä runsaasti, mutta 

joissain tutkimuksissa kofferdamin käyttöaste nousi korkealle tasolle. Sen sijaan 

Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella käyttöasteet jäivät usein mataliksi. Tarkemmat 

kirjallisuuskatsauksen luvut alla olevassa taulukossa. 

 
Taulukko 2. Kirjallisuuskatsauksen tutkimustulokset juurihoidon kofferdamin 

käyttöasteista taulukoituna 

 
*Kyseisen tutkimuksen vastausvaihtoehto oli “harvoin/ei koskaan yhdessä”, siirretty taulukkolaskennallisista syistä kohtaan “ei 

koskaan” 

** Kyseisen tutkimuksen vastausvaihtoehto oli “aina/usein yhdessä”, yhdistetty taulukkolaskennallisista syistä kohtaan “aina” 

*** Kyseisen tutkimuksen vastausvaihtoehto oli “kyllä käytän”, siirretty taulukkolaskennallisista syistä kohtaan “aina” 

● Aina-sarakkeeseen valitut englanninkieliset termit; always, routinely ja routine use 

● Usein-sarakkeeseen valitut englanninkieliset termit; mostly, regularly, more often than not 

● Joskus-sarakkeeseen valitut englanninkieliset termit; frequently, sometimes, occasionally 

● Harvoin-sarakkeeseen valitut englanninkieliset termit; seldom 

● Ei koskaan -sarakkeeseen valitut englanninkieliset termit; never 
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Taiwanissa kofferdamin käyttöaste oli kansallisen vakuutusjärjestön alaisilla 

hammaslääkäreillä 16,5 %. Sairaaloissa Taiwanissa käyttöaste oli 32,8 %. Yksityisellä 

sektorilla käyttöaste oli vain 10,3 % (6). 

 

Odishassa, Intiassa toteutetussa kyselytutkimuksessa 737 vastaajaa vastasi 

kyselytutkimukseen liittyen kofferdamin käyttöä. Kyselytutkimuksen vastaajien 

joukossa oli viimeisen vuoden hammaslääketieteen opiskelijoita, hammaslääketieteen 

lisensiaatteja, kariologian ja endodontian erikoishammaslääkäreitä ja muiden alojen 

erikoishammaslääkäreitä. Viimeisen vuoden hammaslääketieteen opiskelijoista aina 

aikuispotilailla kofferdamia käytti 2,5 %, hammaslääkäreistä 1,9 % ja 

erikoishammaslääkäreistä 30,0 %. 

Viimeisen vuoden hammaslääketieteen opiskelijoista “ei koskaan” aikuispotilailla 

kofferdamia käytti 53,8 %, hammaslääkäreistä 68,8 % ja erikoishammaslääkäreistä 10,0 

%. Yleisimpinä syinä muilla kuin endodontian erikoishammaslääkäreillä yleisimmät 

syyt olla käyttämättä kofferdamia olivat tiedon ja harjoittelun puute sekä käytön vaikeus 

(7). 

 

Laajasti ympäri Yhdysvaltoja tehdyn tutkimuksen mukaan kofferdamia juurihoidoissa 

käytti 47 %. 12 % vastaajista käytti kosteuskontrollissa aina vanurullia. 5 % vastaajista 

ei koskaan käyttänyt minkäänlaisia eristys- tai kosteuskontrollimenetelmiä (8). 

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan hammaslääkäreistä kofferdamia 

juurihoidoissa käytti aina 58 % vastaajista. 11 % vastaa ei käyttänyt koskaan 

kofferdamia (10). Virgianiassa, Yhdysvalloissa, toteutetun tutkimuksen mukaan 30 % 

kaikista hammaslääkäreistä käyttää juurihoidossa kofferdamia (11). 

 

Porvoossa, Suomessa, 2021 toteutetussa tutkimuksessa kofferdamia käytti 

juurihoidoissa 44 % hammaslääkäreistä, jotka olivat töissä kuukausipalkalla. Sen sijaan 

samassa tutkimuksessa vain 10 % ostopalveluista palkkansa saavat käyttivät 

juurihoidossa kofferdamia (33). Suomessa aiemmin vuonna 2016 toteutetussa 

tutkimuksessa, jossa tutkittiin kansainvälisten juurihoito suositusten noudattamista, 

kofferdamin käyttöaste oli 6-10v työkokemusta omaavien hammaslääkärien 
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keskuudessa 30%. Kyseisessä tutkimuksessa ESE:n kaikkia juurihoitosuosituksia 

noudatti vain 3,4% vastaajista. Erityisen matalaa oli juuri kofferdamin käyttöaste (29). 

