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Tehostettu 
valokovetuksen 
opetus

Valokovettamisen 
oppiminen tehostuu 
potilassimulaattoria 
käyttämällä

Käynyt läpi vertaisarvionnin. Hyväksytty julkaistavaksi 18.8.2017. 

Lähtökohdat 
Valokovetuksen tavoitteena on 
saada sidosaineiden ja täytemate-
riaalien monomeerit polymerisoitu-
maan. Alhainen polymerisaatioaste 
johtaa heikkoihin sidosvoimiin ja ma-
teriaalien liukoisuuteen. Tieteellisen 
tapahtuman yhteydessä tehdyssä 
tutkimuksessa havaittiin, että 68 % 
tutkimukseen osallistuneista suoma-
laisista hammaslääkäreistä valoko-
vetti täytteitä riittämättömästi (1).

Menetelmät 
44 kolmannen vuoden hammas-
lääketieteen opiskelijaa suoritti 
valokovettamisen osaamiskokeen 
kahdesti: ensin pelkän luentomuo-
toisen opetuksen jälkeen ja toisen 
kerran sen jälkeen, kun ensimmäi-
sen kokeen tuloksia oli tarkasteltu 
MARC®-potilassimulaattorin avulla. 
MARC®-potilassimulaattori rekisteröi 
valotehon hetkellisen vaihtelun va-
lokovetuksen aikana.

Tulokset 
Kaikki osaamiskokeessa mitatut 
muuttujat paranivat potilassimu-
laattorilla tehostetun opetuksen 
seurauksena: valokovetuksen koko-
naisenergia lisääntyi 86 %, valokove-
tuksen hetkellinen enimmäisteho 26 
%, keskimääräinen valoteho 61 % ja 
valokovetukseen käytetty aika  
26 %. Riittämättömästi valokovet-
tavien opiskelijoiden osuus laski 
tehostetun opetuksen myötä 50 
%:sta 7 %:in.

Johtopäätökset 
MARC®-potilassimulaattorin avulla 
tehostettu opetus johtaa merkittä-
västi parempiin valokovettamisen 
osaamistuloksiin kuin pelkkä tavan-
omainen luento-opetus.  

Kirjoittajat: Leinonen J, Mutluay MM, Tjäderhane L

Valokovetuksen tavoitteena on 
saada aikaan täytemateriaalien 
ja sidosaineiden monomeerien 

polymerisoituminen. Riittämätön valoko-
vetus johtaa siihen, että täytteiden sauma-
alueiden tiiviys ja sidos hampaaseen ovat 
heikot, ja sidosaineet liukenevat herkem-
min (2).

Valokovetuksen tarve 
harkittava tapauskohtaisesti 

Jotta kovetettavaan materiaaliin saataisiin 
kohdistettua mahdollisimman voimakas 
valo, tulee valokärjen osoittaa suoraan 
kaviteetin pohjaa kohti, ja valokärki on 
pidettävä paikoillaan koko valokovetuk-
sen ajan. Tämä onnistuu katsekontrollin 
ja sormituen avulla. Tarvittava valokove-
tusaika riippuu ensisijaisesti

a) valokovettimen tuottaman valon te-
hosta

b) valokärjen etäisyydestä ja kulmasta 
suhteessa kovetettavaan materiaaliin 

c) valokovetettavan materiaalin valon-
läpäisykyvystä ja kerrospaksuudesta.

On tavallista, että täytemateriaalien ja 
sidosaineiden käyttöohjeissa ilmoitetaan 

