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1 JOHDANTO 

Gastroeneterologisella syöpäpotilaalla on leikkauksen jälkeen riski erilaisiin ravit-

semusongelmiin, joista saattaa aiheutua vajaaravitsemustila. Tässä opinnäyte-

työssä on kerätty teoriatietoa vajaaravitsemustilan ehkäisemisen menetelmistä 

kirjallisuuskatsauksen avulla ja lisäksi tietoa käytännön hoitotyön menetelmistä 

tilaajaltamme. Lopullinen teoria-aineisto on valittu tilaajan toivoman videon sisäl-

lön perusteella. Näiden pohjalta on laadittu videon käsikirjoitus ja tuotettu video. 

Olennaisina gastroenterologista syöpää sairastavan leikkauspotilaan vajaaravit-

semuksen ehkäisyn menetelminä nousee esiin ravinnon rakenteen, aterioiden 

koon, ruokahalun parantamisen ja riittävän energian sekä ravintoaineiden saan-

nin huomioiminen. Opinnäytetyö on toteutettu projektina ja tarkoituksena oli tuot-

taa Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) digihoitopolkuun video vajaaravitse-

muksen ehkäisystä gastroenterologista syöpää sairastavalle leikkauspotilaalle. 

Opinnäytetyön tavoitteena on yhtenä hoitotyön menetelmänä tarjota videon 

avulla tietoa suositeltavasta ravitsemuksesta, vajaaravitsemuksen ehkäisyn nä-

kökulmasta, gastroenterologista syöpää sairastavalle potilaalle. Videon avulla 

potilaat saavat ravitsemusohjausta heille parhaiten sopivana ajankohtana ja voi-

vat halutessaan palata aiheeseen. Video tukee ja vähentää hoitajien työtä.  

Rizzi ym. (2016) toteavat, että on tärkeää tunnistaa ja hoitaa aliravitsemus, koska 

sillä on yhteys pitkittyneeseen sairaalahoidon tarpeeseen ja lisääntyneisiin kus-

tannuksiin. Lisäksi hoitamattomana aliravitsemus pahenee entisestään. Myös-

kään kaikki terveydenhuollon työntekijät eivät tunnista vajaaravitsemusta eivätkä 

pidä ravitsemusta potilaiden oleellisena kliinisenä hoitomuotona. (Rizzi ym. 2016, 

564.) 

Potilaan ravinnontarpeen huomioimisella voi olla merkittävä positiivinen vaikutus 

lääketieteelliseen lopputulokseen. Tämä pitää paikkansa erityisesti gastroentero-

logisten- ja maksasairauksien kohdalla, sillä useiden tässä terveydentilassa ole-

vien ravitsemuksen ja aineenvaihdunnan edellytykset muuttuvat. Ravinnonotto 

voi häiriintyä. Usein ravitsemushoito kuitenkin jatkuu sopimattomana, riittämättö-

mänä tai virheellisesti suunnattuna. (Feldman, Friedman & Brandt 2016, 57.)  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) 

digihoitopolkuun video vajaaravitsemuksen ehkäisystä gastroenterologista syö-

pää sairastavalle leikkauspotilaalle. Opinnäytetyön tavoitteena on yhtenä hoito-

työn menetelmänä tarjota videon avulla tietoa suositeltavasta ravitsemuksesta 

gastroenterologista syöpää sairastavalle leikkauspotilaalle. Aihe valikoitui työn ti-

laajan, Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) tarjoamista opinnäytetyön ai-

heista, sen perusteella, että ravitsemus on tärkeä osa hoitotyötä ja hyvällä ravit-

semuksella voidaan edesauttaa potilaan paranemista. 

Projektitehtävät: 

1. Millä hoitotyön menetelmillä gastroenterologisen syöpäpotilaan 

vajaaravitsemusta ennaltaehkäistään ja hoidetaan? 

2. Millä tavalla laaditaan videon käsikirjoitus? 

3. Millä tavalla tuotetaan video digihoitopolkuun? 
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3 GI-SYÖPÄ, RUOANSULATUS JA ENTERAALINEN RAVITSEMUS 

3.1 Syöpä  

Käsitykset syöpää aiheuttavista tekijöistä ja syövän syntymekanismeista perus-

tuvat kliinisiin ja epidemiologisiin havaintoihin, koe-eläinmalleihin, soluviljelmiin ja 

myös uusia molekyylibiologian menetelmiä käyttäviin tutkimuksiin (Isola & Kallio-

niemi 2018). Syöpä voi olla oireeton pitkään ennen diagnosointia ja sen löytymi-

nen voi tulla ilmi jonkin muun tutkimuksen yhteydessä tai seulonnoissa. Oireet 

voivat olla moninaisia. Syöpään sairastuneella voi olla pelkästään yleisoireita esi-

merkiksi väsymystä, kuumeilua ja laihtumista. Hoitolinjan valintaan vaikuttaa syö-

vän levinneisyys, joka voidaan määritellä erilaisin tutkimuksin kuten esimerkiksi 

tietokonetomografialla, magneettitutkimuksella, endoskopialla, kaikututkimuk-

sella tai isotooppitutkimuksilla. Kudosnäytteen mikroskooppisella tutkimuksella 

varmistetaan syöpätyyppi. Hoito voi olla paikallista tai systeemistä, mutta tär-

keimpinä hoitoina pidetään leikkauksen ja sädehoidon lisäksi erilaisia lääkehoi-

toja, myös yhdistelmähoito on mahdollista ja suositeltavaa etenkin suurten kas-

vainten hoidossa. Mikäli on odotettavissa, ettei kuratiivinen hoito eli potilaan täy-

dellinen parantaminen ole mahdollista, tulee keskittyä palliatiiviseen hoitoon, jol-

loin pyritään hidastamaan taudin etenemistä, parantamaan elämänlaatua, hel-

pottamaan oireita ja estämään komplikaatioiden ilmaantumista. (Ahonen ym. 

2016, 143—145.) 

Syövän nimi määräytyy emäkasvaimen sijainnin ja kasvainkudoksen rakenteen 

mukaan. Karsinoomaksi nimitetään epiteelikudoksesta lähtöisin olevaa syöpää, 

sarkoomaksi tukikudoksesta lähtöisin olevaa syöpää, lymfoomaksi imukudok-

sesta alkanutta syöpää ja leukemiaksi luuytimestä alkanutta syöpää. Hermoku-

doksesta alkavilla kasvaimilla ei ole yhteisnimeä, vaan ne nimetään kasvaimen 

solujen mukaan. Neoplasia tarkoittaa tarkoituksetonta ja haitallista kudoksen tai 

solukon epänormaalia kasvua. Kasvaimet jaotellaan hyvälaatuisiin benigneihin ja 

pahanlaatuisiin maligneihin. Benignien kasvu on paikallista ja hidasta, malignien 

kasvu on nopeampaa ja niille on tyypillistä kasvun kontrolloimattomuus, metas-

tasoituminen ja infiltraatio ympäröiviin kudoksiin. Pahanlaatuisille kasvaimille 

käytetään yhteisnimitystä syöpä. Syöpäkasvain lähtee kasvamaan muuttuneen 

solun jälkeläisistä, jotka voivat tunkeutua ympäröiviin kudoksiin ja levitä imu- sekä 
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veriteitse muualle elimistöön muodostamaan metastaaseja eli etäpesäkkeitä.  

(Ahonen ym. 2016, 139, 141.) 

3.2 GI-syövän diagnosointi ja levinneisyyden selvittäminen 

Gastroenterologinen syöpä tunnetaan ruoansulatuselimistön syöpänä, mikä kat-

taa ruokatorven, sappirakon, maksan, haiman, vatsalaukun, ohutsuolen, paksu-

suolen, peräsuolen ja peräaukon syövät (Amit & Sahdeo 2017, 7). Vatsanalueen 

syövät diagnosoidaan yleensä gastroskopiassa, minkä yhteydessä limakalvolta 

otetaan myös biopsia (Mahasyöpä 2018). Ensisijaisesti diagnoosi perustuu kas-

vaimen näkemiseen joko suolitähystyksen tai röntgentutkimuksen avulla. Epäily 

suolisairaudesta edellyttää koko suoliston tutkimista. (Järvinen, Kouri & Öster-

lund 2015, 491.) Levinneisyys kartoitetaan ultraäänitutkimuksella tai tietokoneto-

mografialla (Mahasyöpä 2018). 

3.3 Kirurgisin menetelmin hoidettavia gastroenterologisia sairauksia 

Yleisimpiä kajoavin toimenpitein hoidettavia gastroenterologisia sairauksia ovat 

esimerkiksi paksusuolen syövät, joiden kirurgisen hoidon tarkoituksena on pois-

taa kasvain. Myös ohutsuolen ja peräsuolen syöpiä hoidetaan kirurgisesti poista-

malla kasvaimia ja osia suolistosta. Haimasyövän ja maksan etäpesäkkeiden yh-

tenä hoitokeinona käytetään yleensä kirurgista poistoa. (Salminen 2018.)  

3.4 Ruoansulatuselimistö ja ruoansulatusmekanismit 

Suu, nielu, ruokatorvi, mahalaukku sekä ohut- ja paksusuoli muodostavat ruoan-

sulatuskanavan. Sylki- ja maharauhaset, haima, maksa sekä suolen epiteeli- ja 

rauhassolukko erittävät ruoansulatusnesteitä ruoansulatuskanavaan. Ravintoai-

neet pilkkoutuvat (digestio) ja imeytyvät (absorptio) ruoansulatuskanavassa me-

kaanisesti purennan ja suolen motiliteetin keinoin sekä kemiallisesti entsyymien 

ja sappisuolojen avulla. Ruoan ajatteleminen, maistaminen ja haistaminen saavat 

ruoansulatustoiminnan käynnistymään suussa ja muutoksia aikaan mahalau-

kussa. Hapan ruokasula käynnistää ohutsuoleen saapuessaan reaktioita, jotka 

mahdollistavat tehokkaan imeytymisen. Ruoansulatukseen neuraalisia mekanis-

meja ovat ruoansulatuskanavan oma hermosto ja autonominen hermosto. Hor-

monaalisiin mekanismeihin kuuluvat erityisesti gastriini, sekretiini ja kolekystoki-

niini, jotka ovat peptidihormoneja. (Leppäluoto ym. 2017, 269.) 
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Ohutsuolen pituus on kuudesta seitsemään metriä. Poikittaiset, korkeudeltaan 

noin yhden senttimetrin rengaspoimut, joiden seinämissä on nukkalisäkkeitä eli 

villuksia, lisäävät ohutsuolen pinta-alaa. Ravintoaineiden imeytyminen tapahtuu 

pääasiassa epiteelisolujen nukkamaisten harjareunusten eli mikrovillusten läpi. 

Ohutsuolen pinta-ala on kaiken kaikkiaan noin 300 m2. (Aro, Mutanen & Uusitupa 

2012, 34.) 

3.5 Ravintoaineiden pilkkoutuminen ja imeytyminen 

Hiilihydraattien pilkkoutuminen alkaa suuontelossa, jossa syljen amylaasi pilkkoo 

polysakkarideja pienemmiksi molekyyleiksi. Polysakkaridien pilkkoutuminen kes-

keytyy mahalaukussa, sillä syljen amylaasi tuhoutuu mahahapon vaikutuksesta.  

Haimanesteen amylaasin vaikutuksesta polysakkaridien sokeriketjujen pilkkoutu-

minen jatkuu jälleen ohutsuolessa, jossa sokeriketjut pilkkoutuvat disakkarideiksi. 

Ohutsuolen epiteelisolujen tuottamat maltaasi-, laktaasi- ja sakkaraasi-entsyymit 

pilkkovat disakkaridit monosakkarideiksi. Proteiinit ovat pitkiä polypeptidiketjuja, 

jotka muodostuvat aminohapoista. Peptidi on lyhyt ketju, jossa on ainoastaan 

muutama aminohappo. Proteiinien pilkkoutuminen käynnistyy mahalaukussa, 

jossa suolahappo aktivoi pepsiinientsyymin esiasteen pepsinogeenin toimintaky-

kyiseksi pepsiiniksi. Pepsiini pilkkoo mahalaukussa proteiineja eli polypeptidiket-

juja peptideiksi. Proteiinien ja peptidien pilkkoutuminen jatkuu ohutsuolessa, 

jossa haimanesteen trypsiini ja kymotrypsiini pilkkovat niitä peptideiksi ja amino-

hapoiksi. Ohutsuolen seinämäsolut tuottavat peptidaasientsyymiä, mikä hajottaa 

peptidejä aminohapoiksi. Rasvat eli lipidit ovat yleisimmin mono-, di- tai triglyseri-

dejä. Ravinnossa ja ihmisen kehossa rasva on yleensä triglyseridi-muodossa. 

Triglyseridissä glyserolimolekyyliin on liittynyt kolme rasvahappoa. Monoglyseri-

dissä glyseroliin on liittynyt yksi rasvahappo ja diglyseridissä kaksi rasvahappoa. 

Rasvat pilkkoutuvat ohutsuolessa. Sappinesteen sappisuolat pilkkovat suuria 

rasvapisaroita pienemmiksi eli emulgoivat rasvan. (Vierimaa & Laurila 2017, 

115.)  

Ravintoaineiden imeytymisessä ravintoaine siirtyy eri mekanismeilla suolen on-

telosta verenkiertoon tai imunesteeseen limakalvon solujen läpi. Imeytyminen on 

monivaiheinen tapahtuma säätelyineen. Ravinnon säätelijänä voi toimia epiteeli-

solu. Ravintoaine voi joutua suolen onteloon ja epiteelisoluun toistamiseen, jolloin 
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puhutaan ravintoaineen kierrosta suolen ontelon puoleisella kalvolla. Aina ravin-

toaine ei pääse muualle elimistöön, vaan joutuu limakalvon omaan aineenvaih-

duntaan. Suurin osa ravintoaineista kulkeutuu solukalvon läpi aktiivisen kuljetuk-

sen avulla, osa passiivisesti. Suurin osa ravintoaineista imeytyy eli absorboituu 

ohutsuolen alkupäässä eli pohjukaissuolessa (duodenum) ja tyhjäsuolen (jeju-

num) alkuosassa. B12-vitamiini imeytyy poikkeuksellisesti vasta sykkyräsuolessa 

(ileum). (Aro ym. 2012, 34.) 

Hiilihydraatit imeytyvät monosakkarideina ohutsuolessa nukkalisäkkeen sisällä 

olevaan hiussuoneen. Proteiinit pääsevät imeytymään ohutsuolen hiussuoneen 

pääasiallisesti yksittäisinä aminohappoina, jonkin verran myös lyhyinä peptidiket-

juina. Lyhytketjuiset rasvahapot pystyvät imeytymään nukkalisäkkeen hiussuo-

neen. Pitkäketjuiset rasvahapot muodostavat glyserolin kanssa triglyseridimol-

kyylejä, jotka imeytyvät nukkalisäkkeen sisällä olevaan imusuoneen. (Vierimaa & 

Laurila 2017, 115.) 