 

Kofferdamin käyttöastetta voidaan lisätä aktiivisella valistamisella. Tanskassa 

kofferdamin käyttöaste on noussut 4 %:sta 29 %:iin vuodesta 2003 vuoteen 2013 (34). 

 

Pakistanissa 2021 tehdyn tutkimuksen mukaan 75 % hammaslääkäreistä pelkäsi 

saavansa töistö Covid-19-tartunnan. 68 % vastaajista pyrki välttämään aerosoleja 

tuottavaa toimintaa vastaanotollaan. 28 % vastaajista hyödynsi kofferdamia Covid-19-

viruksen leviämisen ehkäisyssä. 66 % vastaajista ei käyttänyt kofferdamia aerosolien 

leviämisen ehkäisyssä. 6 % ei ollut tietoinen kofferdamin käytön hyödyntämisestä 

aerosolien leviämisen ehkäisyssä (12). 

 

 

6. Kofferdamin käyttöaste Suomessa -kyselylomaketutkimus 

 

6.1 Tavoitteet 

 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kofferdamin käyttöaste Suomessa eri 

koulutusasteiden välillä ja vertailla tekijöitä, jotka aiheuttavat eroja käyttöasteeseen. 

Lisäksi tutkimuksessa tullaan vertailemaan suomalaisten hammaslääkärien ja 

hammaslääketieteen kandidaattien kofferdamin käyttöastetta ulkomaalaisiin kollegoihin 

verrattuna. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Covid-19-pandemian 

merkitys käyttöasteen kehitykseen. 

 

6.2 Materiaalit ja menetelmät 

 
Kofferdamin käyttöaste Suomessa -tutkimus toteutettiin anonyymina 

kyselylomaketutkimuksena Suomessa toimiville hammaslääkäreille. Tutkimuksella 

pyritään selvittämään kofferdamin käyttöaste Suomessa sekä Covid-19-pandemian 
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vaikutukset kofferdamin käyttämiseen kliinisessä potilastyössä Suomessa vuoden 2020 

aikana. 

Tutkimuksessa kysyttiin yhdeksän kysymystä liittyen Kofferdamin käyttöasteeseen.  

Kyselytutkimuksen linkki jaettiin Helsingin ja Turun yliopiston valmistuvalle kurssille, 

Apollonian kariologian ja endodontian jaostolle, Tampereen hammaslääkäriseuralle 

sekä hammaslääkäreille ympäri Suomea. Kysely jaettiin 670 mainitun ryhmän 

edustajalle ympäri Suomea.  
 

Kofferdamin käyttöaste Suomessa -kyselytutkimus toteutettiin 01/2021-03/2021. 

Kyselytutkimus toteutettiin Google Forms -lomakkeella. Kyselytutkimuksen 

kysymykset sekä vastausvaihtoehdot olivat; 

 

1. Koulutusaste? 

a. kariologian/endodontian erikoishammaslääkäri 

b. muu erikoishammaslääkäri 

c. hammaslääketieteen lisensiaatti 

d. hammaslääketieteen kandidaatti 

 

2. Kaupunki, jossa opiskelet/valmistuit hammaslääkäriksi? 

a. Helsinki 

b. Turku 

c. Oulu 

d. Kuopio  

e. Ulkomaat 

 

3. Pääasiallinen työskentelykaupunki? 

a. Pääkaupunkiseutu 

b. Tampere  

c. Oulu  

d. Turku 

e. Jyväskylä 

f. Lahti 



 

 
16 

  

g. Kuopio 

h. Pori 

i. Muu 

j. En työskentele 

 

4. Kuinka paljon aikaa valmistumisesta lisensiaatiksi? 

a. 0-5 vuotta 

b. 5-10 vuotta 

c. 10-15 vuotta 

d. 15-20 vuotta 

e. 20-25 vuotta 

f. 25-30 vuotta 

g. yli 30 vuotta 

 

5. Käytätkö kofferdam-suojakumia säännöllisesti juurihoidoissa? 

a. aina 

b. joskus 

c. hyvin harvoin 

d. en Koskaan 

e. en tee juurihoitoja 

6. Käytätkö kofferdam-suojakumia vaativissa paikkaushoidoissa (esimerkiksi 

kosteuskontrollin tai aspiraatioriskin takia)? 

a. aina 

b. joskus 

c. hyvin harvoin 

d. en koskaan 

e. en tee vaativia paikkaushoitoja 

7. Miten Covid-pandemia on vaikuttanut kofferdamin käyttöön? 

a. lisännyt 

b. vähentänyt 

c. ei ole muuttanut käyttöastetta 

d. en ole työskennellyt kliinisissä töissä Covid-aikana 
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8. Mikä on merkittävin syy, mikäli päädyn jättämään kofferdamin pois 

hoitotilanteessa? 

