Keliakian ruokavaliokorvaus vaatii pikaista korjausta
Keliakia on elinikäinen, perinnöllinen sairaus, jonka ainoa hoito ja ”lääke” on tarkasti
noudatettava gluteeniton erityisruokavalio. Keliakiaa sairastavan tulee noudattaa
ruokavaliota kaikissa ruokailutilanteissa jokaisena päivänä, sillä pienikin määrä
gluteenia vaurioittaa ohutsuolta.
Hoitamaton keliakia aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä lisäkustannuksia mm.
turhien lääkärissä käyntien ja keliakiaan liittyvien sairauksien hoitokuluina.
Hoitamaton keliakia aiheuttaa mm. osteoporoosia, lapsettomuutta, maksasairauksia
ja masentuneisuutta sekä vakavimmillaan ohutsuolen syöpää.
Keliakiaa ei voida ehkäistä ennalta, mutta varhaisella diagnosoinnilla ja asianmukaisella hoidolla ehkäistään monien keliakian komplikaatioiden puhkeamista.
Yhteiskunnan kannattaa panostaa keliakian hyvään hoitoon, koska sairauteen on
olemassa tehokas täsmähoito. Ehdottoman tarkalla ruokavaliohoidolla keliakia
pysyy oireettomana eikä sairaus etene. Tällöin keliakiaa sairastavat ovat täysin työja toimintakykyisiä, yhteiskunnan tuottavia jäseniä. Diagnosoituja keliaakikkoja on
tällä hetkellä 31 000, joista alle 16-vuotiaita 1 800.
Keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvausta korotettava ja sidottava indeksiin
Keliakiaa sairastavat ovat voineet hakea Kelalta ruokavaliokorvausta sairauden
hoidon aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin lokakuusta 2002 alkaen.
Ruokavaliokorvauksen tasoa määritettäessä gluteenittomat tuotteet rinnastettiin
kliinisiin ravintovalmisteisiin. Ruokavaliokorvauksen määräksi päätettiin 21 euroa/kk,
eikä sitä sidottu kansaneläkeindeksiin.
Korvauksen määrä on pysynyt koko ajan samana, mikä on heikentänyt merkittävästi
korvauksen ostovoimaa. Elinkustannusindeksin perusteella ostovoima on alentunut
16 %. Todellisuudessa ostovoima on alentunut vielä enemmän, koska gluteenittomien tuotteiden hinnat ovat nousseet enemmän kuin vastaavat tavanomaiset
tuotteet. Ruokavaliokorvaus on ainoa vammaisetuus, jota ei ole sidottu indeksiin.
Gluteenittomat tuotteet kalliita ja lisäkustannuksia monista asioista
Kuluttajaviraston tuore tutkimus osoittaa, että gluteenittomat tuotteet ovat merkittävästi kalliimpia kuin tavalliset tuotteet. Esimerkiksi gluteenittomat jauhoseokset ovat
yhdeksän kertaa kalliimpia kuin tavalliset vehnäjauhot, gluteenittomat pastat kuusi
kertaa kalliimpia kuin tavalliset pastat, gluteenittomat ruokaleivät ja pulla kaksi
kertaa tavallisia kalliimpia sekä gluteeniton kaura neljä ja puoli kertaa tavallista
kauraa kalliimpaa. (Gluteenittomien elintarvikkeiden hintavertailu, Kuluttajavirasto
2011). Keliakian erityisruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia
keskimäärin 65 €/kk (Ylimääräiset kustannukset keliakiaa sairastavalle, Keliakialiitto
2011).
Keliakiaa sairastavalle koituu sairauden hoidosta myös muita lisäkustannuksia,
kuten ylimääräisiä matkakustannuksia, koska lähikauppojen valikoimat ovat
suppeat. Tarjouksia ei voi hyödyntää, sillä gluteenittomia tuotteita ei juurikaan ole
tarjouksessa. Keliakiaa sairastava joutuu käyttämään tavallista enemmän aikaa

ostosten tekemiseen, sillä hänen pitää aina tarkistaa elintarvikkeiden ainesosaluettelot gluteenittomuuden varmistamiseksi. Lisäksi kodin ulkopuolella ruokailtaessa gluteenittomat ruoka-annokset ovat usein tavanomaisia kalliimpia.
Keliakian henkinen kuormittavuus merkittävää
Gluteeniton ruokavaliohoito edellyttää jatkuvaa syömisten tarkkailua. Keliakiaa
sairastava joutuu aina varmistamaan syömänsä ruoan gluteenittomuuden, mikä
aiheuttaa vaivaa ja huolta: onko ruoka varmasti gluteenitonta - uskallanko syödä?
Keliakiaa sairastava joutuu myös usein turhauttaviin ja tunteita herättäviin tilanteisiin: ei löydä gluteenitonta syötävää, saa vääränlaisen, gluteenia sisältävän
annoksen, joutuu tahtomattaan huomion kohteeksi, kokee olevansa epätasaarvoisessa asemassa. Lisäksi sairaus voi kaventaa sosiaalista kanssakäymistä
ruokavaliohoidon takia, mikä voi jopa johtaa syrjäytymiseen. Henkiseen kuormittavuuteen liittyvät tekijät tulee myös ottaa huomioon korvauksen tasoa määritettäessä.
Pienituloisilla, työttömillä ja opiskelijoilla ei varaa hoitaa sairauttaan
Keliakialiittoon tulee paljon huolestuneita viestejä keliakiaa sairastavilta. Ikääntyvät,
pienituloiset ja työttömät kertovat, ettei heillä ole varaa ostaa gluteenittomia tuotteita, jolloin puutteellisesti hoidetun keliakian aiheuttamat terveysriskit kasvavat.
Gluteenittomien tuotteiden kalleus on ongelma myös nuorille, jotka siirtyvät lapsen
vammaistuen piiristä ruokavaliokorvauksen piiriin täytettyään 16 vuotta. Ruokavaliokorvauksen määrä on tällä hetkellä vain neljännes lapsen vammaistuen suuruudesta. Tässä siirtymävaiheessa nuori usein muuttaa kotoa ja elää opintotuella,
eikä hänellä ole varaa ostaa gluteenittomia tuotteita.
Toimenpidevaatimukset
- Ruokavaliokorvauksen taso tulee määrittää kolmen eri tekijän perusteella:
ylimääräiset kustannukset, välilliset kustannukset ja henkinen kuormittavuus
- Ylimääräiset kustannukset ja välilliset kustannukset tulee huomioida
lääkekorvausjärjestelmän erityiskorvausluokan mukaisesti.
- Keliakian henkiseen kuormittavuuteen tulee soveltaa vammaistuen
periaatteita
- Ruokavaliokorvaus tulee sitoa indeksiin.
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