3.6 Enteraalisen ravitsemuksen merkitys ruoansulatuskanavalle 

Suun kautta toteutuvalla enteraalisella ravitsemuksella voidaan tukea GI-kana-

van rakenteellista ja toiminnallista eheyttä.  Enteraalinen ravitsemus ylläpitää ra-

kenteellista eheyttä huoltamalla limakalvoja ja nukkalisäkkeiden korkeutta, elvyt-

tämällä epiteelisolujen lisääntymistä, edistämällä ohutsuolen mikrovillusten toi-

mintaan liittyvien entsyymien tuotantoa ja ylläpitämään eritykseen liittyvän im-

muglobuliini (Ig) A-tuotannon immunosyyttejä, jotka muodostavat suoliston 

kanssa imukudossolukkoa. Enteraalinen ravitsemus myös ylläpitää GI-kanavan 

toiminnallista eheyttä huoltamalla sisäisen epiteelin solujen tiiviitä liitoksia, kiih-

dyttämällä verenkiertoa, aikaansaamalla monien ravintoketjun sisäsyntyisten vä-

littäjäaineiden tuotantoa ja vapautumista, mukaan lukien gastriini, kolekystoki-

niini, bombesiini (eräs ruuansulatuskanavan peptidi, joka muun muassa lisää 

gastriinin ja mahahapon eritystä) ja sappisuola. Enteraalinen ravitsemus saa ai-

kaan liman erittymistä ja suoliston lihasten supistuksia, jotka auttavat huuhtele-

maan bakteereita eteenpäin suolistossa. Lisäksi haimaetsyymit, proteaasi (pro-

teiineja hajottavat entsyymit) ja laktoferriini (maidon, eräiden muiden kudosnes-

teiden ja neutrofiilien rautaa sitova proteiini, joka mm. hidastaa bakteerien kas-

vua) osallistuvat mekanismeihin, jotka pitävät bakteerit hallinnassa ja estävät pa-

togeenisten organismien kasvun. Niiden potilaiden kohdalla, jotka voivat syödä 
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ja juoda, enteraalisessa ravitsemuksessa keskitytään täydennysravintovalmistei-

den käyttöön, ravitsemusohjaukseen ja ruokahalun parantamiseen. Niillä poti-

laille, jotka eivät voi syödä GI-kanavassa olevan toimintahäiriön vuoksi, letkura-

vitsemus on välttämätöntä. (Feldman ym. 2016, 91.) 

3.7 Ravitsemustilaa heikentävät häiriöt 

Katabolia tarkoittaa hajottavaa aineenvaihduntaa, jossa energiaa valuu ulospäin, 

ja energiaa sisältävät yhdisteet pilkkoutuvat yksinkertaisemmiksi ja pienemmiksi 

yhdisteiksi. Jos potilaalla on muutoksia stressivasteessa, ne välittyvät sympaatti-

sen hermoston aktiviteetin lisääntymisen kautta. Muutokset proteiiniaineenvaih-

dunnassa ilmenevät elimistössä proteiinien lisääntyneenä hajoamisena. Katabo-

lisessa vaiheessa energian kulutus on usein jopa monien viikkojen ajan lisäänty-

nyt. Silloin energiaa mobilisoidaan varastoista, esimerkiksi lihasproteiineista ja 

rasvakudoksista. (Laurila 2016.) Akuuteista sairauksista johtuva katabolia vai-

keuttaa ravitsemuksellisen vajeen korjaamista. Heille, joilla on korkea-asteinen 

aineenvaihdunnallinen stressi, ravitsemuksellisella tuella ei yleensä aikaansaada 

kehon proteiinimääriä lisättyä. Tavoitepainoa ei ehkä saavuteta ja mikäli se saa-

vutetaan, suuri osa painonnoususta saattaa johtua lisääntyneestä nesteestä tai 

rasvakudoksesta. Vaikka tavoitepainoa tai seerumin proteiinitason lisääntymistä 

ei saavutettaisikaan, voi tietylle potilaalle suunnattu ravitsemuksellinen tuki pa-

rantaa kehon fysiologista toimintaa ja kliinisiä tuloksia. (Feldman ym. 2016, 81.)  

Syöpäsairaus pelkästään tai syöpäsairaus yhdessä säde- tai solunsalpaajahoito-

jen kanssa aiheuttaa useimmille makuaistin muutoksia. Perusmaut muuttuvat, 

esim. suolainen, makea, karvas tai hapan maistuvat erilaisille. Näiden makujen 

tunnistamiskynnys joko nousee tai laskee. Joskus ruoka ei maistu lainkaan tai 

maistuu metalliselle. Myös hajuaisti vaikuttaa aistimukseen. (Ravitsemustera-

peuttinen yhdistys 2009, 32—33.) 

Kakeksia tarkoittaa näivettymistä, riutumista ja kuihtumista eli vaikeaa aliravitse-

mustilaa. Siihen liittyy yleensä yleissairauksia, huonoa yleisvointia, väsymystä ja 

laihtumista. Kakeksia aiheuttaa usein merkittävää sairastavuutta ja kuolleisuutta 

sekä on riski henkilölle, jolla syöpä on edennyt pitkälle. Kakeksiassa potilaalla 

aineenvaihdunta on muuttunut niin, että hän ei pysty käyttämään ravintoaineita 

hyödyksi elimistössään. (Laatikainen & Joensuu 2017, 117—120.) Kakeksia ja 
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makuaistin muutokset ovat syöpäpotilailla yleisiä. Näiden oireiden yhtenä mah-

dollisena syynä on usean kasvaimen erittämä kakeksiini eli TNF-a (tumor necro-

sis factor alpha) ja jotkut muut huonommin tunnetut peptidit sekä nukleotidit, jotka 

vaikuttavat metaboliaan. (Kataja 2013.)  

Imeytymishäiriö tarkoittaa aineenvaihdunnallista vaivaa, jota esiintyy, kun ruoan-

sulatuselimistö ei kykene hajottamaan ravintoaineita imeytymistä varten. Huonon 

ruokahalun ja vastenmielisyyden ravintoa kohtaan lisäksi useimmilla syöpäpoti-

lailla on imeytymishäiriöitä. Nämä voivat riippua suoraan kasvaimen aiheutta-

mista paikallisista muutoksista suolessa. Syöpäpotilailla on todettu tavallista 

enemmän limakalvojen ohenemista ja poimuisuuden vähenemistä, mitä pidetään 

paraneoplastisena, jonkin humoraalisen säätelytekijän aiheuttamana muutok-

sena. (Kataja 2013.) 

Gastroenteropankreaattiset neuroendokriiniset kasvaimet, eli GEP-NET-kasvai-

met erittävät useita erilaisia vasoaktiivisia peptidejä, mitkä aiheuttavat ripulia ja 

muuta maha-suolikanavan oiretta. Taustalla on yleensä prostalgiinien liikaeritys 

(PGE2 ja F2) mikä voi johtaa myös imeytymishäiriöihin tai aliravitsemukseen. 

(Kataja 2013.) Infektiot, antibiootit ja ruokamyrkytys ovat äkillisen ripulin aiheut-

tajia, kun taas sairaudet ovat kroonisen eli pitkäaikaisen ripulin aiheuttajia. Ripu-

liin sairastumisen vaaroina ovat nestetasapainon häiriöt ja kuivuminen. Hoitome-

netelmänä on nestetasapainon korjaaminen, joka voidaan aikuisella korjata ap-

teekista saatavien ripulijuomien lisäksi urheilujuomilla. Ripulin aikana imeytymis-

kyvyn ylläpitämiseksi tulee syödä ruokahaluttomuudesta huolimatta. Neutraalit 

maut, kuivat leivät, keksit ja korput, sekä marjakeitot, kiisselit ja erilaiset soseet 

esim. puuron kanssa mielletään usein heikkona hetkinä paremmin maistuviksi. 

Ravinto tulee nauttia haaleana, koska kuuma ja kylmä lisää suoliston supistelua. 

(Sinisalo 2015, 181—182.)  

Hypoalbuminemiassa albumiinin pitoisuus veressä on alle normaalitason. 

Yleensä tila esiintyy silloin kun henkilöllä on vakava tai pitkäaikainen tauti. Syö-

päpotilaiden seerumin albumiinitaso voi laskea eri syistä johtuen. Albumiinia voi  

vuotaa peritoeneumin tai pleuratilan nesteisiin. Enteropatian eli suolisairauden 

seurauksena valkuaista sisältävää nestettä vuotaa suoleen ja siten pois elimis-

töstä. (Kataja 2013.) 
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Pitkään aliravitsemuksesta kärsineille henkilöille voi ilmaantua lisäravitsemuksen 

aloittamisen jälkeen refeeding-oireyhtymä. Aliravittu henkilö saa energian pää-

osin kehon omista rasvoista, kun taas lisäravinteita saavalle kehon ulkoisesta 

glukoosista tulee uudelleen ensisijainen energian lähde. Tästä johtuen haiman 

insuliinieritys lisääntyy, mikä saa aikaan elektrolyyttien ja veden siirtymistä ve-

restä soluihin. Tavallisimpia elektrolyyttihäiriöitä ovat hypofosfatemia, mikä voi il-

metä lihasheikkoutena ja hengitysvajauksena sekä hypokalemia ja magnesemia, 

mitkä voivat altistaa rytmihäiriöille. Pitkään aliravitsemustilasta kärsineille ravitse-

mushoito tuleekin aloittaa hyvin pienellä energiamäärällä (5—10 kcal/kg/vrk) ja 

energiamäärää tulee lisätä vähitellen muutaman päivän välein, kunnes saavute-

taan tavoiteltu vuorokautinen kalorimäärä. (Pöyhiä, Güldogan, Vanhanen & Aalto 

2018, 108.) 

Dumping-oireyhtymä syntyy, kun ruoka siirtyy liian nopeasti ohutsuoleen. Dum-

ping-oireyhtymä voi ilmaantua mahalaukun poistoleikkauksen, vagushermon 

osan poiston ja ruokatorven leikkauksen seurauksena. Dumping-oireyhtymiä tun-

netaan kaksi eri tyyppiä. Aikainen Dumping-oireyhtymä ilmenee 30 minuutin si-

sällä ateriasta ja sille on ominaista vatsakipu, ripuli, kaasun aiheuttama jyrisevä 

ja kurluttava ääni suolistossa, turvotus, pahoinvointi, vasomotoriset oireet; punas-

tuminen, hikoileminen, nopeutunut sydämen syke, alhainen verenpaine ja ohime-

nevä tajuttomuus. Tämä oireyhtymä on seurausta nesteiden siirtymisestä veri-

suonten sisältä suolistoon ja tehostuneesta GI-hormonien vapautumisesta, mikä 

puolestaan johtuu ohutsuolessa olevasta korkeasta hiilihydraattikuormasta. Myö-

häinen Dumping-oireyhtymä ilmenee tunnista kolmeen tunnin sisällä ateriasta ja 

sille tunnusomaisten hypoglygemian, hikoilun, nälän, uupumisen ja hetkellisen 

tajuttomuuden on ajateltu liittyvän glukagonin tapaisen peptidin välityksellä ta-

pahtuvasta nopeasta insuliinin vapautumisesta. Edellä mainitun tapahtumaketjun 

saa aikaan ohutsuolessa oleva liiallinen hiilihydraattikuorma. Dumping-oireyh-

tymä diagnosoidaan kliinisesti ja arvioidaan suun oraalisella glukoosinsieto- tes-

tillä. (Feldman ym. 2016, 86.)
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4 VAJAARAVITSEMUKSEN HOITO 

4.1 Ravinnon merkitys on moninainen 

Ruoalla on ihmiselle fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen merkitys. Hoitotyössä on 

tärkeää ottaa kaikki nämä merkitykset huomioon. Sen lisäksi, että ruoalla ylläpi-

detään ja edistetään terveyttä, syömiseen liittyy myös psyykkisiä ja sosiaalisia 

mielihyvän hetkiä. Potilaat omaksuvat ruokavalion suunnittelun ja toteutuksen 

parhaiten, kun otetaan huomioon heidän ruokakulttuurinsa, taloudelliset ja taidol-

liset mahdollisuudet, vakaumukset ja yksilölliset tekijät, kuten mieliruoat ja heille 

epämiellyttävät maut. (Sinisalo 2015, 49,65.)  

Syöminen ja ruokavalinnat ovat yksilöllisiä valintoja, osa identiteettiä ja moniulot-

teinen osa ihmiselämää, joihin vaikuttavat psyykkiset, sosiaaliset ja taloudelliset 

tekijät sekä kulttuuri. Ruoka on usein keskeisessä osassa, kun on syytä juhlia, 

tarve saada lohdutusta, korostaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, osoittaa rakkautta 

ja välittämistä. Tunnetilat ohjaavat ruokavalintoja, koska ruoalla on helppo loh-

duttaa ja ilahduttaa itseä tai syödä ajanvietteeksi. Alakulo voi johtaa hakemaan 

makeasta mielihyvää ja turvallisuuden tunteen kaipuu voi saada valmistamaan 

ruokia äidin reseptillä. Vaikeimmillaan tunteiden käsittely ruoalla johtaa syömis-

häiriöön. (Sinisalo 2015, 48—49.) 

4.2 Aliravitsemuksen ja vajaaravitsemuksen ero 

Aliravitsemus eli klassinen nälkiintyminen liittyy krooniseen ravintoaineiden puut-

teeseen. Sairauteen liittyvä vajaaravitsemustila puolestaan on tila, jossa potilaan 

kehossa on sairaudesta tai siihen liittyvästä paranemisprosessista johtuvaa ener-

gian kulutusta ja typen tarvetta lisäävä kehon tulehdustila. Vajaaravitsemusti-

lassa kehon tulehdusaste voi olla joko lievä, keskivaikea tai vaikea. Tulehduksen 

asteella on merkitystä kehon typen tarpeeseen ja lihaskudoksen menetyksen no-

peuteen. Vajaaravitsemustilaan liittyy lisäksi puutteellinen ravinnon saanti. (Orell-

Kotikangas, Antikainen, & Pihlajamäki 2019.) Vajaaravitsemustila aiheutuu ravin-

toaineiden riittämättömästä saannista tai ravintoaineenvaihdunnan häiriöstä (Ala-

huhta ym. 2014, 304). Vajaaravitsemus voi johtua myös siitä, että ruokavalion 

ravintoaineet eivät ole tasapainossa (Knudsen 2012, 7).  
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4.3 Vajaaravitsemuksen seuraukset 

Vajaaravitsemus aiheuttaa anemiaa, lihasten toiminnan heikentymistä, hengitys-

funktion huononemista, immuunivasteen alenemista, haavojen paranemisen hi-

dastumista, sairastuvuuden lisääntymistä ja kuolemia (Alahuhta ym. 2014, 304).  

Vajaaravitsemuksesta johtuen ihmiselle voi puhjeta ravitsemukseen liittyviä sai-

rauksia ja oireyhtymiä, riippuen siitä mitä ravintoainetta ruokavaliossa on liikaa 

tai liian vähän (Knudsen 2012, 7). 

Elintoimintojen ja terveyden ylläpitämiseen tarvitaan energiaa ja ravintoaineita 

riittävästi ja oikeassa suhteessa. Ravinnon saanti voi olla liian vähäistä myös 

imeytymishäiriöiden, ravinnon tarpeen lisääntymisen, liian vähäisen syömisen tai 

yksipuolisen ruokavalion vuoksi. Psyykkiset syyt, erilaiset sairaudet, syömisvai-

keudet ja ruokavalion yksipuolistuminen voivat johtaa vajaaravitsemukseen. 

Säännöllinen ja runsas alkoholin käyttö sekä tietyt lääkkeet saattavat lisätä joi-

denkin ravintoaineiden tarvetta. Riittämättömän ravintoaineiden saannin seu-

rauksena elimistön puolustuskyky laskee, sairauksista toipuminen ja haavojen 

paraneminen hidastuvat, käyttökelpoisia hoitovaihtoehtoja voi olla vähemmän tai 

niiden käyttöä voidaan joutua rajoittamaan, komplikaatiot ja sairaanhoitopäivät 

lisääntyvät. (Arffman & Tiainen 2011, 110.) 