suositeltava valokovetusaika useille eri- 
tehoisille valokovettimille. Hammaslääkä-
rin tulisikin tutustua käyttämiensä materi-
aalien käyttöohjeisiin. Valokovettamiseen 
tarvittavan ajan voi arvioida myös laske-
malla valokovettimen tuottaman valoener-
gian kokonaismäärän. Se saadaan kerto-
malla valmistajan ilmoittama valoteho 
valokovetukseen käytetyllä ajalla (esim. 
1 200 mW/cm2 x 10 sekuntia = 12 000 
mJ/cm2 = 12 J/cm2). Suuritehoisten (noin  
3 000 mW/cm2) valokovettimien on tosin 
todettu valokovettavan joissakin tapauk-
sissa vain materiaalin pinnan, jos sitäkään 
(3). Hammaslääkärin tulisikin arvioida ta-
pauskohtaisesti, onko valokovetuksen tar-
ve valmistajan ohjeistusta suurempi. On 
syytä ottaa huomioon, että riippumattomi-
en tutkimusryhmien mukaan valmistajan 
ohjeen ylittävä valokovetus parantaa val-
taosassa tilanteista täytteiden sidostumis-
ta, liukoisuutta ja polymerisaatioastetta (2, 
4–6). Hammaslääkärin tulee myös muistaa, 
että jo 4 mm:n välimatkalla valoteho voi 
laskea – valokovettimesta riippuen – jopa  
60 % (7). Lisäksi jo hyvin loiva kulma va-
lokärjen ja kaviteetin pohjan välillä johtaa 
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valotehon laskuun kymmenillä prosenteil-
la (8). Hyvänä yleissääntönä voi pitää, että 
riittävä valokovetusaika on materiaalival-
mistajan suosittelema valokovetusaika 
kerrottuna kahdella. 

Valokovet t i -
missa on yhdestä 
kolmeen lamppua, 
joiden tuottama 
valo voi jakaantua 
valokärjen alueel-
le hyvinkin epäta-
saisesti. Laaduk-
kaina voidaankin 

•	 Suuntaa valokärki suoraan 
kohti kaviteetin pohjaa.

•	 Aseta valokärki mahdollisim-
man lähelle valokovetetta-
vaa materiaalia – ei kuiten-
kaan kiinni materiaaliin, ham-
paaseen tai matriisiin.

•	 Pidä valokärki paikoillaan 
koko valokovetuksen ajan 
katsekontrollin ja sormituen 
avulla.

•	 Tuplaa valmistajan suositta-
ma valokovetusaika.

•	 Suojaa silmiäsi valokovettajan 
voimakkaalta valolta erillisellä 
suojakilvellä.

Suositeltu 
valokovetustekniikka:

pitää sellaisia valokovettimia, joissa va-
loteho on jakautunut tasaisesti valokärjen 
alueelle ja joissa valokärki on suuri. Pie-
nissä valokärjissä on suuri valoteho, mutta 
ne soveltuvat vain hyvin pienten alueiden 
kovettamiseen kerrallaan. Useimmiten 
voimakkain valoteho muodostuu valokär-
jen keskustan alapuolelle (9–11). Valoko-
vetettaessa laajoja alueita, kuten MOD-
kaviteetteja, kaviteetin päädyt tulisikin 
valokovettaa erikseen. Tämä tehdään 
asettamalla valokärjen tehokkain kohta – 
yleensä keskusta – kaviteetin syvimmän 
kohdan päälle (yleensä approksimaaliset 
reunat) (kuva 1). Valokovetettaessa laajo-
ja kaviteetteja valokovetusalueiden tulisi 
myös osua päällekkäin. Valokovettimien 
valmistajat julkaisevat yhä useammin ku-
vaajia valokärkiensä tehojakaumista, mikä 
helpottaa laadukkaan valokovettimen tun-
nistamista.

Valokovettimen teho voi olla heikom-
pi kuin valmistaja ilmoittaa muun muassa 
silloin, kun valokärki on likainen tai va-
lontuottoyksikkö on mennyt epäkuntoon. 
Valokovettimen tehoa ei voi arvioida sil-
mämääräisesti, ja se tulisi mitata vähin-
tään vuosittain – ja aina silloin, jos poti-

laille vastikään tehdyissä täytteissä ilme-
nee yllättävää jälkioireilua, värjääntymistä 
tai irtoamista. Valokärjen naarmuisuus voi 
myös heikentää valotehoa. Valokärjen voi 
puhdistaa vedellä tai alkoholilla, käyttäen 
pehmeää muovispaattelia tai liinaa. Valo-
kärjen likaantumisen ja naarmuuntumisen 
voi välttää pitämällä sen irti valokovetet-
tavista materiaaleista, hampaasta ja mat-
riisista valokovetusta tehdessä.