9. Vapaa sana ja muut huomiot kofferdamin käytöstä 

 

7. KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

7.1 Kyselytutkimuksen vastaajat 
Kyselyyn vastasi 132 vastaajaa. Vastausprosentti kyselytutkimuksessa oli noin 19,7% 

Yli puolet vastaajista oli koulutukseltaan hammaslääketieteen lisensiaatteja. Liki kaikki 

vastaajista oli kouluttautunut hammaslääkäriksi Helsingissä, Turussa tai Oulussa. 

Vastaajien pääasialliset työskentelykaupungit olivat pääkaupunkiseutu ja Tampere. 

Vastaajien kulunut aika valmistumisesta oli melko tasaisesti jakutunut, eniten 

edustettuna oli alle 5 vuotta sitten valmistuneet. Tarkemmat tutkimustiedot 

kysetutkimukseen vastanneista alla kuvissa 1-4. 

 
Kuva 1.

 
 

 

a. Kariologian/endodontian erikoishammaslääkäri (n=29) = 29% 

b. Muu erikoishammaslääkäri (n=11) = 8% 

c. Hammaslääketieteen lisensiaatti (n=74) =56% 

d. Hammaslääketieteen kandidaatti (n=18)  =14% 
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Kuva 2. 

 
 

a. Helsinki (n=62) =47% 

b. Turku (n=33) =25% 

c. Oulu (n=27) =20% 

d. Kuopio (n=4) =3% 

e. Ulkomaat/muut (n=6) =5% 

 

 

 

Kuva 3. 
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 Pääasiallinen työskentelykaupunki? (n=132) 

a. Pääkaupunkiseutu (n=59) =45% 

b. Tampere  (n=5)  =4% 

c. Oulu  (n=12) =9% 

d. Turku (n=16) =12% 

e. Jyväskylä (n=0) =0% 

f. Lahti (n=2) =2% 

g. Kuopio (n=4) =3% 

h. Pori (n=4) =3% 

i. Muu (n=27) =20% 

j. En työskentele (n=3) =2% 

 

 

 

 

 

Kuva4. 
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a. 0-5 vuotta (n=41) =31% 

b. 5-10 vuotta (n=11) =8% 

c. 10-15 vuotta (n=10) =8% 

d. 15-20 vuotta (n=13) =10% 

e. 20-25 vuotta (n=14)  =11% 

f. 25-30 vuotta (n=19)  =14% 

g. yli 30 vuotta (n=20) =15% 

h. jätetty tyhjäksi (n=4) =3% 

 

 

7.2 Kofferdamin käyttöaste 
Kyselytutkimuksessa kofferdamia aina juurihoidoissa käytti 92% vastaajista. 

Kofferdamia ”ei koskaan” käytti vain 2% vastaajista. Paikkaushoidossa kofferdamia 

käytti aina vain 5% vastaajista, sen sijaan ei koskaan 30%. 69% vastaajista kertoi, että 

Covid19-pandemia ei ole vaikuttanut kofferdamin käyttöasteeseen. 29% vastaajista 

kofferdamin käyttö on lisääntynyt pandemian aikana. Tarkemmat vastaustiedot 

kysetutkimukseen vastanneista alla kuvissa 5-7. 

 

 

Kuva 5. 
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a. aina (n=122) =92% 

b. joskus (n=4) =3% 

c. hyvin harvoin (n=2) =2% 

d. en Koskaan (n=2) =2% 

e. en tee juurihoitoja (n=2) =2% 

 

 

 

 

 

 
Kuva 6. 

 
 

a. aina (n=6) =5% 

b. joskus (n=32)  =24% 

c. hyvin harvoin (n=50)  =38% 

d. en koskaan (n=40) =30% 

e. en tee vaativia paikkaushoitoja (n=4) =3% 
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Kuva 7. 