Ravitsemustila vaikuttaa suoraan taudin ennusteeseen ja syöpähoitojen sietoon. 

Ruoansulatuskanavan syöpää sairastavien ennuste on vielä huonompi, jos en-

nen kemosädehoitoa edeltävästi painoindeksi on alle 18kg/m2 ja seerumin albu-

miinitaso alle 35 g/l. (Orell-Kotikangas 2013.) Sytostaattihoidon toksisuus kasvaa 

yleensä syöpäpotilailla, joilla on ruoansulatuskanavan syöpä, jos energian ja pro-

teiinin saanti jäänyt liian niukaksi. Toksisuus tuplaantuu, jos miesten energian 

saanti on alle 2400 kcal ja naisten alle 2100 kcal vrk:ssa. Sytostaattihoidon sivu-

oireet ovat kolminkertaisia, jos proteiinin jokapäiväinen saanti on miehillä alle 70 

g ja naisilla alle 65 g. (Orell-Kotikangas 2013.)  

Proteiineihin ja kaloreihin liittyvä aliravitsemus on yleinen ongelma syöpäpoti-

lailla. Aliravitsemustilaan vaikuttavat syövän tyyppi, syöpäkasvaimen vastaiset 

spesifiset terapeuttiset hoidot, potilaan erityispiirteet ja ikä, sukupuoli, oheissai-

rastavuus, kuten diabetes ja GI-ongelmat. (Feldman ym. 2016, 86.) 
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4.4 Ravitsemustilan arviointi 

Ravitsemustilan arvioinnissa käydään läpi potilaan esitiedot ja statuslöydökset. 

Veren proteiineista albumiinin (T ½ 20 vrk), transferriinin (T ½ 8 vrk) ja prealbu-

miinin (T ½ 2 vrk) pitoisuuksien avulla saadaan paaston aikana melko hyvin sel-

ville ravitsemustila. Trauman, infektion tai vaikean sairauden aikana näiden pro-

teiinin informaatioarvo ravitsemustilan arvioinnissa on vähäinen. Mikäli normaali-

painoisen henkilön paino laskee puolen vuoden aikana yli 10 %, viittaa se jo mer-

kittävään aliravitsemustilaan. (Alahuhta ym. 2014, 304—305.) 

4.5 Ravitsemushoito, ravitsemuskuntoutus ja potilasohjaus hoitotyössä 

Kaikkia syömishäiriöisiä ja vajaaravitsemustilassa olevia voidaan hoitaa ravitse-

muskuntoutuksella. Ravitsemuskuntoutus suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti. 

Mikäli heikentynyttä ravitsemustilaa ei korjata nopeasti, se saattaa kroonistua. 

(Käypähoito, 2018.)  

Ravitsemushoitoa toteuttavat moniammatilliset yhteistyöryhmät, jotka toimivat 

mm. sairaaloiden osastoilla ja ruokapalveluissa. Ravitsemuskuntoutus alkaa va-

jaaravitsemuksen riskin seulonnalla, ravitsemustilan arvioinnilla sekä ravitsemus-

hoidon suunnittelulla. Kuntoutus jatkuu suunnitellun ravitsemushoidon toteutuk-

sella ja seurannalla. Ravitsemushoitoon osallistuvien henkilöiden tehtävänä on 

ravitsemushoidon ja -kuntoutuksen arviointi sekä seuranta, ravitsemusohjaus, -

koulutus ja -konsultointi sekä ravitsemukseen liittyvän hoidon kehittäminen ja 

sekä potilaiden että omaisten neuvonta. Laadukas ravitsemusohjaus toteutuu riit-

tävillä resursseilla ja selkeällä työnjaolla, myös omaisella on merkittävä vaikutus 

hoidon onnistumiseen. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 17—18, 27.) 

Syöpäpotilaalle tulee aloittaa ravitsemushoito, jos vajaaravitsemus on todettu tai 

siihen on altistumisriski. Tehostettu ravitsemushoito aloitetaan, jos ravinnon 

saanti on ollut potilaalla riittämätöntä (<60% arvioidusta energiantarpeesta) yli 10 

päivän ajan. (Orell-Kotikangas 2013.) 

Ravitsemushoito on osa potilaan kuntoutusta, jonka tavoitteena potilaalle on 

mahdollisimman hyvä ravitsemustila ja vajaaravitsemuksen ehkäisy. Ruokavalio-

hoidon perustana on kunkin ikäkauden yleiset ruokavaliosuositukset, joita muo-

kataan sairauden vaatimusten ja ruokavaliosuositusten mukaan. Ruokavalintoi-
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hin ja syömiseen vaikuttavat potilaan tiedot, taidot, arvot ja asenteet. Ravitse-

mushoito on osa monien sairauksien hoitoa. Niissäkin sairauksissa, joissa ruo-

kavaliolla ei suoranaisesti hoideta tautia, sillä on keskeinen merkitys hyvän ravit-

semustilan ylläpitäjänä. (Sinisalo 2015, 116.) 

Vajaaravitsemuksen ehkäisy on aloitettava jo hoitojen alussa, sillä hyvä ravitse-

mustila mahdollistaa voimakkaammat hoidot ja vähentää komplikaatioiden vaa-

raa. Potilasta on tärkeä motivoida ylläpitämään hyvää ravitsemustilaa osana sai-

rauden hoitoa. Syöpää sairastavat on moninainen potilasryhmä, jolle on kuitenkin 

yhteistä erilaiset ravitsemukseen liittyvät ongelmat. Syöpiin liittyy usein ruokaha-

luttomuutta, makumuutoksia, kiihtynyt aineenvaihdunta ja elimistön kataboliatila 

(kudosten hajoaminen), minkä vuoksi vajaaravitsemus ja laihtuminen ovat hyvin 

tyypillistä. Syöpäkasvain voi tukkia tai ahtauttaa ruoansulatuskanavaa. Sairau-

den tuoma psykologinen stressi vähentää ruokahalua ja kaventaa ruokavaliota, 

mikä lisää entisestään vajaaravitsemuksen vaaraa. (Sinisalo 2015, 192—193.) 

Leikkaushoito aiheuttaa elimistössä aina stressireaktion, joka kiihdyttää entises-

tään syövän aiheuttamaa elimistön kataboliatilaa. Ravitsemushoidon toteutuk-

sessa olennaisinta on yksilöllisyys ja tarvelähtöisyys. Vajaaravitsemuksesta kär-

sivän potilaan ravitsemushoidossa tärkeintä on syödä ylipäätään jotakin ja muut-

tuvien makutottumusten myötä tarjota sitä mitä mieli tekee. Syöpäsairaan syömi-

seen ja ravitsemustilaan vaikuttavat myös pahoinvointi, suun ja nielun alueen 

haavaumat, kuiva suu ja ripuli. Vajaaravitsemustilassa tai -vaarassa olevaa poti-

lasta on syytä kannustaa jo varhaisessa vaiheessa kliinisten ravintovalmisteiden 

käyttöön, sillä niiden pienistäkin määristä saadaan runsaasti energiaa ja suojara-

vintoaineita. PEG-letkun tai nenämahaletkun asentamista ei kannata viivyttää, 

jos potilaan syöminen on hankalaa ja ravitsemustila on huono. (Sinisalo 2015, 

192—193.) 

Ravitsemuksellinen tuki voi olla kohtalaisen hyödyllistä vakavasti aliravituille po-

tilaille, jotka ovat suunnitellusti menossa suuriin leikkauksiin. Aliravittujen potilai-

den tehostettu ravitsemus vähintään seitsemän päivää ennen leikkausta vähen-

tää perioperatiivisia komplikaatioita ja joskus myös kuolleisuutta. (Feldman ym. 

2016,81.)  
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Vajaaravitsemuksen hoito toteutetaan lisäämällä hiilihydraattien ja rasvojen mää-

rää, jolloin energian saanti lisääntyy, vaihtoehtoisesti ruokavaliota voidaan täy-

dentää proteiinien ja energian saannin lisäämisellä. Toteutus määräytyy potilaan 

erityistarpeiden mukaan, mutta yleisesti potilaat tarvitsevat sekä proteiini- että 

energiatäydennyksen. Vajaaravitsemusta voidaan hoitaa myös apteekista saata-

villa yksipuolisilla tai monipuolisilla kliinisillä ravintovalmisteilla. Yksipuolista ra-

vintovalmistetta käytetään tietyn ravintoaineen puutostilanteessa tai mikäli on 

tarve nostattaa energian määrää. Monipuolisia ravintovalmisteita voidaan käyttää 

tarvittaessa täydentämään ruokavaliota. Jos energian ja energiaravintoaineiden 

saanti on riittävää, mutta suojaravintoaineista on puutetta, voidaan ne korvata 

vitamiineilla ja kivennäisaineilla. Potilaan vointi ja sairaudet määrittelevät toteu-

tustavan. Enteraalinen ja parenteraalinen ravitsemus voivat toimia yksinään tai 

toisiaan täydentäen. (Alahuhta ym. 2014, 106—109.)  

Potilaan vointi ja taidot ruokailun suhteen tulee huomioida. Hän voi tarvita apua 

esimerkiksi syömisessä tai ruokahaluttomuuden hoidossa. Ruokahaluttomuu-

desta kärsivän ruoka-annokset jäävät usein vähäiseksi, joten nauttimalla annok-

sia tiheämmin voidaan hoitaa vajaaravitsemusta. Toki ruokahaluttomuuden syy 

tulee selvittää ja korjata, sillä siihen voivat vaikuttaa monet muutkin tekijät kuin 

varsinainen ravinto, esimerkiksi epämiellyttävä ruokailuympäristö, ruoan sopi-

mattomuus tai huono hygienia. (Alahuhta ym. 2014, 114—115.) 

Potilasohjaus on hoitotyön auttamismenetelmä, jossa potilaan toimintakykyä, it-

senäisyyttä ja omatoimisuutta tuetaan vuorovaikutuksen avulla (Eloranta-Virkki 

2011, 7). Potilasohjaus on tiedon välittämistä, neuvontaa, terapiaa, konsultaatiota 

ja oppimista. Sen toteuttaminen kuuluu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, 

ja se pitää sisällään ihmisen kohtaamisen, kuulemisen ja kunnioittamisen. 

(Vänskä, Laitinen-Väänänen & Kettunen 2011, 6—19.) Potilaalla on lakisäätei-

nen oikeus saada riittävästi hoitoonsa liittyvää tietoa. Riittävä tiedonsaanti on 

edellytys potilaan itsemääräämisoikeudelle ja hoidon toteutuksessa yhteisym-

märryksessä terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaan kanssa. Terveyden-

huollon toimintana ohjaus on osa potilaan asianmukaista ja hyvää hoitoa. Yksi-

kään palveluprosessi ei ole toimiva, ellei siihen sisälly potilasohjausta. (Lipponen 

2014.) Potilasohjauksen tavoitteena on uuden tiedon, taidon ja ymmärryksen 

syntyminen, mikä mahdollistaa käyttäytymisen muutoksen. (Eloranta & Virkki 

2011, 50). 



19 

Ravitsemusohjauksen tarkoituksena on ohjata potilasta ruokailutottumusten 

muuttamiseen sairauden vaatimalla tavalla. Neuvonnan perustan luovat ravitse-

mussuositukset. Potilaalle perustellaan ravitsemushoidon tärkeys ja mahdolli-

suuksien mukaan tavoitteet asetetaan potilaan kanssa yhdessä. Hoitomyönty-

vyyden lisäämiseksi ohjauksen tulee olla yksilöllistä ja käytännönläheistä. Neu-

votaan ja havainnollistetaan mahdollisimman tarkasti, ja huomioidaan mahdolli-

simman hyvin potilaan omat ruokailutottumukset ja elämäntilanne. (Schwab 

2012.) 

Sairauden akuuttivaiheessa, esim. leikkauksen jälkeen, ravitsemusneuvonta po-

tilaalle on lähinnä ohjaavaa, koska potilaalla ei useinkaan ole edellytyksiä löytää 

ratkaisuja ravitsemukseen. Sairas aliravittu syöpäpotilas tai suolileikattu on ylei-

semmin valmiimpi muuttamaan ruokailutottumuksiaan, koska haluaa helpotusta 

oireisiinsa ja vointiinsa. (Schwab 2012.) 

Ruokavalintoja voi ohjata myös käytössä oleva lääkitys. Lääkitys tulee sovittaa 

ruokavalion kanssa yhteen siten, että molemmat pysyvät tasapainossa. (Sinisalo 

2015, 58.) 

Alkoholin käyttöä suositellaan välttämään kokonaan syöpälääkehoitojen aikana. 

Syöpälääkkeet vaikuttavat maksaan herkistämällä sitä alkoholin haittavaikutuk-

sille. Alkoholi voi aiheuttaa jopa voimakkaan antabusreaktion eli hyvin voima-

kasta pahoinvointia. Niin kauan kuin elimistössä on syövän hoitoon käytettyjä lää-

keaineita, tulee alkoholista pidättäytyä täysin, eli vähintään hoitopäivinä ja mie-

luiten parina kolmena päivänä hoitojen jälkeen. (Nieminen, 2016, 40.) 

Liikuntaharjoittelun käyttämisestä kuntoutuksen aikana syöpäsairauden ja sen 

hoitojen aiheuttamista haittavaikutusten vähentämisestä on tutkimusnäyttöä. 

Hormonihoidot, solunsalpaaja- ja sädehoidot heikentävät usein yleiskuntoa ja ai-

heuttavat väsymystä, lihaskatoa, osteoporoosia, painon vaihtelua ja ääreisher-

mostojen toimintahäiriöitä. Niitä voidaan helpottaa liikuntaharjoittelulla. (Kukko-

nen-Harjula, Tikkanen & Hupli 2016.)  

Liikunta vaikuttaa syöpäpotilaalla fyysiseen suorituskykyyn, luuntiheyteen, lihas-

massaan ja parantaa keuhkojen sekä sydämen toimintaa. Näyttää myös siltä, 

että liikunnalla on vaikutusta hoitoihin liittyviin lihaksiston ja luuston oireiden ja 
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uupumusoireiden vähenemiseen. Liikkuminen ja ulkoilu kohentavat lisäksi mie-

lialaa. Fyysinen aktiivisuus ja harjoittelu parantavat muutenkin elämänlaatua syö-

pähoidoista toivuttaessa ja selviydyttäessä. (Spence, Heesch & Brown 2009.)  

Liikuntaa ja ulkoilua on yleensä turvallista harrastaa syöpähoitojen aikana, koska 

ne ovat olennaisena osana kuntoutumista. Liikunta parantaa elämänlaatua, vä-

hentää uupumusta, syövän aiheuttamaa ahdistuneisuutta ja tehostaa suoliston 

motiliteettia. Liikunnan hyvät vaikutukset tulevat esille kehon immuunipuolustus-

järjestelmässä, prostaglandiinien ja insuliinin pitoisuuksissa. (Duodecim, 2016.)  