Useat yhdistelmämuovien valmistajat 
sekä valokovetuksen konsensusraport-
ti vuodelta 2014 (12) suosittelevat, että 
approksimaalisille täytteille tehtäisiin 
matriisin poiston jälkeen vielä erillinen 
valokovetus sekä huulen/posken että kie-
len/suulaen puolelta. Ienverenvuodon 
valokovetukselle aiheuttamaa haittaa voi 
vähentää huuhtelemalla valokovetettava 
hammasväli heti matriisin poiston jälkeen 
vedellä ja pitämällä sen jälkeen tehoimu-
ria hammasrivin yhdellä puolella samalla, 
kun valokovettaa vastakkaiselta puolelta. 
Valokovetuksen konsensusraportissa (12) 
annetut, toimenpiteen teknistä suoritta-
mista koskevat suositukset on julkaistu 
tiivistetyssä muodossa Suomen Hammas-
lääkärilehden numerossa 12 vuonna 2014 

Kuva 1. Valokärjen 
asemointi valokovetet-
taessa MOD-kaviteet-

tia. On suositeltavaa 
suorittaa valokove-

tus kahdessa osassa 
siten, että valokärjen 

tehokkain osa sijoittuu 
approksimaalisten reu-

nojen kohdalle.
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(13). Valokovetuksen onnistumiseen vai-
kuttavat tekijät on koottu kuvaan 2.

Aiheuttaako valokovetus 
pulpavaurioita? 

On epätodennäköistä, että valokovetus 
aiheuttaisi pulpavaurioita: laboratorio-
olosuhteissa suurikaan valoenergia (90 J/
cm2) ei nosta poistettujen hampaiden pul-
pan lämpötilaa yli turvalliseksi todetun 10 
ºC:n, kun hampaisiin on simuloitu veren-
kiertoa vastaava jäähdytys (14). Tosin osa 
uusimmista valokovettimista tuottaa hyvin 
voimakasta valoa, jonka vaikutuksista pul-
paan tai pehmytkudokseen ei toistaiseksi 
ole tietoa. Valokovetuksen aiheuttamaa 
pulpan lämpenemistä voi halutessaan vä-
hentää pitämällä jokaisen 10 sekunnin 
mittaisen valokovetusjakson jälkeen 10 se-
kunnin tauon ennen seuraavaa jaksoa (15).

Potilassimulaattori 
demonstroi työn jäljen 

Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa 
testattiin MARC®-potilassimulaattorin 
(Bluelight Analytics Inc., Halifax, Nova 
Scotia, Kanada) avulla suomalaisten ham-
maslääkärien valokovetustaitoja. Tulokse-
na oli, että 68 % osallistujista valokovetti 
täytemateriaaleja riittämättömästi (1). Va-
lokovetus onkin yksi ilmeinen kehityskoh-

de, kun pyritään lisäämään yhdistelmä-
muovitäytteiden kestävyyttä. Kestävyyden 
parantamiseen on suuri tarve, sillä kaksi 
kolmannesta paikkaushoidoista on vanho-
jen täytteiden uusimisia (16). Täytteiden 
kestävyyteen vaikuttavat hammaslääkärin 
käyttämien tekniikoiden ja materiaalien 
lisäksi myös potilaan suuhygienia, ikä ja 
sukupuoli sekä kaviteetin sijainti ja koko 
(17–19).

MARC®-potilassimulaattori (kuva 
3) on pöytään kiinnitettävä mallipää. 
Sen hampaassa 27 on purupinnalla 2 
mm syvä kaviteetti, jonka pohjalla on 
valotehoa mittaava sensori. Hampaan 
27:n kuspit estävät valokärjen pääsyn 4 
mm:ä lähemmäksi sensoria. MARC®-
potilassimulaattori on liitetty kannettavaan 
tietokoneeseen, johon kuuluu valotehon 
mittauksia rekisteröivä analyysiohjelma. 
Kun potilassimulaattoria käytetään, tieto-
koneen näytölle piirtyy valotehoa esittä-
vä käyrä reaaliaikaisesti. Valokovetuksen 
päätteeksi ohjelmisto ilmoittaa valokove-
tukseen käytetyn ajan ja kokonaisenergi-
an, suurimman hetkellisesti saavutetun 
valotehon, keskimääräisen valotehon sekä 
ajan, joka vaaditaan riittävään valokove-
tukseen tällä keskimääräisellä valotehol-
la. MARC®-potilassimulaattori soveltuu 
erityisesti demonstroimaan sitä, miten 