 

 

a. lisännyt (n=38) =29% 

b. vähentänyt (n=0) =0% 

c. ei ole muuttanut käyttöastetta (n=91) =69% 

d. en ole työskennellyt kliinisissä töissä Covid-aikana (n=3) =2 
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8 Tulosten tarkastelu ja pohdinta 

Kirjallisuuskatsauksessa ja kyselytutkimuksessa nousee esille tutkimustieto siitä, että 

kofferdamin käyttöaste juurihoidoissa ei ole liki missään tutkimuksessa 100%. Kyseessä 

on hammaslääketieteen alalla selkeästi tunnustettu ongelma, sillä tutkimukset ovat 

osoittaneet, että kofferdamin käyttäminen parantaa juurihoidon laatua. Kuitenkin 

käyttöasteet jäävät usein hyvinkin mataliksi, jopa sellaisissa maissa, joissa on panostettu 

juurihoidon laatukriteereiden opetukseen. (1)(2)(27)(33) 

Suomessa kofferdamin käyttöaste ei ole korkeampi kuin vertailussa käytettävissä 

muissa eurooppalaisissa valtioissa, käyttöasteet ovat jopa matalampia. 

Porvoossa, Suomessa, 2021 toteutetussa tutkimuksessa kofferdamia käytti 

juurihoidoissa 44 % kuukausipalkallisista hammaslääkäreistä. Sen sijaan samassa 

tutkimuksessa vain 10 % ostopalveluhammaslääkäreistä käyttivät juurihoidossa 

kofferdamia (33). Suomessa aiemmin vuonna 2016 toteutetussa tutkimuksessa, jossa 

tutkittiin kansainvälisten juurihoito suositusten noudattamista, kofferdamin käyttöaste 

oli 6-10v työkokemusta omaavien hammaslääkärien keskuudessa 30%. Noin 70% 

vastaajista ei käytti hyvin harvoin tai ei koskaan kofferdamia. Kyseisessä tutkimuksessa 

ESE:n kaikkia juurihoitosuosituksia noudatti vain 3,4% vastaajista.  Erityisen matalaa 

oli juuri kofferdamin käyttöaste suhteessa muiden suositusten noudattamiseen (29). 

 

Kofferdamin käyttöaste Suomessa -kyselytutkimukseen vastasi noin 132 vastaajaa. 

Vastausprosentti kyselytutkimuksessa 19,7 %, joka on melko matala. Lisäksi vastaajien 

määrä ei anna kovin kattavaa kuvaa koko Suomessa toimivien hammaslääkärien 

käyttöasteista. Kyselytutkimuksen vastausprosentti on melko pieni ja näin ollen siitä ei 

voi tehdä suoraan tilastollisia yleistyksiä kofferdamin käyttöasteesta Suomessa 

toimivien hammaslääkärien keskuudessa. 

Kofferdamin käyttöaste juurihoidossa on kirjallisuuskatsauksen mukaan matala. 

Kirjallisuuskatsauksessa nousi esille runsaasti erilaisia kofferdamin käyttöastetta 

mittaavia tutkimuksia, joissa yhdessäkään ei esiintynyt aina rutiininomaista kofferdamin 

käyttöä. Tämä on asia, joka tulisi jatkossa muuttaa, sillä kofferdamin käytön hyödyt 

ovat osoitettu maailmanlaajuisesti suuriksi. Jokainen juurihoito on erilainen tilanne, 
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mutta tutkimuksissa on selkeästi havaittavissa ilmiö, että kofferdamia ei käytetä 

jokaisella juurihoitokäynnillä. Tämä alentaa juurihoidon onnistumisen todennäköisyyttä. 

Kyselytutkimuksessa nousi esille runsaasti syitä käyttää ja olla käyttämättä kofferdamia. 

Erityisesti syihin olla käyttämättä kofferdamia, kuten kyselytutkimuksessa esiin 

nousseet ajanpuute, osaamattomuus ja välineiden vähyys, ovat asioita, joihin tulisi 

puuttua. Kyselytutkimuksen vapaa sana -osiossa osa hammaslääkäreistä nosti esiin 

potilaiden haluttomuuden käyttää kofferdamia epämukavuuden takia. Tämä on haastava 

ongelma, sillä potilaiden toiveiden kunnioittaminen on tärkeää, toisaalta potilas ei aina 

ymmärrä hammaslääketieteellisesti oikeaoppisen hoidon vaikutusta juurihoidon 

onnistumiseen. Hammaslääkärin tehtävänä on kuitenkin perusteella potilaalle, miksi 

kofferdamin käyttäminen on tärkeää. 