4.6 Ravintoaineiden saantisuositukset  

Asiantuntijat ovat suunnitelleet vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvia ravitsemus-

suosituksia. Suomessa ravitsemussuositusten laatija on valtion ravitsemusneu-

vottelukunta (VRN), joka toimii Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Ra-

vitsemussuositusten avulla pyritään parantamaan väestön ravitsemustottumuk-

sia ja edistämään terveyttä. Ravitsemussuositusten tarkoituksena on tasapainoi-

nen energian ja ravintoaineiden saanti. Ravitsemussuosituksissa yleensä ilmais-

taan eri ravintoaineiden saantisuositukset. Lisäksi niissä voi olla ohjeita käytän-

nön ravitsemuksen toteuttamiseen, toisin sanoen ruoan käyttösuosituksia. Suo-

situsten mukaisella ruokavaliolla on vaikutusta terveyteen ja lisäksi sillä voidaan 

ehkäistä terveydellisiä riskejä ja sairauksia, esimerkiksi ylipainoa, tyypin 2 diabe-

testa, korkeaa verenpainetta ja veren kolesteroliarvojen nousua. Ravintoainesuo-

situkset on laskettu noin kuukauden mittaiselle ajanjaksolle ja ne ovat keskimää-

räisiä suosituksia. Ravitsemussuosituksissa on määritelty pienin tarve, keskimää-

räinen tarve ja suositeltava saanti. Pienin tarve ilmaisee määrän, jolla voidaan 

ylläpitää elimistön varastoja ja ehkäistä puutostilan syntyminen. Keskimääräinen 

tarve ilmaisee tietyn väestönosan, esimerkiksi tietyn ikäisten naisten, keskimää-

räisen tarpeen. Suositeltava saanti ilmaisee tarpeen, mikä riittää 97,5 prosentille 

väestöstä tyydyttämään ravintoaineen tarpeensa ja ylläpitämään hyvää ravitse-

mustilaa, mutta ei ole kenellekään haitallisen suuri määrä. Yleensä ilmoitetaan 

suositeltavan saannin arvo. (Sinisalo 2015, 65—66.)  

Ravitsemussuositukset on tarkoitettu terveille ja kohtalaisesti liikkuville henki-

löille, tyypin 2 diabeetikoille, kohonneesta verenpaineesta ja kohonneista rasva-

arvoista kärsiville henkilöille. Ne sopivat lisäksi painonhallintaan ja lähes kaikkien 
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erityisruokavalioiden suunnittelun pohjaksi, mikäli erikseen huomioidaan sairau-

den vaatimat erityistarpeet. Tarkennettuja ravitsemussuosituksia on laadittu 

myös joillekin muille väestöryhmille poikkeavien energia- ja suojaravintoaineiden 

tarpeen vuoksi. Näihin väestöryhmiin kuuluvat odottavat ja imettävät äidit, pienet 

lapset, koululaiset, vanhukset, urheilijat ja huippu-urheilijat. Lisäksi tarkennettuja 

suosituksia on laadittu yleisiin joukkoruokailuihin, kouluihin, sairaaloihin, hoitolai-

toksiin, vangeille ja puolustusvoimille. (Sinisalo 2015, 68.) 

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa korostuvat ruokavalion kokonaisuus: 

monipuolisuus, ruoan hyvä maku ja nautittavuus. Mikään tietty yksittäinen ravinto 

-tai ruoka-aine ei yksikseen paranna tai heikennä koko ruokavalion laatua. Ter-

veys ja kestävä kehitys nostetaan myös esille. Ravitsemussuositusten kaksi ta-

soa ovat: tarkat ravintoaineiden saantisuositukset ja suositeltavat ruokavalinnat. 

Ravintoaineiden saantisuositukset esitetään päivän saantina ja energiaan suh-

teutettuna eri ikäluokille ja sukupuolille erikseen. Joillekin vitamiineille ja kiven-

näisaineille on esitetty suurin hyväksyttävä päiväannos eli pitkäaikaisen saannin 

enimmäisraja, minkä ylittymisestä voi aiheutua terveydellisiä haittoja. Enimmäis-

raja voi ylittyä, mikäli on käytössä useita ravintoainevalmisteita tai täydennettyjä 

elintarvikkeita samaan aikaan. Suositeltavilla ruokavalinnoilla pyritään ohjaa-

maan kansalaisten valintoja, jolloin ravintoaineiden saanti ja ravitsemussuosituk-

sen tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Ruokakolmio ja lautasmalli on 

laadittu ravitsemussuositusten käytännön toteutusta helpottamaan ja kokonai-

suutta hahmottamaan. (Sinisalo 2015, 67—68.) 

Energiansaannista voi huolehtia niiden suositeltavia teoreettisia viitearvoja nou-

dattamalla. Arvot kuvastavat ikä- ja sukupuoliryhmittymän jaoin määräytyvää 

suositeltavaa tarpeellista energiansaantia, joka ylläpitää normaalipainoa. Arvot 

on laadittu perusaineenvaihdunnan mukaan ja vaihtelevat sukupuolen, iän ja pai-

non yksilöllisistä eroista johtuen. Ravitsemussuosituksissa ihmisen paino laske-

taan pituuden mukaan vastaamaan normaalipainoa, tällä menettelyllä ei tueta lii-

kapainon ylläpitoa. Päivän energian saannin viitearvo lasketaan perusaineen-

vaihdunnan ja fyysisen aktiivisuuden kertoimen avulla. Viitearvo on yksilöllinen, 

mutta joskus on tarpeen käyttää vaihteluvälin ala- ylärajan keskiarvoa, joka on 

proteiineille 15 E%, rasvoille 32—33 E% ja hiilihydraateille 45—60 E%. Tarkem-

min ilmaistuna proteiinien saantisuositus 18—64- vuotiaille on 1,1—1,3 g paino-
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kiloa kohden, tyydyttymättömien rasvahappojen osuudeksi suositellaan vähin-

tään 2/3 kokonaisrasvoista ja tyydyttyneiden alle 10 E% Transrasvoja tulisi käyt-

tää mahdollisimman vähän. Hiilihydraattien lähteenä on suositeltavaa käyttää 

täysjyväviljavalmisteita, marjoja ja hedelmiä. Ravintokuidun saantisuositus on vä-

hintään 25—35 g päivässä. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 25,47.)  

Vitamiinit ja kivennäisaineet ovat välttämättömiä elintoimintojen ylläpidossa ja 

niille on määrätty päiväkohtaiset saantisuositukset, sillä liikasaanti voi aiheuttaa 

haittavaikutuksia ja myrkytysoireita. Suurin turvallinen päiväannos on määrätty 

A- ja D-vitamiineille, raudalle, jodille ja seleenille. Muiden ravintoaineiden liika-

saannin seuraukset ovat lievempiä, kuten häiriöitä muiden ravintoaineiden hy-

väksikäytössä tai ongelmia ruoansulatuskanavassa. A-vitamiinin suositus 31—

60- vuotiaille miehille on 900 RE ja naisille 700 RE (RE= 1 µg retinolia = 12 µg 

ß–karoteenia), D-vitamiinin 10 ug, folaatin 300 ug, B12-vitamiinin 2 ug ja C-vita-

miinin 75 mg miehille ja naisille. Kivennäisaineiden kuten kalsiumin päiväkohtai-

nen saantisuositus 31—60- vuotiaille 800 mg, fosforin 600 mg, raudan 9 mg, ku-

parin 0,9 mg ja jodin 150 ug miehille ja naisille. Miehille kaliumin päivittäinen 

saantisuositus on 3,5 g, magnesiumin 350 mg ja sinkin 9 mg ja vastaavasti nai-

sille kaliumin saantisuositus on 3,1 g, magnesiumin 280 mg ja sinkin 7 mg. (Val-

tion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 31, 49—50.)  

4.7 Muut tärkeät asiat ravitsemussuosituksissa 

Nesteen tarve on yksilöllinen ja lisäksi siihen vaikuttavat seuraavat osatekijät: 

fyysinen aktiivisuus, ikä ja ympäristön lämpötila. Janon mukaisesti juomalla saa 

hyvin tyydytettyä nesteen tarpeen. Suositeltavaa on nauttia nestettä 1—1,5 l vuo-

rokaudessa ruokajuoman lisäksi. Suositeltava janojuoma on vesijohtovesi ja ruo-

kajuomana rasvaton tai enintään 1% maito tai piimä. Täysmehua voi nauttia la-

sillisen aterian yhteydessä kerran vuorokaudessa. Ateriarytmin säännöllisyydellä 

voidaan pitää veren glukoosipitoisuus tasaisena ja hillitä nälän tunnetta. (Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta 2014, 23—24.) 

Juureksia, vihanneksia, marjoja ja hedelmiä suositellaan nautittavaksi vähintään 

500 g eli viisi annosta päivässä. Tästä marjojen ja hedelmien osuus on hyvä olla 

puolet. Osan juureksista ja vihanneksista voi käyttää ruoan valmistuksessa. Yksi 

annos tarkoittaa keskikokoista hedelmää, 1dl marjoja tai salaattia tai raastetta. 

Pavut, linssit ja herneet poikkeavat muista kasviksista proteiinipitoisuutensa 
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vuoksi. Viljavalmisteita suositellaan naisille kuusi ja miehille yhdeksän annosta 

vuorokaudessa. Puolet annoksista olisi hyvä olla täysjyväviljaa ja yksi annos tar-

koittaa leipäviipaletta tai 1dl keitettyä riisiä tai täysjyväpastaa. Maitovalmisteet 

ovat hyviä proteiinin, kalsiumin ja vitamiinien lähteitä ja niiden saantisuositus on 

viidestä kuuteen desilitraa nestemäisinä maitovalmisteina, joiden lisäksi tulisi 

nauttia 2—3 viipaletta juustoa riittävän kalsiumin tarpeen tyydyttämiseksi. Ras-

vattomia ja vähärasvaisia valmisteita on hyvä suosia.  Kalaa tulee suositusten 

mukaan nauttia kahdesta kolmeen kertaa viikossa eri kalalajeja käyttäen. Liha-

valmisteita ja lihaa ei tulisi käyttää viikossa enempää kuin 700—750 g raakapai-

noltaan, mikä vastaa kypsennettynä noin 500 g. Leipärasvan tulisi olla vähintään 

60% rasvaa sisältävä kasvisöljypohjainen levite. Suolaamattomat ja sokeroimat-

tomat pähkinät ja siemenet ovat hyviä tyydyttymättömän rasvan lähteitä. Rypsi- 

ja rapsiöljy ovat suositeltavia niiden n-3-rasvahappojen vuoksi. (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta 2014, 21—23.) 

Natriumkloridi on ruokasuolaa, joka sisältää 40% natriumia. Kaikki ruoka-aineet 

sisältävät jonkin verran natriumia ja elintarvikkeen suolapitoisuus saadaan las-

kettua natriumpitoisuus kertaa 2,54. Väestötutkimuksen mukaan runsas suolan 

saanti lisää sydän- verisuonitautien riskiä, kohottaa verenpainetta ja lisää maha-

syövän riskiä. Suolan ja verenpaineen välillä on suora yhteys, jonka vuoksi riit-

tävä ja turvallinen minimisaanti on 1,5 g suolaa vrk:ssa, kuitenkin enintään 5 

g/vrk. Natriumina laskettuna suurin suositeltava määrä 2 g/vrk. Ruokasuolaa saa-

daan eniten teollisista elintarvikkeista ja kodin ulkopuolella syödystä ruoasta. On 

suositeltavaa vähentää suolan saantia valitsemalla vähemmän suolaa sisältäviä 

vaihtoehtoja ja rajoittamalla sen käyttöä ruoanvalmistuksessa. (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta 2014, 18, 29.) 

Syöpää sairastavan vajaaravitun energiantarve on 30—35 kcal/kg/vrk ja proteii-

nintarve 1—1,5 g/kg/vrk. Ravitsemushoito pyritään edullisuuden ja komplikaa-

tioriskin vuoksi toteuttamaan ensisijaisesti enteraalisesti. Parenteraaliseen eli 

muun kuin ruoansulatuskanavan kautta tapahtuvaan ravitsemukseen päädytään 

erityistapauksissa, kun enteraalista ravitsemusta ei pystytä lisäämään tai toteut-

tamaan. Ravitsemushoidossa käytetään tilanteen mukaan perusruokavaliota tai 

runsasenergiaista ruokavaliota sen hetkiset makumieltymykset huomioiden, täy-

dennysravintovalmisteita, letkuravitsemusta, suonensisäistä ravitsemusta tai 

joissain tapauksissa niiden yhdistelmiä. (Salminen & Viitala 2012.) 
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4.8 Vajaaravitsemuksen hoidon menetelmiä 

Vajaaravitsemuksen hoidossa suunnitellaan yksilöllinen ravitsemushoito sekä 

seurataan sen toteutumista. Ruoan rakenne voidaan muuttaa sosemaiseksi tai 

pehmeämmäksi. Syömisen avustaminen on yksi keino vajaaravitsemuksen hoi-

dossa. Ruokaa voi olla tarpeellista täydentää joko energian tai tiettyjen ravintoai-

neiden osalta lisäämällä energia- tai proteiinipitoisten ruokien käyttöä, kliinisillä 

ravintovalmisteilla, ravintolisillä, enteraalisella tai parenteraalisella ravitsemuk-

sella. Täydentäminen tulee aloittaa mahdollisimman pian tarpeen ilmaannuttua, 

sillä mitä pidemmälle vajaaravitsemus ehtii kehittyä, sitä haastavampaa on ravit-

semustilan korjaaminen ja sitä suuremmaksi kehittyy vajaaravitsemukseen liit-

tyvä komplikaatioiden riski. Ruokavalion täydentämiseen voidaan käyttää saman-

aikaisesti useita eri menetelmiä. Hyvän tuloksen aikaansaamiseksi ruokavalion 

täydentämisen merkitys täytyy perustella asiakkaalle.  (Arffman & Tiainen 2011, 

109—110.) 

Kotioloissa ruokavaliota voidaan helposti täydentää tavallisella ruoalla, jolla voi-

daan lisätä ravinnon energia- ja proteiinipitoisuutta. Energian saantia lisätään hii-

lihydraateilla, joita ovat sokeri, hunaja, siirappi, hillo ja marmeladi sekä rasvan 

lähteillä, joita ovat ruokaöljy, 80-prosenttinen margariini, voi, öljypohjainen salaa-

tinkastike, majoneesi ja kerma. Proteiinilähteitä ovat esimerkiksi kananmuna, 

maitorahka, maitojauhe, juusto, raejuusto, sulatejuusto, tuorejuusto, kermaviili, 

kerma, smetana sekä kermajäätelöön ja kermaan tehdyt pirtelöt. Mikäli ruokava-

liota täydennetään pitkäaikaisesti, olisi rasvan laatuun kiinnitettävä huomiota ja 

hyvä olisi suosia kasvirasvoja sekä rasvattomia tai kasvirasvoja sisältäviä prote-

iinin lähteitä.  (Arffman & Tiainen 2011, 110—111.) 