valokärjen asento vaikuttaa valotehoon: 
pienikin etäisyyden tai kulman muutos vä-
hentää tehoa kymmeniä prosentteja, mikä 
näkyy tietokoneen näytölle reaaliaikaisesti 
piirtyvässä käyrässä (kuva 3).

Vaikut taa  s i l t ä ,  e t t ä  MARC ®-
potilassimulaattoria kannattaa käyttää 
opetettaessa hammaslääketieteen opiskeli-
joille tai jatkokoulutuksessa oleville ham-
maslääkäreille valokovettamista: aiemmin 
tehdyissä tutkimuksissa tämä on paranta-
nut oppimistuloksia (1, 20–22). Suomes-
sa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 
jopa alle minuutin mittainen, henkilökoh-
tainen valokovetusvalmennus, jossa hyö-
dynnetään MARC®-potilassimulaattoria, 
lisää hammaslääkärien tekemän valokove-
tuksen kokonaisenergiaa 30 % (1). Tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ham-
maslääketieteen opiskelijoiden kyky tehdä 
asianmukainen valokovetus sekä pelkän 
tavanomaisen luentomuotoisen opetuksen 
että MARC®-potilassimulaattorin avulla 
tehostetun opetuksen jälkeen. Hypotee-
simme oli, että jos valokovetusta opete-
taan ainoastaan tavanomaisena luento-
opetuksena, valokovetus jää käytännössä 
usein riittämättömälle tasolle, mutta taidot 
kehittyvät MARC®-potilassimulaattorin 
avulla annetun, tehostetun opetuksen 
myötä. 

Valokovettimen ominaisuudet 
- Valoteho 

- Valotehon lasku etäisyyden kasvaessa 
- Valon jakautuminen valokärjessä 

- Valon aallonpituus 

Hammaslääkärin 
tiedot ja taidot 

- Valokärjen asemointi 
- Valokärjen paikoillaanpito 

- Valokovetusajan valinta 

Kovetettavan materiaalin vaatimukset 
- Läpikuultavuus 

- Valoinitiaattorin edellyttämä valon aallonpituus 
- Kerrospaksuus 

Laadukas valokovetus 

Kuva 2. Valokovetuksen 
onnistumiseen vaikuttavat 
tekijät.
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Kuva 3. MARC®-potilassimulaattori. Valotehoa mittaavat sensorit näkyvät yläetuhampaiden välissä ja hampaan 27 purupin-
nalla. Tietokoneen ruudulla oleva punainen käyrä esittää valotehon hetkellisen vaihtelun; valoteho on esitetty pystyakselilla ja 
aika vaaka-akselilla.

Potilassimulaattorin käyttö 
Oulun yliopistossa 
MARC®-potilassimulaattori otettiin 
osaksi Oulun yliopiston korjaavan ham-
maslääketieteen opetusta ensimmäistä 
kertaa syksyllä 2014. Tällöin kolmannen 
vuoden opiskelijoille annettiin tavanomai-
nen, luentomuotoinen valokovetusopetus, 
ja kaksi viikkoa sen jälkeen opiskelijat 
suorittivat valokovettamisen osaamisko-
keen (myöhempänä ”alkukoe”) MARC®-
potilassimulaattorilla. Jotta osaamisko-
keen luonne olisi tullut samalla lailla yl-
lätyksenä kaikille opiskelijoille, heille ei 
kerrottu sen sisällöstä etukäteen. Lisäksi 
osaamiskoe suoritettiin erillisessä huo-
neessa, ja kokeessa käyneitä opiskelijoi-
ta kehotettiin olemaan kertomatta muil-
le, millainen koe oli. Kaikki opiskelijat 

suorittivat valokovetuksen samalla Elipar 
S10TM -valokovettajalla (3M ESPE, See-
feld, Saksa), jonka tehoksi valmistaja il-
moittaa 1 200 mW/cm2. 

