


KELIAKIA ON ELINIKÄINEN SAIRAUS
Keliakia on autoimmuunisairaus. Keliakiassa perimältään 
alttiilla henkilöllä vehnän, rukiin ja ohran sisältämä glu-
teeni vaurioittaa ohutsuolen suolinukkaa. Keliakiaa ei voi 
ennaltaehkäistä eikä se ole itseaiheutettu sairaus.
Keliakia on sairautena ainutlaatuinen, sillä se on ainoa 
autoimmuunisairaus, jossa on selvä sairauden aikaansaa-
va tekijä. Sairaus saadaan lähes kaikilla potilailla hallin-
taan poistamalla gluteeni ruokavaliosta. 

KELIAKIAN AINOA HOITO ON GLUTEENITON 
ERITYISRUOKAVALIO
Keliakian ainoa hoito on lääkärin määräämä elinikäinen 
gluteeniton erityisruokavalio. 
On olemassa myös muita sairauksia, joissa ruokavalio on 
osana hyvän hoidon periaatteita. Tällaisia sairauksia ovat 
esimerkiksi aikuistyypin diabetes, sydän- ja verisuonisai-
raudet. Näissä sairauksissa ruokavaliohoito on toissijai-
nen hoitomuoto lääkehoidon lisänä, mutta keliakiassa 
gluteeniton erityisruokavalio on sairauden ainoa hoito. 
Gluteenittoman ruokavalion lisäksi keliaakikon tulee yhtä 
lailla huolehtia monipuolisesta ja terveyttä edistävästä 
ruokavaliosta. Myös keliakiaa sairastavilla tulee olla oi-
keus noudattaa yleistä ravitsemussuositusta.

KELIAKIA JA ALLERGIA OVAT ERI ASIOITA
Keliakia ja ruoka-allergia eroavat toisistaan monin tavoin. 
Valtaosa ruoka-allergioista on lieviä ja oireet väistyvät 
melko nopeasti, kun allergiaa aiheuttava ainesosa poiste-
taan ruokavaliosta eikä allergeeni aiheuta pitkäkestoista 
vahinkoa. Allergian oireita voidaan myös lievittää lääk-
keillä.
Allergiassa täydellistä allergisoivan ruoka-aineen välttä-
mistä tarvitaan vain, jos reaktio on ollut hengenvaaral-
linen. Muutoin suositellaan allergisoivan ruoka-aineen 
käyttöä oireiden sallimissa rajoissa. Valtaosa allergioista 
esiintyy lapsilla ja ne väistyvät tai lievittyvät lapsen kasva-
essa. Ruoka-allergioihin on myös kehitteillä siedätyshoi-
toja. 
Toisin kuin allergiassa keliakiassa ohutsuolen limakalvo 
vaurioituu jo hyvin pienestä määrästä gluteenia, minkä 
vuoksi gluteenittoman ruokavalion on oltava tiukka. Li-
makalvovaurio korjautuu tarkallakin ruokavaliolla hitaas-
ti, keskimäärin noin 1–2 vuoden kuluessa. Usein toistuvat 
pienetkin altistumiset gluteenille voivat estää suolinukan 
korjaantumisen. Gluteeni on keliaakikolle aina yhtä hai-
tallista, riippumatta siitä, saako hän siitä oireita tai ei. Ke-
liakiassa gluteenin aiheuttama reaktio ei lievity tai poistu 
ajan myötä.

KELIAKIAN HOITO ON SAIRASTAVALLE KALLISTA
Keliakian ruokavaliohoito on sairastuneelle kallista ja ra-
joittavaa. Oikein toteutettuna se on kuitenkin kustannus-
tehokasta ja ehkäisee hoitamattomaan keliakiaan liittyviä 
lisäsairauksia. 
Keliakialiiton vuonna 2022 teettämän hintaselvityksen 
(Foodwest Oy) mukaan gluteeniton erityisruokavalio ai-
heuttaa jatkuvia ylimääräisiä kustannuksia yli 700 euroa 
vuodessa. Monen taloudelle tämä on huomattavan suuri 
kustannus.

KELIAKIAN ON OLTAVA YHDENVERTAINEN MUIHIN 
SAIRAUKSIIN NÄHDEN
Keliakia on Suomessa ainoita autoimmuunisairauk-
sia, johon ei ole tällä hetkellä saatavissa yhteiskunnalta 
minkäänlaista tukea. Keliakia tulisi rinnastaa muihin au-
toimmuunisairauksiin ja niiden hoitoon myönnettyihin 
yhteiskunnan tukimuotoihin. 
Oikein hoidettuna keliakia pysyy oireettomana ja hoito 
ehkäisee lisäsairauksien syntyä. Hoitamattomana tai huo-
nosti hoidettuna keliakia altistaa useille lisäsairauksille. 
Ne ovat yhteiskunnalle kalliita ja yksilölle raskaita. 

KELIAKIAKORVAUS HALLITUSOHJELMAAN
Keliakiaa sairastaville tulee maksaa keliakiakorvaus-
ta sairauden hoidon turvaamiseksi. Korvauksen määrää 
määritettäessä tulee perusteena käyttää kliinisten ravin-
tovalmisteiden korvausjärjestelmää (Kela). Keliakialiitto 
esittää, että korvaukseksi määritetään 65 prosenttia hoi-
don aiheuttamista kustannuksista eli 38 euroa. Valtion 
budjetissa tämä tarkoittaa noin 20 miljoonaa euroa.
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