Kliiniset ravintovalmisteet jaetaan ravitsemuksellisen sisällön mukaan yksipuoli-

siin ja monipuolisiin. Yksipuoliset täydennysravintovalmisteet sisältävät ainoas-

taan yhtä energiaravintoainetta, hiilihydraattia, rasvaa tai proteiinia. Jotkin yksi-

puoliset täydennysravintovalmisteet voivat sisältää kahta energiaravintoainetta ja 

tiettyjä suojaravintoaineita. Monipuolisissa täydennysravintovalmisteissa on kaik-

kia elimistön tarvitsemia ravintoaineita sopivassa suhteessa ja niitä voidaankin 

käyttää myös ainoana ravintona. Suurimmalla osalla kliinisistä ravintovalmisteista 

on monia käyttötarkoituksia, osaa niistä käytetään erityisesti tiettyä sairautta, esi-
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merkiksi syöpää, diabetesta tai keuhkoahtaumatautia sairastaville. Kliinisiä ravin-

tovalmisteita on saatavana jauhemaisina, ruokaan sekoitettavina ja sellaisinaan 

nautittavina juomina, vanukkaina ja keittoina. Jauhemaisia kliinisiä ravintovalmis-

teita voidaan sekoittaa kuumiin ja kylmiin ruokiin, osa myös juomiin. Eri tuotteita 

kannattaa esitellä rauhassa potilaalle, jotta asiakas voi valita useista eri maku-

vaihtoehdoista itselleen mieluisimmat.  (Arffman & Tiainen 2011, 111.)  

4.9 GI-potilaille soveltuvia ruokavalioita 

Puhtaasti nestemäisellä ruokavaliolla tarkoitetaan nesteen ja energian tarjoa-

mista mahdollisimman hyödynnettävässä muodossa, siten ettei jäännöstä syn-

tyisi. Tällä pyritään siihen, että suoliston osmolaarisuus ei kohoaisi, sillä se voisi 

aiheuttaa nesteen menetystä, pahoinvointia ja ripulia. Puhtaasti nestemäinen 

ruokavalio sisältää yleensä runsaasti hiilihydraatteja, mutta vähän proteiinia ja 

rasvaa, joten se on ravitsemuksellisesti vaillinainen tyydyttämään aineenvaihdun-

nalliset perustarpeet. Mahdollisimman aikaisin aloitettu ravitsemushoito vatsan 

tai rintakehän alueen leikkauksen jälkeen voi vähentää postoperatiivisia kompli-

kaatioita, sairaalajakson pituutta ja kuolleisuutta, vaikkakin oksentaminen voi li-

sääntyä. Täysin nestemäiset ruokavaliot on tarkoitettu potilaille, jotka eivät pysty 

pureskelemaan, nielemään tai sulattamaan kiinteää ruokaa. Ne ovat pitkälle mai-

topohjaisia, eikä laktoosi-intolerantikoiden tulisi niitä käyttää. Ne sisältävät run-

saasti yksinkertaisia hiilihydraatteja, minkä vuoksi diabeetikkojen tulee käyttää 

niitä varoen. Sosemainen ruokavalio on suunniteltu potilaille, jotka eivät siedä 

normaalia ruokavaliota. Useimmiten syynä on suun, kurkun, nielun tai ruokator-

ven anatominen vamma (esimerkiksi kurkun, nielun tai ruokatorven syöpä). Peh-

meitä ruokavalioita käytetään yleensä, kun opetellaan siirtymään nestemäisestä 

ruokavaliosta kiinteään ruokavalioon. Pehmeiden ruokavalioiden ajatellaan vä-

hentävän kaasua ja pahoinvointia postoperatiivisilla potilailla. Potilaat, joilla on 

heikkolaatuinen hampaisto, saavat pehmeästä ruokavaliosta riittävästi kaloreita, 

proteiineja ja ravinteita ilman pureskelemista. (Feldman ym. 2016, 100.) 

Kuitu- ja jäännösrajoitettuja ruokavalioita käytetään potilaille, joilla on GI-kurouma 

ja joilla voidaan ennustaa tukkeuman riskin pienenevän sitä mukaa kun läpikul-

kuaikaa pidennetään. Hiilihydraattien käyttöä vähennetään. Kypsäksi keitettyjä 

vihanneksia, puhdistettuja viljoja ja leipää käytetään. Runsaskuituiset ruokavaliot 
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sisältävät liukenevia ja liukenemattomia kuituja, joilla on laajasti erilaisia aineen-

vaihdunnallisia ja fysiologisia vaikutuksia. Niitä käyttämällä voi alentaa lumenin 

sisäistä paksusuolen painetta potilailla, joilla on divertikuloosi (suolen umipussi-

tauti). Ne voivat olla käyttökelpoisia myös diabeteksessa hidastamalla glukoosin 

imeytymistä, sydän- ja verisuonisairauksissa alentamalla seerumin kolesteroli- 

sekä triglyseriditasoja ja paksusuolensyövän ehkäisyssä. Tässä ruokavaliossa 

korostuvat vihannekset, hedelmät, palkokasvit sekä täysjyväleivät ja -murot. 

(Feldman ym. 2016, 100.) 

Dumping- oireyhtymästä kärsivälle tarkoitettu ruokavalio koostuu pienistä ateri-

oista, joita nautitaan usein. Ne sisältävät paljon proteiinia ja rasvaa, jotka saavat 

ohutsuolessa aikaan matalamman osmolariteetin. Yksinkertaisten sokereiden 

käyttöä tulee myös välttää, jotta estetään nopea imeytyminen. Nesteiden nautti-

mista tulee rajoittaa ja nauttia eri aikaan kuin kiinteää ravintoa, jotta estetään ra-

vinnon nopea kulkeutuminen vatsaan. Paljon pektiiniä sisältävät ruoat, esimer-

kiksi banaanit ja appelsiinit, hidastavat ravinnon siirtymistä vatsaan. (Feldman 

ym. 2016, 100.) 

Vähärasvaisia ruokavalioita käytetään ripulin ja rasvaripulin riskin minimoimi-

seen. Edellä mainitut liittyvät imeytymishäiriöihin, erityisesti potilailla, joilla on hai-

man tai sapen toimintahäiriö. Potilaiden, jotka ovat pitkiä aikoja vähärasvaisella 

ruokavaliolla, täytyy saada lisäravinteena rasvaliukoisia vitamiineja, kuten A-, D-

, E- ja K-vitamiineja.  (Feldman ym. 2016, 100—101.)
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5 PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Projekti 

Projekti tarkoittaa suunnitelmaa tai ehdotusta. Projekti eli hanke on johonkin mää-

riteltyyn tavoitteeseen pyrkivä selkeästi suunniteltu ja harkittu tehtäväkokonai-

suus, jolla on oma aikataulunsa, määritellyt resurssit ja sille muodostettu oma 

projektiorganisaatio. (Rissanen 2002, 14.) Projekti on aina määräaikainen ja sen 

mittasuhteet koko henkilöstöä myöten vaihtelevat. Kun projektin koko kasvaa 

myös sen haasteet lisääntyvät (Vartiainen, Ruuska & Kasvi 2003,15). 

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). Projektin 

asettivat Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) ja Lapin ammattikorkeakoulu. Pro-

jektityöryhmään kuului kolme opiskelijaa, jotka vastasivat projektisuunnitelmasta 

ja sen tekemisestä. Opinnäytetyön ohjauksesta vastasi Lapin ammattikorkeakou-

lun ohjaava opettaja. Tilaajaa edustivat ravitsemusterapeutti, sairaanhoitaja ja 

osastonhoitaja yhdessä opetuskoordinaattorin kanssa. He ohjasivat opiskelijoita 

projektin sisältöasioissa sekä hyväksyivät projektisuunnitelman ja käsikirjoituk-

sen opinnäytetyön tilaajan edustajina. Heidän tehtäväkseen jäi tuotteen digihoi-

topolkuun saattaminen. Videoiden kuvaaja ja editoija vastasivat niiden teknisestä 

ja laadullisesta toteutuksesta. Laatupäällikkö tarkasti videon julkaisuun liittyvien 

kriteerien osalta. 

Projektin tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa asettajilleen ja kohteelleen. Jokainen 

projekti on ainutkertainen ja sillä on aina alku ja loppu. Projektit eivät koskaan 

toteudu samanlaisina, vaikka pyrittäisiin hyödyntämään aikaisempien projektien 

tietoja ja taitoja. (Rissanen 2002,14.) 

Projektin elinkaari jakautuu useisiin vaiheisiin, jotka työskentelytavoiltaan kuin 

myös ominaisuuksiltaan eroavat toisistaan. Yleensä projektin vaiheet limittyvät 

toisiinsa, ja jo päättyneeseen vaiheeseen joudutaan palaamaan seuraavan vai-

heen aikana. Tyypillisiä vaiheita projektille ovat perustaminen, tarvekartoitus, 

suunnittelu, toteutus ja päättäminen. (Ruuska 2007, 22—23.) 

Projekti aloitettiin syksyllä 2018 aiheen valinnalla Oulun yliopistollisen sairaalan 

tarjoamista opinnäytetyön aiheista. Aiheen valinnan myötä käynnistettiin yhteis-
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työ toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa opinnäytetyön aloituspalave-

rissa. Tutkimuksen tilaajana ja yhteistyöyksikkönä oli osasto 8. Osastonhoitajan 

kanssa sovittiin yhteistyön aloittamisesta ja yksikön asiantuntijuuden antami-

sesta. Tutkimusluvan allekirjoitti tulosalueen johtaja Päivi Laurila. Aloituspalave-

rissa täsmennettiin alkuperäinen aihe lopulliseen muotoonsa. Aiheen perusteella 

laadittiin opinnäytetyön suunnitelman, jossa avattiin käsitteitä, perehdyttiin alus-

tavasti aiheeseen, laadittiin aikataulusuunnitelma, pohdittiin tutkimuksen eettisiä 

asioita, arvioitiin kustannuksia ja suunniteltiin opinnäytetyön toteuttamista koko-

naisuudessaan. Suunnitelmaa varten laadittiin myös videon alustava käsikirjoitus 

yhdistämällä teoriatietoa ja osasto 8:n käytännön kokemusta ja tietämystä. Opin-

näytetyön suunnitelma hyväksyttiin helmikuussa 2019. 

Suunnitelmavaiheen hyväksynnän jälkeen anottiin opinnäytetyöprojektille tutki-

muslupa, mikä hyväksyttiin maaliskuussa 2019. Tutkimusluvan hyväksynnän jäl-

keen aloitettiin etsimään laajemmin teoriatietoa aiheesta ja tarkentamaan käsikir-

joitusta kuvausta varten. Metodina käytettiin kirjallisuuskatsausta. Kirjallisen 

osuuden aineisto haettiin tieteellisistä artikkeleista, tietokirjoista, oppikirjoista, jär-

jestöjen internetsivustoilta ja näyttöön perustuvilta internetsivustoilta. Aineisto 

analysoitiin vastaamaan tilaajan toivomaa videon sisältöä. Videon käsikirjoitus 

laadittiin sovittamalla yhteen kerätty ja analysoitu kirjallinen aineisto tilaajan käy-

tännön tarpeen kanssa. Käsikirjoitus tarkennettiin lopulliseen muotoonsa yh-

dessä toimeksiantajan kanssa. Toimeksiantajan toivomuksen mukaisesti, alku-

peräinen yhden videon käsikirjoitus, muokattiin videoklipeiksi, joita kuvattiin 

kolme kappaletta. Video kuvattiin toukokuussa 2019. Videon valmistuttua järjes-

tettiin esikatselutilaisuus, jossa videoon sovittiin tehtäväksi muutamia muutoksia 

ja tarkennuksia. Näihin liittyvät kuvaukset toteutettiin kesäkuussa 2019. Itse ku-

vaamisesta huolehti Oulun yliopistollisen sairaalan av-yksikön kaksi työntekijää. 

Av-henkilökunnan kanssa käytiin alustavasti läpi videon käsikirjoitus ja heidän 

osaamisensa perusteella suunniteltiin myös videon tekninen toteutus. Video ku-

vattiin osasto 8:n omaistenhuoneessa. Spiikkaukset dioihin tallennettiin studion 

tiloissa. Videossa esiintyvät sairaanhoitaja, ravitsemusasiantuntija ja potilas. 

Näyttelijöinä toimivat opinnäytetyön tekijät. 

Koko opinnäytetyöprojektin ajan pidettiin projektipäiväkirjaa. Videon lopullisen 

hyväksynnän jälkeen kirjoitettiin opinnäytetyön teoriaosuus valmiiksi. Teoria-
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osuudessa, käsikirjoituksessa ja videossa kerrotaan millä tavoilla gastroenterolo-

gista syöpää sairastavan leikkauspotilaan vajaaravitsemusta voidaan ehkäistä ja 

niissä on myös perusteltu vajaaravitsemuksen ehkäisemisen merkitys leikkaus-

potilaan paranemiselle.  

Videon kuvaamisesta ei aiheutunut kustannuksia. Valmiin DVD:n hinta/kpl on 

noin 10,00 €. Toimeksiantajan tapaamisesta ja opiskelijoiden keskinäisestä ta-

paamisesta aiheutui matkakustannuksia. 

5.2 Videon tuottaminen 

Video on hyvä keino välittää informaatiota potilaille ja heidän omaisilleen. Video 

myös joustaa esitystavaltaan. Potilas voi katsoa sen kun vointi sallii. Se voidaan 

kohdentaa halutulle ryhmälle tai opetuskäyttöön laajemmalle katsojakunnalle. Le-

vitys videomateriaalilla on myös helppoa. (Aaltonen 2017, 16—17.) 

Videon käsikirjoituksen asiasisältö laadittiin opinnäytetyötä varten haettuun teo-

riatietoon ja osasto 8A:n käytännön kokemukseen perustuen, yhteistyössä osas-

tonhoitajan, sairaanhoitajan ja ravitsemusterapeutin kanssa. Käsikirjoituksen tar-

kastajana toimi lisäksi opetuskoordinaattori. Käsikirjoitus laadittiin VIDEO-käsikir-

joituskaavakkeelle (LIITE1). Kaavakkeeseen merkittiin videon nimi, pituus, ku-

vauspäivä, kuvauspaikka, esiintyjät, yhteyshenkilöiden tiedot, hyväksyjien säh-

köpostiosoitteet, videon tavoite ja ydinviestit, videon käyttötapa/julkaisupaikka ja 

tekninen toteutus. Käsikirjoituksesta ilmenee kohtauksen numero, varsinainen 

kohtaus ja kuvauspaikka, onko kohtaus puhuttu vai luettu spiikki, ketkä toimivat 

näyttelijöinä ja spiikkien kesto sekunteina sekä vuorosanat. Käsikirjoituksen 

kesto testattiin alustavasti lukemalla käsikirjoitus puhenopeudella. Käsikirjoituk-

sesta muotoutui alun perin liian pitkä ja sitä tiivistettiin sopivaksi. Asiasisältöä tar-

kistettiin muutamia kertoja ravitsemusterapeutin, sairaanhoitajan sekä opetus-

koordinaattorin toimesta ja sisältöä muokattiin heiltä saadun palautteen perus-

teella.  Käsikirjoituksen teknisen toteutuksen sujuvuutta varten saimme neuvoja 

Oulun yliopistollisen sairaalan av-tukihenkilöltä. Lopulliseen muotoon käsikirjoi-

tus muokattiin videon esikatselutilaisuudessa saadun palautteen perusteella.   