Alkukokeessa opiskelijoille annet-
tiin tehtäväksi valokovettaa MARC®-
potilassimulaattorin hampaan 27 kavi-
teetin pohjalla oleva, kuvitteellinen si-
dosainekerros, jonka valokovetukseen 
oli luennoilla suositeltu 16 J/cm2:n ko-
konaisenergiaa. Opiskelijoita kehotettiin 
suojaamaan silmänsä valokovettimen 
voimakkaalta valolta käyttämällä orans-
sia suojapleksiä tavanomaisen käytännön 
mukaisesti. Valokovetusta valvoi aihee-
seen perehtynyt opettajahammaslääkäri 
(JL). Heti alkukokeen jälkeen kullekin 
opiskelijalle näytettiin tietokoneen ruu-
dulta hänen suorituksensa: valotehon 

hetkellinen vaihtelu, enimmäisvaloteho, 
keskimääräinen valoteho, kokonaisva-
loenergia, valokovetukseen käytetty aika 
sekä riittävään valokovetukseen tarvitta-
va aika tällä keskimääräisellä valoteholla. 
Lisäksi opiskelijalle annettiin suullisesti 
henkilökohtaiset ohjeet valokovetuksen 
parantamiseksi. 

Tämän MARC®-simulaattorin avulla 
annetun opetuksen päätteeksi kerrattiin 
kaikille opiskelijoille yhteisesti yleisim-
mät valokovetuksen virhelähteet – eli 
ne osa-alueet, joissa opettaja oli tämän-
kin kokeen aikana havainnut kehittämi-
sen tarvetta. Kolme viikkoa alkukokeen 
jälkeen opiskelijoille järjestettiin valo-
kovetuksesta lyhyt kertausluento, jonka 
yhteydessä näytettiin videokameran väli-
tyksellä valokovettamisen mallisuoritus. 
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Välittömästi kertauksen jälkeen opiskeli-
jat tekivät MARC®-potilassimulaattorilla 
valokovettamisen loppukokeen, jonka 
läpäiseminen oli edellytys potilastöihin 
pääsylle. Alku- ja loppukokeiden tuloksia 
vertailtiin SPSS-tilasto-ohjelmistolla (ver-
sio 22, Chicago, Illinois, USA) käyttämäl-
lä parillisten otosten t-testiä tai vinojen ja-
kaumien tapauksessa Wilcoxonin testiä. 
Ero tulosten välillä tulkittiin tilastollisesti 
merkitseväksi p-arvon ollessa alle 0,05 ja 
erittäin merkitseväksi p-arvon ollessa alle 
0,001.

Tutkimuksen eettisyys

Tässä tutkimuksessa käytettiin tie-
to ja ,  jo tka  ta l lentuivat  MARC ®-
potilassimulaattoriin liitettyyn tietoko-
neeseen opetuksen yhteydessä. Opiske-
lijoiden saama opetus ja osaamiskokeet 
olivat osa opetusohjelmaa, eikä niitä jou-
duttu muokkaamaan tutkimuksen suorit-
tamista varten.

Valokovetustulokset 
paranivat lisäopetuksella
Yhtä lukuun ottamatta kaikki 45 opiske-
lijaa osallistuivat sekä valokovettamisen 
alku- että loppukokeeseen. MARC®-
potilassimulaattorilla annettuun opetuk-
seen ja osaamiskokeisiin kului yhteensä 
keskimäärin 12 minuuttia kutakin opis-
kelijaa kohti. Valokovetuksen keskimää-
räinen kokonaisenergia nousi tehostetun 

Tehostetun opetuksen jälkeenEnnen tehostettua opetusta
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Kuva 4. Valokovetuksen keskimääräinen kokonaisenergia 
ennen tehostettua opetusta ja sen jälkeen. 
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Kuva 5. Valokovetuksen hetkellinen enimmäisteho ennen 
tehostettua opetusta ja sen jälkeen.

opetuksen myötä 86 %: alkukokeessa se 
oli 14 J/cm2 ja loppukokeessa 26 J/cm2 

(p < 0,001) (kuva 4). Alkukokeessa 50 % 
opiskelijoista valokovetti alle tavoitellun 
kokonaisenergian, joka oli 16 J/cm2, kun 
taas loppukokeessa tällaisten opiskelijoi-
den osuus oli enää 7 %.