Tulosten vertaaminen maiden välillä on vaikeaa, sillä hammaslääkärien 

toimintaympäristöt ovat eri maissa ja työpaikoissa hyvin erilaiset. Kofferdamin lisäksi 

voidaan käyttää muita kosteuskontrolli- ja suojamekanismeja hoidettavien hampaiden ja 

tehtävän toimenpiteen mukaan. Lisäksi kofferdamin käyttöasteeseen vaikuttaa voi 

mahdollisesti vaikuttaa työpaikka, esimerkiksi opetusklinikka, julkinen sektori tai 

yksityinen sektori ja siellä vallitseva kulttuuri kofferdamin käytössä. Kyselytutkimuksen 

avoimissa kentissä nostettiin esille välineiden puute eri työpaikkojen välillä. Myös 

juurihoidon suorittaneen hammaslääkärin koulutusasteella on selkeä merkitys 

kofferdamin käyttöasteista, endodontien käyttöaste on suurempi.  

Tulosten vertailua hankaloittaa, miten tutkimuksen vastaajat ovat luokitelleet itse eri 

vastausvaihtoehdot. Vastausvaihtoehtoihin vaikuttaa reilusti myös se, miten usein 

vastaaja tekee juurihoitoja ja miten monta vastausvaihtoehtoa kysymyksessä oli annettu. 

Hyvin monissa tutkimuksissa vastausvaihtoehtoja oli ainoastaan “käyttää kofferdamia” 

tai “ei käytä kofferdamia”. Tämä jättää pois välimuodot, kuten usein ja joskus. Myös eri 

vastausvaihtoehtojen määritelmät erosivat eri tutkimusten välillä. Tulosten 

yhdisteleminen voi johtaa näin ollen hiukan tulosten vääristymiseen. 

Kofferdamin käyttäminen juurihoidoissa on Käypä hoito -suositusten mukaista hoitoa, 

joten vastaajilla voi olla suurentunut kynnys vastata, mikäli he eivät käytä kofferdamia 

säännöllisesti juurihoidoissa. Vaikka kyselytutkimus on toteutettu anonyymina ja tietoja 

ei jaeta tämän syventävän tutkimuksen ulkopuolelle, on varsin todennäköistä, että 
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tämänkaltaisissa kyselytutkimuksissa, joissa tutkitaan yleisesti oikeaksi tiedetyn 

menetelmän käyttöä, saattaa vastaajat vastata toteuttavansa hoitoa herkemmin Käypä 

hoito -suositusten mukaisesti kuin sitä vastaan. 

Suuri erikoishammaslääkärien määrä vinouttaa suuresti tutkimuksen tuloksia. 

Kyselytutkimuksen tulos, jossa 92 % vastasi käyttävänsä juurihoidoissa aina kofferdam-

suojausta. Kyselytutkimukseen vastasi myös reilusti hammaslääketieteen lisensiaatteja, 

joilla käyttöaste oli hyvä. Kuitenkin Porvoossa toteutetussa tutkimuksessa kofferdamin 

käyttöaste oli 44% julkisella sektorilla kuukausipalkkaisten keskuudessa ja 

ostopalveluhammaslääkärien keskuudessa 9%. (33) 

Lisäksi voidaan epäillä, että kyselytutkimukseen vastanneet ovat halukkaampia 

osallistumaan tutkimuksiin sekä kertomaan oman taustansa ja käyttöasteensa. Lisäksi 

useat vastaajat avoimien kohtien vastausten perusteella ovat kiinnostuneita 

endodontiasta ja juurihoitojen tekemisestä ja ovat endodontiaan perehtyneitä, mikä 

itsessään voi lisätä todennäköisyyksiä kofferdamin käyttöön. Sen sijaan sellaiset 

henkilöt, joille endodonttiset toimenpiteet eivät ole päivittäisiä, saattoivat 

todennäköisemmin jättää vastaamatta kyselyyn.  

Kyselytutkimuksen avoimessa kentässä monet vastaajat pitivät kuitenkin 

kyselytutkimusta ja Suomessa toimivien hammaslääkärien käyttöasteen selvittämistä 

tärkeänä ja osallistuivat mielellään kyselyyn. Vaikka tutkimukseen vastanneiden määrä  

jäi pieneksi, voidaan havaita, että kofferdamin käyttöaste on korkea 
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