Videon kuvausta suunniteltiin alustavasti käsikirjoituksen pohjalta av-tukihenkilön 

kanssa. Ensimmäisessä tapaamisessa av-tukihenkilö antoi hyviä neuvoja ku-

vausta varten. Sovimme, että käsikirjoitukseen lisätään spiikkien tarkka kesto ja 
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spiikeistä tulisi olemaan osittain puhuttuja ja luettuja. Kuvaustilanteessa av-tuki-

henkilöt suunnittelivat näyttelijöille sopivat paikat ja asennot. Kuvaustilanteesta 

pyrittiin luomaan rento.  Kohtauksia sovittiin kuvattavaksi tarvittaessa uusiksi, 

mikä osaltaan helpotti amatöörinäyttelijöiden painetta. Videon kuvaaminen 

osasto 8:n omaistenhuoneessa ja luettujen spiikkien tallentaminen studiolla vei 

aikaa yhteensä muutaman tunnin. Av-tukihenkilöt valmistivat videon esikatselu-

valmiiksi noin viikossa. Esikatselutilaisuudessa sovitut muutokset kuvattiin ja tal-

lennettiin noin puolessatoista tunnissa. Myöhemmin videoihin lisättiin lopputeks-

tit. Valmis video tullaan tallentamaan OYS:n digihoitopolkuun, jonne annetaan 

linkki kyseistä ohjausvideota tarvitseville potilaille. Video tulee mahdollisesti myös 

julkisesti katseltavaksi. 

Valmiin videon arvioivat toimeksiantajan puolelta osaston 8 osastonhoitaja, sai-

raanhoitaja ja ravitsemusterapeutti sekä tulosalueen opetuskoordinaattori. Video 

on muokattu heidän palautteensa perusteella lopulliseen muotoonsa. Laatukri-

teerien osalta arvioinnin on tehnyt laatupäällikkö. 
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6  EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS  

Noudatimme tutkimustyössämme ja tulosten esittämisessä rehellisyyttä, yleistä 

huolellisuutta ja tarkkuutta. Hankimme teoriatietoa tieteellisen tutkimuksen kritee-

rien mukaisesti. Opinnäytetyön projektin tuotos julkaistaan avoimen ja vastuulli-

sen tiedeviestinnän periaatteella. Kunnioitimme muiden tutkijoiden tekemää tut-

kimustyötä ja viittasimme heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla. Suunnit-

telimme, toteutimme, raportoimme ja tallensimme projektimme tieteelliselle tie-

dolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä ja toimeksiantajamme kanssa sovi-

tulla tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Opinnäytetyömme kautta 

olemme mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa   uudistamalla terveyden-

huoltoa, kehittämällä uusia ratkaisuja ja edistämällä potilaiden hyvää hoitoa (Saa-

ranen, Koivula, Ruotsalainen, Wärnå-Furu & Salminen 2018, 88). Tutkimusluvan 

projektillemme hankimme asianmukaisesti ja riittävän pitkälle ajanjaksolle. Nou-

datimme toimeksiantajamme tietosuojaohjeistuksia. Lähdemateriaalina käy-

timme pääsääntöisesti enintään viisi vuotta vanhoja lähteitä, sitä vanhempia vain 

perustellusta syystä. 

Opinnäytetyöprojektin tekijöinä meillä on moraalisia ja eettisiä velvoitteita. Vastuu 

hyvästä tieteellisestä käytännöstä kuuluu meille projektin tekijöinä, mutta myös 

muille ohjaajille ja avustajille. Toteutimme projektin projektisuunnitelman mukai-

sesti. Rahoituslähteitä meillä ei ollut, joten sen suhteen ilmoitettavaa ei ollut. Ra-

hoituslähteet olisi tullut ilmoittaa avoimesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012.)  

Lainsäädäntö luo eettiselle toiminnalle pohjan, vähimmäistason, jota kehitetään 

paremmaksi ja pidemmälle. Pelkkä lain tiukka seuraaminen aina ei riitä eettisten 

ratkaisujen perustaksi, vaan toisinaan lakia saatetaan joutua tulkitsemaan luo-

vasti ja hyvään pyrkiminen saattaa olla kelvollinen tapa toimia. Eettinen ammat-

tiohjeisto koskee ihmisten välistä kanssakäymistä ja erilaisia kirjallisia tutkimuk-

sia. (Valtakunnan sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE, 

2012.)  

Projektin sisältö ja tavoite, oli se tiedon etsiminen tai halu parantaa asioita, suun-

nitellaan niiden ihmisten näkökulmasta, jotka käyttävät hyväkseen tutkimuksen 

tuloksia. Mahdollista on, että projekti vaikuttaa myös muiden ihmisten elämään 
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kuin niiden, jotka sitä käyttävät hyväkseen. (Tutkimuksen etiikka, 2012). Periaat-

teissa ja eettisissä ohjeissa etsitään parhaita optimaalisia ratkaisuja potilaan hoi-

toon. (Sairaanhoitajaliitto, 2014). 

Hoitotyöntekijöiden pyrkimyksenä on ohjauksen keinoin auttaa ja tukea potilaita 

terveyden ymmärtämisessä ja tunnistamisessa sekä ehkäisemään ja ennakoi-

maan ongelmia. Terveyden edistämistä ohjaavat samat eettiset lähtökohdat kuin 

muutakin hoitotyötä. Hoitotyön ammattilaisen tulee antaa terveyden edistämi-

sestä vain riittävän hyvin perusteltua tietoa. (Leino-Kilpi & Välimäki 2015, 188—

189.)  

Tutkimustiedon kriittinen arviointi on oleellinen osa tutkimustyötä (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 205). OYS:n laatupäällikkö, opetuskoordinaattori ja 

yhteistyöosastomme ravitsemusterapeutti sekä sairaanhoitaja arvioivat videon 

kuvauksen jälkeen. Arvioinnista saadun palautteen perusteella teimme käsikirjoi-

tukseen ja videoon tarvittavat muutokset.  

Luotettavuutta parantaa opinnäytetyön tarkka kuvaus, miten ja miksi tutkimus on 

toteutettu ja opinnäytetyöprosessin eri vaiheet on avoimesti kirjattu ylös. Lisäksi 

projektityöntekijöiden ja toimeksiantajan luottamuksellinen yhteistyösuhde ja vas-

tuu projektin etenemisestä ja sen asiasisällöstä lisäävät luotettavuutta oikeanlai-

sesta teoriaosuudesta. Kirjallinen yhteistyösopimus ammattikorkeakoulun ja pro-

jektin toimeksiantajan välillä takaavat, että projektissa noudatetaan eettisiä peri-

aatteita.
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7 POHDINTA 

Koimme projektin mielekkääksi tavaksi toteuttaa opinnäytetyömme, sillä työ ko-

konaisuudessaan oli vaihteleva ja monipuolinen ideoimisineen sekä suunnittelui-

neen. Projektin työstämisen mielekkyyttä lisäsi uusien asioiden oppiminen ja hyö-

dyllinen tuote, jota tilaajalla on tarkoitus käyttää potilaiden hoidon ohjauksessa. 

Meillä ei ollut aikaisempaa tietoa gastroenterologisesta syövästä eikä käsikirjoi-

tuksen ja videon laatimisesta. Koimme mielekkääksi tiedon etsimisen, vaikkakin 

työn vaativuutta ja haasteellisuutta lisäsi riittävän laadukkaan, monipuolisen ja 

tuoreen teoriatiedon löytäminen. Emme löytäneet aikaisempaa tutkimustietoa 

suoranaisesti gastroenterologista syöpää sairastavalle leikkauspotilaalle suunni-

tellusta ravitsemusohjauksesta, mutta toimeksiantajan käytännön kokemuksesta 

saamamme tiedon pohjalta meidän oli mahdollista muokata teoriatiedosta käy-

tännön ravitsemusohjaukseen soveltuvaa aineistoa. Saimme tutustua myös näyt-

telijän työhön, minkä koimme haastavana ja avartavana kokemuksena. Näytteli-

jän työtä helpotti huomattavasti työskentely ammattilaisten kanssa. Yllätyimme 

siitä, miten suuren työpanoksen lyhyenkin videon valmistaminen vaatii käsikirjoi-

tuksen laatimisineen, tarkentamisineen sekä videon kuvauksineen, uudelleen ku-

vauksineen ja spiikkauksineen. Kuvaamisen ja editoinnin hoiti kokonaisuudes-

saan OYS:n av-henkilöstö, joten se jäi meiltä kokematta.  

Tapaamisia tilaajatahon kanssa oli useita. Tilaaja oli kiinnostunut koko projektin 

ajan työn etenemisestä ja sisällöstä. Yhteydenpito sähköpostitse sujui hyvin koko 

projektiorganisaation kesken. Pystyimme hyödyntämään Lapin ammattikorkea-

koulun opettajalta ja OYS:n henkilökunnalta saamaamme tukea koko projektin 

ajan. Lisäksi saimme heiltä hyviä neuvoja ja ideoita videoon ja siihen tarvittavan 

materiaalin hankkimiseen sekä rakentavaa ja kannustavaa palautetta työs-

tämme. 

Haasteellisinta oli aikataulussa pysyminen muun muassa useiden palaveriaika-

taulujen yhteensovittamisen ja uudelleen samojen asioiden pariin palaamisen 

vuoksi. Vuoden 2020 loppuun saakka anottu tutkimuslupa olisi antanut kuitenkin 

mahdollisuuden myös väljempään aikataulutukseen.  

Valmistamamme video on erittäin hyödyllinen tuote, sillä gastroenterologiset syö-

vät ovat yleisiä ja vaativat paljon hoitotyön resursseja. Video on yksi hoitotyön 
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menetelmä, jolla voidaan kehittää hoitotyötä joustavammaksi ja myös helpottaa 

hoitajien työtä.   

Projektin opetuksena on varsinaisen tuotteen valmistamisen lisäksi se, että mo-

nen tahon kanssa työskentely etenisi jouhevammin, mikäli heti projektin alussa 

laadittaisi kaikkien yhteistyössä mukana olevien kanssa alustava aikataulu ja so-

vittaisi myös palaveriajat etukäteen. Palavereja olisi hyvä pitää noin kerran kuu-

kaudessa tilanteen päivittämistä ja uusien eteen tulevien asioiden huomioimista 

varten. Koemme, että projekti etenisi näin helpommin, ilman että tuotteen laatu 

kärsisi. Myös moni turha työvaihe jäisi tekemättä, kun yhdessä pohdittaisi työn 

sisältöä vaihe vaiheelta. 

Hyvän tuotteen valmistamisen mahdollisti yhteistyö moniammatillisen tiimin 

kanssa. Toivomme videosta olevan paljon hyötyä mahdollisimman monelle poti-

laalle ja omaiselle. Videoiden avulla tiedon saanti on tehty helpoksi. Niiden avulla 

potilas ja omainen saavat tietoa omien tarpeidensa, vointinsa ja aikataulujensa 

mukaisesti. 

Mielestämme yhtenä uutena tutkimusaiheena opinnäytetyöhömme liittyen voisi 

olla ohjausvideoiden hyödyn ja käyttökokemuksen selvittäminen, sillä potilailla on 

oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hyödyllistä olisi tehdä 

myös ikääntyneiden vajaaravitsemukseen liittyen vastaavanlaisen tutkimus ja vi-

deo hoitajille, ikääntyneille ja heidän omaisilleen. 
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LIITE 1. KÄSIKIRJOITUS 

VIDEON NIMI: Ravitsemusohjausvideo Pituus: 8:01s   

Kuvauspvä: 3.5.2019 Kuvauspaikka: OYS, osasto 8 omaishuone Esiintyjät: Sh, potilas ja hänen omainen.  

Yhteyshenkilön yhteystiedot:  

 Ketkä ovat yhteishenkilöitä? 

Hyväksyjien meilit:  

saija.mattila@ppshp.fi 

tanja.tahtinen@ppshp.fi 

merja.jantti@ppshp.fi 

leea.jarvi@ppshp.fi 

Deadline:  

Videon tavoite ja ydinviestit (mitä halutaan sanoa): Videolla sh ja ravitsemusasiantuntija antavat 

gastroenterologista syöpää sairastavalle leikkauspotilaalle ravitsemusneuvontaa ja ohjeita suosi-

teltavasta ruokavaliosta.  

 

Videon käyttötapa/julkaisupaikka: Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa OYS:n digihoitopol-

kuun video. 

 

Tekninen toteutus (mediatuottaja täyttää)    

PROLOGI: Video koostuu kolmesta osasta, joissa käsitellään ravitsemusta maha-suolikanavan leikkauksen jälkeen. Videoklipeissä sairaanhoitaja antaa 

potilaalle ja hänen omaiselleen ravitsemusohjausta keskustelunomaisesti.  

mailto:saija.mattila@ppshp.fi
mailto:Tanja.tahtinen@ppshp.fi
mailto:Merja.jantti@ppshp.fi
mailto:Leea.jarvi@ppshp.fi
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VIDEOKLIPPI 1 

Teksti: Video koostuu kolmesta osasta, joissa käsitellään ravitsemusta maha-suolikannavan leikkauksen jälkeen.  Videoklipeissä sairaanhoitaja antaa 

potilaalle ja hänen omaiselleen ravitsemusohjausta keskustelunomaisesti. 

Teksti: Hyvä ravitsemus tukee toipumista 

SH: Sairaanhoitaja menee potilaan ja hänen omaisensa luo ja sanoo: Hei, olen sairaanhoitaja ja vastaan tällä osastolla ravitsemusohjauksesta! 

P: Hei, minä olen se potilas, jolta on leikattu mahasuolikanavan syöpä! 

O: Hei! Olen hänen omaisensa. 

SH: Minkälainen vointisi on ollut nyt leikkauksen jälkeen? 

P: Noo, vointi on ollut vähän huono, että vatsan toiminnan vilkkauden koen vähän häiritsevänä ja kiusallisena. 

O: Olen ollut vähän huolissaan hänen voinnistaan, koska hän on laihtunut huomattavasti leikkauksen jälkeen, joka jouduttiin tekemään mahasuolika-

navasyövän vuoksi. 

SH: Kyllä. 

P: Eikös se laihtuminen ole vain hyvä asia, koska ennen olin ylipainoinen? 

SH: Se ei välttämättä ole hyvä asia, että se hyvä ravitsemus tukee paranemista ja sitten täytyy ottaa myös huomioon se, että leikkauksen jälkeen ravitse-

mustarpeeseen tulee muutoksia. 

P: Miten se hyvä ravitsemus edistää toipumista? 
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Teksti: Ravitsemuksen avulla leikkauksesta toipumista voidaan edistää mm. seuraavilla alueilla; haavojen paraneminen ja tulehdusten riskin pienene-

minen sekä turvata yleiskunnon säilyminen mahdollisten lääke- ja muiden hoitojen aikana.  

SH: Miten ruokailu on onnistunut tähän saakka? 

P: Hyvin on onnistunut, mutta ruoka on ollut tähän saakka nestemäistä. Ja sen on varmaan syy siihen tota, että vatsan toiminta on niin vilkasta. 

O: Miten olisi hyvä jatkaa tästä eteenpäin?  

Vähän nyt meinaa huolettaa painon putoaminen, koska hän asuu yksin.  

Miten ravitsemustarpeesta huolehtiminen pääsee toteutumaan ja kuinka siirtyminen kiinteämpään tapahtuu? 

Teksti: Ruokavalio on yleensä leikkauksen jälkeisinä ensimmäisinä päivinä tai ensimmäisen viikonajan nestemäinen. 

Nestemäisen ruokavalion sosekeitoista voit siirtyä kiinteämpään ruokaan, aluksi normaalirakenteisiin keittoihin ja lisätä ruokavalioon leipää vähitellen 

kuidun saannin lisäämiseksi. 

Kiinteään ruokaan siirtyminen hillitsee suolen toimintaa. Tavoitteena on painon laskun pysäyttäminen ja menetettyjen kilojen takaisin saaminen. 

Paino voi nousta viiveellä. Voimien palautuminen on merkki oikeasta suunnasta. 

Teksti: Tavoitteena on painonlaskun pysäyttäminen ja saada vähitellen menetettyjä kiloja takaisin. Paino voi nousta viiveellä.  