Valokovetuksen hetkellinen enimmäis-
teho nousi tehostetun opetuksen myötä 
26 %: alkukokeessa se oli 1 080 mW/

cm2 ja loppukokeessa 1 360 mW/cm2  
(p < 0,001) (kuva 5). Omissa mittauksis-
samme havaitsimme, että Elipar S10TM 

-laitteen valokärjen keskustasta lähtevä 
valoteho oli parhaimmillaan jopa 2 000 
mW/cm2 (kuva 6). Totesimme mittauksis-
samme myös, että Elipar S10TM:n valoteho 
heikkenee neljän millimetrin matkalla vain  
13 % (kuva 7).

Opiskelijoiden tekemän valokovetuk-

2000 mW/cm2 

1700 mW/cm2 

1400 mW/cm2 

1200 mW/cm2 

800 mW/cm2 

600 mW/cm2 

400 mW/cm2 

200 mW/cm2 

Kuva 6. Elipar S10TM -laitteen valoteho valokärjen eri kohdissa. Valoteho on jakautu-
nut melko tasaisesti koko valokärjen alueella.
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Kuva 7. Elipar S10TM 

-laitteen valotehon 
riippuvuus valokär-
jen ja sensorin väli-
sestä etäisyydestä. 
Valoteho laskee 
4 mm:n matkalla 
vain 13 %.

sen keskimääräinen valoteho nousi te-
hostetun opetuksen myötä keskimäärin  
61 % (720 mW/cm2:stä 1 160 mW/cm2:iin,  
p < 0,001) (kuva 8).

Valokovetukseen käytetty aika pi-
teni tehostetun opetuksen myötä kes-
kimäärin 26 % (18 sekunnista 23 se-
kuntiin, p < 0,001) (kuva 9). MARC®-
potilassimulaattori rekisteröi valokovetus-
ajaksi vain sen ajan, jona sensoriin tulee 
valokovettimesta valoa. Kaikki opiskelijat 
valokovettivat vähintään 10 sekuntia, mut-
ta alkukokeessa potilassimulaattori rekis-
teröi muutaman opiskelijan valokovetus-
ajaksi alle 10 sekuntia, sillä nämä opiske-

lijat valokovettivat ainakin ajoittain täysin 
ohi sensorista. Alle 20 sekuntia valoko-
vettaneita opiskelijoita oli alkukokeessa  
41 %, mutta loppukokeessa enää 2 %.

Pohdinta
Tutkimuksemme tulosten perusteella joka 
toisen hammaslääketieteen opiskelijan 
valokovetus oli riittämätöntä sen jälkeen, 
kun valokovettamista oli opetettu pelkäs-
tään luentomuotoisesti. Vastaavia tuloksia 
on saatu aiemminkin: riittämätön valo-
kovetus on yleistä niin hammaslääketie-
teen opiskelijoilla kuin jo valmistuneilla 
hammaslääkäreillä (1, 20–22). Teksasin 
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Kuva 8. Keskimääräinen valoteho ennen tehostettua 
opetusta ja sen jälkeen. 

Kuva 9. Valokovetukseen käytetty aika ennen 
tehostettua opetusta ja sen jälkeen.

yliopistossa hammaslääketieteen opis-
kelijoiden tekemiä II-luokan yhdistelmä-
muovitäytteitä jouduttiin uusimaan kah-
den vuoden seuranta-aikana kymmenen 
kertaa useammin kuin samaisten opiske-
lijoiden tekemiä amalgaamitäytteitä (23). 
Riittämätön valokovetus lieneekin yksi 
syy siihen, miksi yhdistelmämuovitäytteet 
epäonnistuvat niin usein. Muita mahdol-
lisia syitä ovat puutteellinen kosteuskont-
rolli, epäonnistunut sidostus, liian paksut 
yhdistelmämuovikerrokset ja puutteet 
täytteen muotoilussa. Epäonnistuminen 
missä tahansa yhdistelmämuovitäytteen 
valmistuksen vaiheista johtaa koko täyt-
teen epäonnistumiseen. 

Tehostetun opetuksen jälkeen tutki-
mukseemme osallistuneista opiskelijoista 
93 % valokovetti täytteitä riittävästi. Kes-
kimääräisen valotehon ja enimmäisvalote-
hon selkeä nousu olivat suoraa seurausta 
siitä, että valokovettimen kärjen asemointi 
oli parantunut ja että se pysyi paremmin 
paikallaan valokovetuksen ajan. Tehos-
tetun opetuksen myötä useat opiskelijat 
siirtyivät käyttämään 20 sekunnin valo-
kovetusta 10 sekunnin valokovetuksen 
sijasta. Kaikki tutkitut muuttujat – koko-
naisenergia, keskimääräinen teho, enim-
mäisteho ja valokovetusaika – paranivat 
kymmeniä prosentteja, ja tulokset olivat 
myös tilastollisesti erittäin merkitseviä. 
Jos tätä tutkimusta verrataan aiempiin vas-
taaviin tutkimuksiin, voidaan todeta, että 
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oululaisilla hammaslääketieteen opiskeli-
joilla valokovetuksen kokonaisenergia kas-
voi eniten ja oli loppukokeessa suurin (1, 
20–22). Muissa tutkimuksissa on todettu 
myös, että valokovettamistaito, jonka opis-
kelijat ovat kertaalleen oppineet MARC®-
potilassimulaattorin avulla, pysyy yllä jat-
kossakin (20, 22).

Keskeisin johtopäätöksemme on, että 
MARC®-potilassimulaattorin käyttö ope-
tuksen tukena johti merkittävästi parem-
piin valokovettamisen oppimistuloksiin 
kuin pelkkä tavanomainen, hyvä luento-
opetus. Muistutamme, että valokovetetta-

essa on erityisen tärkeää pitää valokärki 
oikein suunnattuna koko valokovetuksen 
ajan. n

 

Using Patient Simulator to 
Teach Proper Light-Curing
A majority of the tested Finnish den-
tists light-cure restorative materials in-
adequately (1). Inadequate light-curing 
leads to an increased solubility of fillings 
and a low tensile bond strength between 
fillings and the tooth structure. We ex-
amined the effect of using the MARC® 

patient simulator to improve the learn-
ing of light-curing by dental students. 
The use of the patient simulator signifi-
cantly increased all measured variables: 
total light energy by 86 %, maximum 
irradiance by 26 %, mean irradiance by  
61 % and light curing time by 26 %. Only 
7 % of the students light-cured inade-
quately after the patient simulator session, 
compared to the 50 % before the session. 
Our findings show that additional light-
curing instruction by using a patient simu-
lator results in a significant improvement 
in the light-curing skills. n
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Tehostettu valokovetuksen opetus Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiö 

julistavat haettavaksi tutkimusapurahat 2018 

Hammaslääketieteen tutkimusapurahat vuodelle 2018

Apurahan hakijan tulee olla Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian jäsen tai opiskelijajäsen.
1) Tutkimusapuraha 3.500–16.000 euroa
2) Opiskelija-apuraha enintään 3.000 euroa
3) Nuoren tutkijan apuraha 21.500 euroa, ajalle 1.7.2018–30.6.2019, väitöskirjatutkimusta tekevälle ham-
     maslääkärille. Apurahan saaja voi olla tutkijakoulun koulutettava. Apurahan saajan tulee tehdä tutkimustyötä 
     päätyönä apurahakaudella. Nuoren tutkijan apurahan saajan tulee antaa tarkennettu kirjallinen allekirjoitettu 
     suunnitelma apurahan ja työajan käytöstä Apollonialle / Säätiölle ennen apurahakauden aloittamista.
  