Voimien palautuminen on merkki oikeasta suunnasta. 
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SH: Yleensä syöminen on hankalaa leikkauksen jälkeen pari ensimmäistä viikkoa ja elimistön ravinnon vastaanottamisessakin on ongelmia, mutta tilanne 

korjaantuu yleensä kuukauden kuluessa. Ja sitten sinulle aiheutuu sytostaattihoidoistakin pahoinvointia, oletko miettinyt miten niitä voisi hillitä. 

P: Kyllä, hoitojen aikana, kun ruoka maistuu hyvin, tulee syödä hyvin ja myös huonoinakin päivinä ettei tule kovaa pahoinvointia. 

Teksti: Pienten välipalojen ja aterioiden nauttiminen 2-3tunnin välein helpottaa pahoinvointia ja niillä voi taata riittävän ravinnonsaannin. 

Syöminen kannattaa ajoittaa ajan kohtaan, jolloin ruoan kokee parhaiten maittavan, sillä jo pelkästään suuren ruoka-annoksen näkeminen voi aiheuttaa 

pahoinvointia ja vaikeuttaa syömistä. 

Teksti:  

Ruokahalua voi parantaa:  

-Tekemällä ruokailuhetkestä mahdollisimman mieluisa ja viihtyisä 

-Sulkemalla pois ulkopuoliset häiriötekijät 

-Kattamalla ruoan kauniisti esille  

-Omia lempiruokia suosimalla  

-Tekemällä ruokailusta sosiaalinen tilanne. 
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Teksti: Jollekin yksin syöminen voi olla mieluisampi vaihtoehto. 

-Eineksiä, valmisruokia ja ravintolisiä suosimalla voi helpottaa ruoan nautittavuutta ja parantaa ruokahalua. 

-Pienet ateriat tulee syötyä paremmin.  

-Ulkoilun ja liikunnan avulla voi parantaa ruokahalua. 

SH: Mikäli kipu, pahoinvointi, ummetus tai ripuli jatkuvat pitempäänkin, niin keskustele hoitajan tai lääkärin kanssa tai ota tarvittaessa yhteyttä tänne 

osastolle niin keskustellaan aiheesta lisää. Autamme mielellämme. 
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Kohtaus nro 1 Kohtaus eli mitä tapahtuu ja 

missä?  

OYS os. 8 omaistenhuone 

Mitä kuvassa näkyy?  

Potilas, omainen ja sairaanhoitaja. 

Kuvassa näkyvät omaishuoneen 

sohva ja tuoli. 

Audio (pu-

huttu tai lu-

ettu 

teksti/spiikki)  

Opinnäytetyön 

tekijät toimivat 

näyttelijöinä: 

sairaanhoitaja, 

potilas ja omai-

nen. 

Kesto 

5min  

1.  Video koostuu kolmesta osasta, 

joissa käsitellään ravitsemusta 

maha-suolikannavan leikkauksen 

jälkeen.  Videoklipeissä sairaan-

hoitaja antaa potilaalle ja hänen 

omaiselleen ravitsemusohjausta 

keskustelunomaisesti. 

Teksti  15s 

2.  Hyvä ravitsemus tukee toipumista Teksti  3s 

3. SH: Sairaanhoitaja menee potilaan ja 

hänen omaisensa luo ja sanoo: Hei, 

olen sairaanhoitaja ja vastaan tällä 

osastolla ravitsemusohjauksesta! 

 Puhuttu spiikki  5s 

4. P: Hei, minä olen se potilas, jolta on 

leikattu mahasuolikanavan syöpä! 

P Puhuttu spiikki  3s 
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5. O: Hei! Olen hänen omaisensa. O Puhuttu spiikki  4s 

6. SH: Minkälainen vointisi on ollut nyt 

leikkauksen jälkeen? 

SH Puhuttu spiikki    4s 

7. P: Noo, vointi on ollut vähän huono, 

että vatsan toiminnan vilkkauden 

koen vähän häiritsevänä ja kiusalli-

sena. 

SH, P ja O Puhuttu spiikki   10s 

8. O: Olen ollut vähän huolissaan hänen 

voinnistaan, koska hän on laihtunut 

huomattavasti leikkauksen jälkeen, 

joka jouduttiin tekemään mahasuoli-

kanavasyövän vuoksi. 

SH, P ja O Puhuttu spiikki  10s 

9. SH: Kyllä. SH Puhuttu spiikki  1s 

10. P: Eikös se laihtuminen ole vain hyvä 

asia, koska ennen olin ylipainoinen? 

SH, P ja O Puhuttu spiikki  4s 

11. 

 

SH: Se ei välttämättä ole hyvä asia, 

että se hyvä ravitsemus tukee parane-

mista ja sitten täytyy ottaa myös huo-

mioon se, että leikkauksen jälkeen ra-

vitsemustarpeeseen tulee muutoksia.  

SH, P ja O Puhuttu spiikki  14s 

12. P: Miten se hyvä ravitsemus   edistää 

toipumista? 

P Puhuttu spiikki   3s 

13. 

 

 Ravitsemuksen avulla leikkauk-

sesta toipumista voidaan edistää 

mm. seuraavilla alueilla; haavojen 

paraneminen ja tulehdusten riskin 

Teksti    17s  
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pieneneminen sekä turvata yleis-

kunnon säilyminen mahdollisten 

lääke- ja muiden hoitojen aikana. 

14.  SH: Miten ruokailu on onnistunut tä-

hän saakka? 

SH Puhuttu spiikki  3s 

15. P: Hyvin on onnistunut, mutta ruoka 

on ollut tähän saakka nestemäistä. Ja 

sen on varmaan syy siihen tota, että 

vatsan toiminta on niin vilkasta. 

 P Puhuttu spiikki   10s 

 

16. O: Miten olisi hyvä jatkaa tästä 

eteenpäin?  

Vähän nyt meinaa huolettaa painon 

putoaminen, koska hän asuu yksin.  

Miten ravitsemustarpeesta huolehti-

minen pääsee toteutumaan ja kuinka 

siirtyminen kiinteämpään tapahtuu? 

O Puhuttu spiikki  15s 

17.  Ruokavalio on yleensä leikkauksen 

jälkeisinä ensimmäisinä päivinä tai 

ensimmäisen viikonajan nestemäi-

nen. 

Nestemäisen ruokavalion sosekei-

toista voit siirtyä kiinteämpään 

ruokaan, aluksi normaalirakentei-

siin keittoihin ja lisätä ruokavali-

oon leipää vähitellen kuidun saan-

nin lisäämiseksi. 

Kiinteään ruokaan siirtyminen hil-

litsee suolen toimintaa. Tavoit-

Teksti  38s 
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teena on painon laskun pysäyttä-

minen ja menetettyjen kilojen ta-

kaisin saaminen. 

Paino voi nousta viiveellä. Voi-

mien palautuminen on merkki oi-

keasta suunnasta. 

19. SH: Yleensä syöminen on hankalaa 

leikkauksen jälkeen pari ensimmäistä 

viikkoa ja elimistön ravinnon vas-

taanottamisessakin on ongelmia, 

mutta tilanne korjaantuu yleensä kuu-

kauden kuluessa. Ja sitten sinulle ai-

heutuu sytostaattihoidoistakin pahoin-

vointia, oletko miettinyt miten niitä 

voisi hillitä. 

SH 

 

Puhuttu spiikki  22s 

20. P: Kyllä, hoitojen aikana, kun ruoka 

maistuu hyvin, tulee syödä hyvin ja 

myös huonoinakin päivinä ettei tule 

kovaa pahoinvointia.  

P 

 

Puhuttu spiikki  12s 

 

 

21.  Pienten välipalojen ja aterioiden 

nauttiminen 2-3tunnin välein hel-

pottaa pahoinvointia ja niillä voi 

taata riittävän ravinnonsaannin. 

Syöminen kannattaa ajoittaa ajan 

kohtaan, jolloin ruoan kokee par-

haiten maittavan, sillä jo pelkästään 

suuren ruoka-annoksen näkeminen 

voi aiheuttaa pahoinvointia ja vai-

keuttaa syömistä. 

Teksti  26s 
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22.  Ruokahalua voi parantaa:  

-Tekemällä ruokailuhetkestä mah-

dollisimman mieluisa ja viihtyisä 

-Sulkemalla pois ulkopuoliset häi-

riötekijät 

-Kattamalla ruoan kauniisti esille  

-Omia lempiruokia suosimalla  

-Tekemällä ruokailusta sosiaalinen 

tilanne. 

Teksti  20s 

23.  Jollekin yksin syöminen voi olla 

mieluisampi vaihtoehto. 

-Eineksiä, valmisruokia ja ravinto-

lisiä suosimalla voi helpottaa 

ruoan nautittavuutta ja parantaa 

ruokahalua. 

-Pienet ateriat tulee syötyä parem-

min.  

-Ulkoilun ja liikunnan avulla voi 

parantaa ruokahalua. 

Teksti  21s 

24. SH: Mikäli kipu, pahoinvointi, um-

metus tai ripuli jatkuvat pitempään-

kin, niin keskustele hoitajan tai lääkä-

rin kanssa tai ota tarvittaessa yhteyttä 

tänne osastolle niin keskustellaan ai-

heesta lisää. Autamme mielellämme. 

SH, P ja O Puhuttu spiikki  14s 

25. Lopputekstit 10s    4:54min 
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VIDEOKLIPPI 2 

Teksti: SIIRTYMINEN NESTEMÄISESTÄ RUOKAVALIOSTA KIINTEÄMPÄÄN 

Ruoansulatusongelmien ehkäisy esim. Ilmavaivat ja oksentaminen 

SH: Sairaanhoitaja menee potilaan ja hänen omaisensa luo ja sanoo: Hei! 

P: Hei! 

O: Hei! 

P: Kannattaako siitä rasvan saannista huolehtia, kun sitä on nykyään joka paikassa? 

SH: Rasvan saannista tulee huolehtia, sillä elimistö pääsee toipumaan hyvän energian avulla ja silloin juuri rasvan ja proteiinin lisätarve korostuu. 

Proteiinin lisäsaannista voi huolehtia esim. piimän, viilin, jugurtin ja rahkan käyttöä lisäämällä. Rasvan lisätarvetta voi tyydyttää lisäämällä ruokiin 

margariinia, voita tai öljyä. 

O: Voiko ruoansulatusvaivoja tulla, kun siirrytään kiinteämpään ruokaan? 

SH: Ne ovat hyvin paljon mahdollisia varsinkin ensimmäisten kuukausien leikkauksien jälkeen, mutta niihin voi sitten ruokavalinnoilla vaikuttaa. 

P: Voiko hedelmiä ja marjoja syödä? 

SH: Kyllä, ne ovat erittäin hyviä vitamiinien ja kuitujen lähteitä. Pehmeäkuoriset marjat ja hedelmät esim. banaani, mansikka, mustikka, persikka, 

päärynä ja vadelma sopivat yleensä jo sellaisenaan syötäväksi. Marjoja ja hedelmiä voi nauttia myös hilloina, kiisseleinä, puuroina ja soseina. 
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P: No tuota, täytyykö jotain välttää? 

Teksti: Ilmavaivoja voivat aiheuttaa: 

-herneet 

-kaali 

-lanttu 

-omena 

-pavut 

-sienet 

-sipuli 

-tuore leipä 

 Näiden elintarvikkeiden käyttöä ei kuitenkaan tarvitse välttää, mutta niiden käyttöä voi rajata. Kypsennettyinä ne ovat paremmin siedettyjä. Toipumisen 

edetessä niiden käyttöä voi lisätä oman sietokyvyn mukaisesti. 

P: Mikä olisi hyvä ruokajuoma? 
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Teksti: Juomina kannattaa käyttää:  

-maitotuotteita kuten maitoa ja piimää 

-laimennettuja mehuja 

-mehukeittoja 

-kiisseleitä 

Alkoholia sen sijaan tulisi välttää 

P: Eli maitotuotteita voi käyttää? 

SH: Kyllä, mutta toipumisen alkuvaiheessa ne saattavat sopia paremmin laktoosittomina. 

P: Täytyykö suolaa välttää? 

Teksti: Tämän leikkauksen vuoksi suolaa ei tarvitse välttää, vaan voit käyttää suolaa normaalien tottumustesi mukaisesti. Mikäli sinulla on pidempiai-

kaista ripulia, sinun kannattaa lisätä suolan käyttöä. 

Teksti: Yhteenvetona todettakoon ruoansulatusongelmia voi ehkäistä: 

-välttämällä ilmavaivoja aiheuttavia ruoka-aineita 

-hitaasti syömällä pieniä aterioita 2-3 tunnin välein 
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-kasvisten kypsentämisellä 

-suosimalla pehmeäkuorisia marjoja ja hedelmiä 

-käyttämällä laktoosittomia maitotuotteita 

-suolan saanti tärkeää 

SH: Oliko teillä vielä jotain kysyttävää? 

P: Saimme varmaan riittävästi tietoa, kiitos. 

SH: Hyvä, kiitoksia teille molemmille. Mikäli on jotain kysyttävää vielä olkaa yhteydessä osastolle. 

O: Kyllä, näin tehdään. Kiitos sulle. 

SH: Kiitos. 

Kohtaus 2 Kohtaus eli mitä tapahtuu ja missä?  

OYS os. 8 omaistenhuone 

Mitä kuvassa näkyy?  

Potilas, omainen ja sairaanhoitaja. 

Kuvassa näkyy omaishuoneen 

sohva ja tuoli. 

Audio (pu-

huttu tai lu-

ettu 

teksti/spiikki) 

Opinnäytetyön 

tekijät toimivat 

näyttelijöinä: 

sairaanhoitaja, 

potilas ja omai-

nen. 

Kesto 

5min 

1.  SIIRTYMINEN NESTEMÄI-

SESTÄ RUOKAVALIOSTA 

KIINTEÄMPÄÄN 

Ruoansulatusongelmien ehkäisy 

esim. Ilmavaivat ja oksentaminen 

Teksti  7s 
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2. SH: Sairaanhoitaja menee potilaan ja 

hänen omaisensa luo ja sanoo: Hei! 

S Puhuttu spiikki  4s 

3.  P: Hei!  Puhuttu spiikki  1s 

4. O: Hei!  Puhuttu spiikki  1s 

5. P: Kannattaako rasvan saannista huo-

lehtia, kun sitä on nykyään joka pai-

kassa? 

 Puhuttu spiikki  4s 

6. SH: Rasvan saannista tulee huolehtia, 

sillä elimistö pääsee toipumaan hyvän 

energian avulla ja silloin juuri rasvan 

ja proteiinin lisätarve korostuu. Prote-

iinin lisäsaannista voi huolehtia esim. 

piimän, viilin, jugurtin ja rahkan 

käyttöä lisäämällä. Rasvan lisätar-

vetta voi tyydyttää lisäämällä ruokiin 

öljyä, margariinia tai voita.   

 Puhuttu spiikki  10s 

7. O: Voiko ruoansulatusvaivoja tulla, 

kun siirrytään kiinteämpään ruokaan? 

 Puhuttu spiikki  4s 

8. SH: Ne ovat hyvin paljon mahdollisia 

varsinkin ensimmäisten kuukausien 

leikkauksien jälkeen, mutta niihin voi 

sitten ruokavalinnoilla vaikuttaa.  