Haettavana ovat myös seuraavat nimikkoapurahat (lisätietoa nimikkoapurahoista www.apollonia.fi/Apurahat):
1) Suun terveyden edistäminen -nimikkoapuraha
2) Colgate-nimikkoapuraha
3) Planmeca Group -nimikkoapuraha
4) Implantologian jaoston apuraha (implanttihoitoihin liittyvä kliininen tutkimus)
5) Lasten hammashoidon jaoston apuraha
6) Parodontologian jaoston apuraha
7) Ortodontian jaoston apuraha

Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto julistaa haettavaksi tutkimusapurahat 2018 
 

Rahaston apurahan hakijan tulee olla sekä Suomen Hammaslääkäriliiton että Suomen Hammaslääkäriseura 
Apollonian jäsen.
Yhteisrahastosta tuettavien tutkimusten painoalueet ovat:
1) Terveystaloustiede
2) Terveydenhuoltotutkimus (esim. hoidon vaikuttavuus, johtaminen, palveluiden käyttö, työhyvinvointi ja työnjako)
3) Kansanterveystiede ja epidemiologia
4) Hammaslääkärin työhön, työhyvinvointiin ja työoloihin liittyvä tutkimus

Tutkimus- ja nimikkoapurahat on tarkoitettu hakijan henkilökohtaiseen käyttöön, eli pääsääntöisesti tutkimusapurahaa ei myönnetä toisen henkilön palk-
kaamiseen. Mikäli kyseessä on väitöskirjatyö, pitää sen pääsääntöisesti olla rekisteröity (perustele rekisteröimättömyys hakemuksessa). Apurahaa hyvillä 
hakemuksilla hakeneista väitöskirjatöistä etusijalla ovat ne, joilla on näyttöä työn etenemisestä, esim. tieteelliseen julkaisusarjaan hyväksytty käsikirjoitus tai 
julkaistu artikkeli. Apollonian hallituksen jäsenet ja Suomen Hammaslääketieteen Säätiön hallituksen jäsenet eivät voi hakea Apollonian tai Hammaslääketi-
eteen Säätiön tutkimusapurahoja.

Apurahojen hakuaika on 2.10.–31.10.2017

Hakumenettely on kaksivaiheinen.
1. Sähköinen hakemus tehdään verkkolomakkeella Apollonian www-sivujen jäsenosion Apurahat-kohdassa
www.apollonia.fi. Sähköisen hakemuksen tulee olla lähetetty viimeistään 31.10.2017 klo 15.00. Tarkista ennen hakemuksen 
lähettämistä, että hakemus on valmis. Sähköisesti lähetettyä hakemusta ei pysty muuttamaan tai täydentämään.
2. Lisäksi tulostettu, päivätty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa kahtena (2) kappaleena
Apollonian toimistolle, 31.10.2017 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia,  
Bulevardi 30 B 5, 00120 Helsinki. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Ulkomailta lähetettyjen hakemus-
ten tulee olla perillä Apolloniassa hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneitä tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuk-
sia ei oteta käsiteltäviksi.

Katso tarkat hakuehdot ja -ohjeet: www.apollonia.fi/tutkimusapurahat

MYEL-vakuutus
Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuuttamisen, jonka piiriin apurahansaajat ovat kuu-
luneet vuoden 2009 alusta. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka työskentelevät vähintään neljä 
kuukautta ja joiden apuraha on euromäärältään vähintään 1 274,21 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 822,63 euroa (vuoden 2017 tasossa). Tietyin edelly-
tyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö. Vakuutusvelvollisuus 
koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun 
tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja (huomioi hakemuksessa). Vakuutusmaksut määräytyvät työtulon mu-
kaan. Apurahan saaja maksaa eläke- ja tapaturmavakuutusten maksut, jotka ovat yhteensä 11–14 prosenttia vahvistetusta työtulosta. Eläkevakuutusmaksu 
on verovähennyskelpoinen. Lisätietoja apurahavakuuttamisesta: mela.fi
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