 Puhuttu spiikki  2s 

9. P: Voiko hedelmiä ja marjoja syödä?  Puhuttu spiikki  2s 

10. SH: Kyllä, ne ovat erittäin hyviä vita-

miinien ja kuitujen lähteitä. Peh-

meäkuoriset marjat ja hedelmät esim. 

banaani, mansikka, mustikka, per-

sikka, päärynä ja vadelma sopivat 

yleensä jo sellaisenaan syötäväksi. 

Marjoja ja helmiä voi nauttia myös 

 Puhuttu spiikki  8s 
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hilloina, kiisseleinä, puuroina ja so-

seina. 

11. P: No tuota, täytyykö jotain välttää?  Puhuttu spiikki  1s 

12.  Ilmavaivoja voivat aiheuttaa: 

-herneet 

-kaali 

-lanttu 

-omena 

-pavut 

-sienet 

-sipuli 

-tuore leipä 

Näiden elintarvikkeiden käyttöä ei 

kuitenkaan tarvitse välttää, mutta 

niiden käyttöä voi rajata. Kypsen-

nettyinä ne ovat paremmin siedet-

tyjä. Toipumisen edetessä niiden 

käyttöä voi lisätä oman sietokyvyn 

mukaisesti. 

Teksti  15s 

13. P: Mikä olisi hyvä ruokajuoma? P Puhuttu spiikki  1s 

14.  Juomina kannattaa käyttää: 

-maitotuotteita kuten maitoa ja pii-

mää 

-laimennettuja mehuja 

-mehukeittoja 

-kiisseleitä 

Alkoholia sen sijaan tulisi välttää 

Teksti/ jos 

mahdollista 

animaatio 

 7s 

15. P: Eli maitotuotteita voi käyttää?  Puhuttu spiikki  1s 
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16. SH: Kyllä, mutta toipumisen alkuvai-

heessa ne saattavat sopia paremmin 

laktoosittomina. 

 Puhuttu spiikki  2s 

17. P: Täytyykö suolaa välttää?  Puhuttu spiikki  2s 

18.  Tämän leikkauksen vuoksi suolaa 

ei tarvitse välttää, vaan voit käyt-

tää suolaa normaalien tottumustesi 

mukaisesti. Mikäli sinulla on pi-

dempiaikaista ripulia, sinun kan-

nattaa lisätä suolan käyttöä.  

Teksti  6s 

19.  Yhteenvetona todettakoon ruoan-

sulatusongelmia voi ehkäistä: 

-välttämällä ilmavaivoja aiheutta-

via ruoka-aineita 

-hitaasti syömällä pieniä aterioita 

2-3 tunnin välein 

-kasvisten kypsentämisellä 

-suosimalla pehmeäkuorisia mar-

joja ja hedelmiä 

-käyttämällä laktoosittomia maito-

tuotteita 

-suolan saanti tärkeää 

Teksti  20s 

20. SH: Oliko teillä vielä jotain kysyttä-

vää? 

SH, P ja O Puhuttu spiikki  2 s 

21. P: Saimme varmaan riittävästi tietoa, 

kiitos. 

SH, P ja O Puhuttu Spiikki  2s 

22. SH: Hyvä, kiitoksia teille molem-

mille. Mikäli on jotain kysyttävää 

vielä olkaa yhteydessä osastolle. 

SH, P ja O Puhuttu spiikki  3s 

23. O: Kyllä, näin tehdään. Kiitos sulle. P ja O Puhuttu spiikki  2s 
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24. SH: Kiitos. SH, P ja O Puhuttu spiikki  1s 

25. Lopputekstit 10s    Yht. 

1:58min 

 

Videoklippi 3 

Teksti: TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEET  

SH: Hei, minä olen sairaanhoitaja ja vastaan tällä osastolla ravitsemusohjauksesta. 

P: Hei, minä oon se potilas, jolta on leikattu mahasuolikanavan syöpä. 

O: Hei, olen hänen omaisensa. 

SH: Nyt meidän on tarkoitus keskustella siitä, että sinun painosi on ollut muutaman päivän ajan laskussa eli olet laihtunut. 

Ja tää on nyt erittäin huolestuttavaa, sillä sinun ravinnontarve on normaalia isompi tämän leikkauksen jälkeen. Sää tarvitset enemmän rasvaa, proteiinia, 

hiilihydraatteja ja suojaravintoaineita. Ja mikäli sinä et näitä ravinnosta saa, niin elimistösi käyttää niitä omia rasva ja energia ja proteiinivarastoja ja 

laihdut edelleen. Tämä normaalia suurempi ravinnon tarve johtuu siitä, että sää tarvitset ravintoa leikkauksesta toipumiseen, haavojen paranemiseen, 

tulehduksen ehkäisemiseen ja yleiskunnon säilymiseen hyvänä lääke ja muiden hoitojen aikana. 

P: Miten voin sitten varmistaa sen riittävän ravinnon saannin ja estää laihtumista? 
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SH: Koska sinulle ei oo nytte osastolla oloaikana se ruoka maistunut kovin hyvin, niin voisit ottaa käyttöön täydennysravintovalmisteita. 

P: No, miksi suosittelet täydennysravintovalmisteita? 

Animaatio: Täydennysravintovalmisteet tukevat ruokavaliota: 

-Sisältävät energiaa, proteiinia, rasvaa, vitamiineja ja kivennäisaineita 

-Saatavana eri muodoissa, kuten juomina, vanukkaina, proteiini- ja hiilihydraattijauheina, käyttövalmiina keittoina sekä rasvalisinä 

-Saatavana eri makuvaihtoehtoja 

KUVA: 

  

O: Milloin täydennysravintovalmisteiden käyttö tulisi aloittaa? 

SH: Mahdollisimman pian, heti kun paino on alkanut laskea, että mitä pidemmälle vajaaravitsemus ehtii kehittyä, niin sitä vaikeampaa sen korjaami-

nen on ja sitä suuremmaksi kehittyvät siihen vajaaravitsemukseen liittyvät komplikaatioiden riskit. 

P: Miksi suosittelet täydennysravintovalmisteita? 

SH: Täydennysravintavalmisteiden koostumus on sellainen, että pienestäkin määrästä saadaan paljon energiaa ja suojaravintoaineita. 

SH: Oliko teillä vielä jotain kysyttävää? 
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P: Saimme varmaan riittävästi tietoa, kiitos. 

SH: Joo hyvä, kiitoksia teille molemmille ja mikäli on sitten jotain kysyttävää vieläkin, niin olkaa osastolle yhteydessä. 

O: Joo, näin tehdään. Kiitos sulle. 

SH: Kiitoksia. 

Kohtaus nro 3 Kohtaus eli mitä tapahtuu ja 

missä?  

OYS os. 8 omaistenhuone 

Mitä kuvassa näkyy?  

Potilas, omainen ja sairaanhoitaja. 

Kuvassa näkyvät omaishuoneen 

sohva ja tuoli. 

Audio (pu-

huttu tai lu-

ettu 

teksti/spiikki)  

Opinnäytetyön 

tekijät toimivat 

näyttelijöinä: 

sairaanhoitaja, 

potilas ja omai-

nen. 

Kesto 

5min  

1. Täydennysravintovalmisteet Täydennysravintovalmisteet Teksti  2s 

2. SH: Hei, minä olen sairaanhoitaja ja 

vastaan tällä osastolla ravitsemusoh-

jauksesta. 

 Puhuttu spiikki  4s 

3. P: Hei, minä olen se potilas, jolta on 

leikattu mahasuolikanavan syöpä! 

 Puhuttu spiikki  5s 

4. O: Hei! Olen hänen omaisensa.  Puhuttu spiikki  3s 

5. SH: Nyt meidän on tarkoitus keskus-

tella siitä, että sinun painosi on ollut 

muutaman päivän ajan laskussa eli 

olet laihtunut. Ja tää on nyt erittäin 

SH, P ja O Puhuttu spiikki  49s 
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huolestuttavaa, sillä sinun ravinnon-

tarve on normaalia isompi tämän 

leikkauksen jälkeen. Sää tarvitset 

enemmän rasvaa, proteiinia, hiilihyd-

raatteja ja suojaravintoaineita. Ja mi-

käli sinä et näitä ravinnosta saa, niin 

elimistösi käyttää niitä omia rasva ja 

energia ja proteiinivarastoja ja laih-

dut edelleen. Tämä normaalia suu-

rempi ravinnon tarve johtuu siitä, että 

sää tarvitset ravintoa leikkauksesta 

toipumiseen, haavojen paranemiseen, 

tulehduksen ehkäisemiseen ja yleis-

kunnon säilymiseen hyvänä lääke ja 

muiden hoitojen aikana. 

6. P: Miten voin sitten varmistaa sen 

riittävän ravinnon saannin ja estää 

laihtumista. 

 SH, P ja O Puhuttu spiikki    5s 

7. SH: Koska sinulla ei oo nytte osas-

tolla oloaikana ruoka maistunut ko-

vin hyvin niin voisit ottaa käyttöön 

täydennysravintovalmisteet. 

 SH, P ja O Puhuttu spiikki   10s 

8. P: No, miksi suosittelet täydennysra-

vintovalmisteita? 

SH, P ja O Puhuttu spiikki  4s 

9.  Täydennysravintovalmisteet tuke-

vat ruokavaliota: 

-Sisältävät energiaa, proteiinia, 

rasvaa, vitamiineja ja kivennäisai-

neita 

Teksti  24s 
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-Saatavana eri muodoissa kuten 

juomina, vanukkaina, proteiini- ja 

hiilihydraattijauheina, käyttöval-

miina keittoina sekä rasvalisinä 

-Saatavana eri makuvaihtoehtoja 

10.  

 

Animaatio  12s 

11. 

 

O: Milloin täydennysravintovalmis-

teiden käyttö tulisi aloittaa? 

O Puhuttu spiikki  3s 

12. SH: Mahdollisimman pian, heti kun 

paino on alkanut laskea, että mitä pi-

demmälle vajaaravitsemus ehtii ke-

hittyä, niin sitä vaikeampaa sen kor-

jaaminen on ja sitä suuremmaksi ke-

hittyvät siihen vajaaravitsemukseen 

liittyvät komplikaatioiden riskit. 

SH 

 

Puhuttu spiikki   14s 

13. 

 

P: Miksi suosittelet täydennysravin-

tovalmisteita? 

P Puhuttu spiikki    3s  

14.  SH: Täydennysravintovalmisteiden 

koostumus on sellainen, että pienes-

SH, P ja O Puhuttu spiikki  6s 
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täkin määrästä saadaan paljon ener-

giaa ja ja suojaravintoaineita. Oliko 

teillä vielä jotain kysyttävää?  

15. P: Saimme varmaan riittävästi tietoa, 

kiitos. 

 SH, P ja O Puhuttu spiikki   4s 

16. SH: Hyvä joo, kiitoksia teille mo-

lemmille. Mikäli on vielä jotain ky-

syttävää olkaa yhteydessä osastolle. 

SH, P ja O Puhuttu spiikki  8s 

17. O: Joo, näin tehdään. Kiitos sulle.  Puhuttu spiikki  2s 

 SH: Kiitoksia.  Puhuttu spiikki  1s 

18. Lopputekstit 10s    Yht. 

3:09min 

 

Jokaisen videoklipin lopussa on lopputekstit: 

Käsikirjoitus ja videolla esiintyneet: 

 

Satu Matihaldi, opiskelija 

Anne Sippala, opiskelija  

Kirsi Vuorre, opiskelija 

   

Kiitokset: 

  

Oulun yliopistollisen sairaalan Gastroenterologinen kirurginen osasto 8A 

Oulun Yliopistollisen sairaalan työntekijät: 

Merja Jäntti, ravitsemusterapeutti osasto 8A 

Leea Järvi, ravitsemusterapeutti 
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Heidi Korhonen, opettaja Lapin ammattikorkeakoulu 

Marko Korhonen, AV-tukihenkilö 

Saija Mattila, sairaanhoitaja osasto 8A 

Riku Paaso, AV-tukihenkilö 

Päivi Pennanen, osastonhoitaja 8A 

Mika Pöytäkivi, laatupäällikkö 

Mervi Tervo, viestintäpäällikkö 

Tanja Tähtinen, opetuskoordinaattori/operatiivinen tulosalue 

Lapin ammattikorkeakoulu  

  

Toteutus: 

Oulun yliopistollisen sairaalan AV-yksikkö 

                 2019
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LIITE 2. PROJEKTIPÄIVÄKIRJA 

12.9.2018 Suunnitelmavaiheen hahmotelma lähetetty opettajalle. Tässä vai-

heessa tiedossa oli vasta, että opinnäytetyö koskisi vajaaravitsemusta.  

3.10.2018 Ensimmäinen opinnäytetyön suunnittelupalaveri OYS:ssa. Muistio 

tehty.  

6.10.2018 -10.2.2019 Opinnäytetyön suunnitelman tekoa, teoria- ja käytännön 

tiedon hakua opinnäytetyön suunnitelmavaihetta, käsikirjoitusta ja opinnäytetyön 

valmistamisvaihetta varten.  

6.11.2018 Ideapaperi lähetetty opettajalle. 

14.12.2018 Opinnäytetyön suunnitelmavaihe lähetetty opettajalle ensimmäisten 

korjausten jälkeen. 

21.12.2018 Opinnäytetyön suunnitelma uusine korjauksineen lähetetty opetta-

jalle.  

15.1.2019 Opinnäytetyön suunnitelma lähetetty toimeksiantajalle. 

14.2.2019 Ensimmäinen versio käsikirjoituksesta lähetetty luettavaksi. 

19.2.2019 Opettaja winhannut suunnitelmavaiheen opintopisteet.  

21.2.2019 Suunnitelma ja käsikirjoitus hyväksytty OYS:n puolesta.  

15.3.2019 Lupahakemukset allekirjoitettu ja toimitettu Tanjalle. (tutkimuslupa, so-

pimus tekijänoikeuksien määräytymisestä ja opinnäytetyön toimeksiantosopi-

mus) 

15.3.2019 Opettajan ilmoitus suunnitelman hyväksymisestä Urgundissa.  

29.3.2019 Tanjan ilmoitus tutkimuslupien hyväksymisestä. Tutkimuslupa allekir-

joitettu 19.3. 2019 Päivi Pennasen toimesta. 

3.4.2019 Videoklippikäsikirjoituksen tiimoilta tapaaminen osasto 8B:n omaisten-

huoneessa. Muistio tehty. 
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8.4.2019 Merja Jäntin kommentit Videoklippikäsikirjoituksesta. 12.4.2019 Saija 

Mattila ilmoittanut, että hänellä ei ole toivomuksia Merjan kommenttien lisäksi.  

10.4.2019 Ensimmäinen tapaaminen OYS:n studiolla Marko Korhosen kanssa. 

Videoklippikäsikirjoituksen läpikäyntiä. Marko ehdotti enemmän spiikkauksia ja 

tiivistelmiä ruutuun. Varsinaiseksi kuvauspäiväksi sovittiin 3.5.2019 

3.5.2019 Videoiden kuvauspäivä 

28.5.2019 Videoiden esikatselu OYS:ssa. Opettaja winhannut valmistamisaiheen 

opintopisteet.  

12.6.2019 Korjausten kuvaus videoon. 

10.7.2019 Käsikirjoituksen päivitys. 

11.7.2019 Opinnäytetyön kirjallinen osuus lähetetty tarkistettavaksi toimeksian-

tajalle ja opettajalle. 

12.8.2019 Opinnäytetyö palautettu esitarkastukseen. 

2.9.2019 Valmis opinnäytetyö palautettu.   


