
Vaikuta vaaleissa 

- vinkkejä keliakiayhdistyksille eduskuntavaaleissa vaikuttamiseen 

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023. Vaaleissa valitaan Suomen eduskuntaan 200 

kansanedustajaa. Eduskunnan tehtävänä on säätää lait ja päättää valtion taloudesta sekä muista maan 

tärkeimmistä asioista. 

 

 

 

 

 

 

 

Keliakialiiton vaalitavoitteet eduskuntavaaleissa 2023 
1. Keliakialiiton tavoitteena on saada keliakiakorvaus. Keliakiakorvauksen määräksi esitetään 38 

euroa kuukaudessa.  

 

Perusteena on käytetty Kelan erityiskorvausoikeuden laskutapaa kliinisten ravintovalmisteiden 

mukaisesti. Keliakia tulee rinnastaa muihin autoimmuunisairauksiin (esim. tyypin 1 diabetes, 

nivelreuma, psoriasis ja MS-tauti) ja niiden hoitoon myönnettyihin yhteiskunnan tukimuotoihin. 

  

2. Turvata potilasjärjestöjen rahoitus tulevina vuosina. Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat 

kansalaisille palveluita, joihin julkisen sektorin resurssit eivät riitä. Ilman järjestöjä julkiset palvelut 

kuormittuisivat entisestään. Sote-järjestöissä toimivien vapaaehtoisten työpanoksen on arvioitu 

vastaavan jopa 21 000 henkilötyövuotta. 

 

Mikä vaikuttamisessa on tärkeää? 

Vaikuttamisessa on tärkeää, että sama viesti tulee monesta eri suunnasta. Tällä tavoin tehostamme 

viestimme perille menoa. Kun toistamme viestiä, ja se tulee vastaan monessa kanavassa, se jää paremmin 

mieleen. On tärkeää, että käytämme samoja vaalitavoitteita ja perusteluja asialle. Perehdyttehän sen 

vuoksi Keliakialiiton vaalitavoitteisiin huolellisesti. Olennaisinta on tahto vaikuttaa yhteisesti tärkeisiin 

asioihin.  

 

Miksi keliakiayhdistyksen ja yksittäisen jäsenen kannattaa vaikuttaa? 

Keliakiayhdistys on omalla alueellaan vahva toimija. Yhdistyksen toimintaan osallistuu ja sen jäseninä on 

paljon ihmisiä. Tässä joukossa on runsaasti kokemusta ja osaamista. Yhdessä kaikille tärkeään asiaan 

vaikuttaminen voimaannuttaa ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Keliakiayhdistyksiä ja jäseniä on 

runsaasti eri puolilla Suomea. Kun viemme yhdessä viestiä eteenpäin, tavoitamme kattavasti kaikki 

vaaliehdokkaat. Tapaamasi ehdokas voi olla tuleva kansanedustaja, joka päättää meille kaikille tärkeistä 

asioista. Kannustattehan myös jäseniänne mukaan vaikuttamaan.  

Miten vaikutetaan 

Tutustukaa yhdessä Keliakialiiton eduskuntavaalitavoitteisiin ja oman alueenne 

eduskuntavaaliehdokkaisiin. On hyvä lukea tavoitteet ja perusteet huolellisesti läpi. Näin viesti pysyy 

samana viestin viejästä riippumatta. On tärkeää, että keliakiakorvauksesta ja sen perusteista puhutaan 

samalla tavoin. 

• Vaalipäivä sunnuntai 2.4.2023 

• Ennakkoäänestys kotimaassa 22.–28.3.2023 

• Ennakkoäänestys ulkomailla 22.–25.3.2023 

 

➢ Vaalitulos vahvistetaan 5.4.2023 

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/keliakialiitto/keliakialiiton-eduskuntavaalitavoitteet-2023/


 

Vaikuttamisen keinoja on monia, joista kannattaa valita itselle ja omalle keliakiayhdistykselle sopivimmat 

tavat. Olennaista on halu vaikuttaa yhteisesti tärkeäksi koettuihin asioihin. Vaikuttaminen on usein 

toimintaa, joka jatkuu pitkään ja tulokset syntyvät pitkäjänteisen työn tuloksena. Vaikuttaminen tapahtuu 

monella eri tavalla ja eri kanavissa. Myös pienet asiat, kuten torilla ehdokkaan kanssa keskustelu, ovat 

vaikuttamista 

 

Esimerkkejä keliakiayhdistyksen vaikuttamistavoista: 

Miten aloittaa? 

- Tutustukaa alueenne eduskuntavaaliehdokkaisiin (ja puolueiden vaaliohjelmiin). 

- Keliakialiiton vaalitavoitepaperista löydät yhteiset vaalitavoitteemme, ota se mukaan tapaamisiin. 

Se auttaa muistamaan tärkeät asiat ja toimii hyvin keskustelun aloittajana. Huomaathan, että 

värillistä tulostetta on mielenkiintoisempi katsella. 

Tapahtumat tms. 

- Osallistukaa alueellanne järjestettäviin vaalitapahtumiin esim. vaalipaneeleihin ja nostakaa 

keliakiakorvaus yleisökysymyksenä niissä esiin. Esittäkää puolueiden edustajille kysymyksiä. Jos 

osallistujia on useampi, niin voitte esittää kysymyksiä vuorotellen. Tärkeää on, että asia nousee 

keskusteluun. 

- Esimerkkejä kysymyksistä 

o Keliakia on parantumaton ja jatkuvaa päivittäistä hoitoa vaativa sairaus. Keliakian hoito on 

kallista, yli 700 € vuodessa. Onko puolueenne valmis ajamaan keliakiakorvauksen saamista? 

o Keliakian hoidon kustannukset ovat suuret ja hoitamaton keliakia altistaa kalliille sekä 

vakaville lisäsairauksille. Hoidon onnistumisen edellytyksenä on keliakiakorvauksen 

saaminen. Miten puolueenne huomio tämän asian? 

o Miksi keliakiaa sairastavilta poistettiin 2015 kaikki yhteiskunnan tuki, kun muilta 

pitkäaikaissairailta tukia sen sijaan vain leikattiin? Miten asia tullaan korjaamaan? 

- Järjestäkää alueellanne vaalipaneeli yhdessä useamman potilasjärjestön kanssa ja kutsukaa 

vaaliehdokkaita panelisteiksi. Laatikaa kysymykset yhteistyössä etukäteen. 

- Tavatkaa alueenne ehdokkaita vaalitoreilla. Kysykää ehdokkaan, ja etenkin hänen edustamansa 

puolueen, kantaa keliakiakorvaukseen ja järjestöjen rahoitukseen. Puolueen kanta on 

merkityksellinen siksi, että yksittäinen ehdokas ei pysty vaikuttamaan keliakiakorvauksen 

saamiseen, jos puolue ei tue asiaa. 

- Jos vaalikojuilla on tarjoilua, niin kysykää myös gluteenitonta vaihtoehtoa. 

Media  

- Hyödyntäkää mediaa, kirjoittakaa paikallislehteen mielipidekirjoitus yhdistyksenne nimissä. 

- Tarjotkaa omaa tarinaanne (yhden tai useamman keliakiaa sairastavan henkilön) paikallislehteen. 

Kertokaa, millainen sairaus keliakia on, miten sen kanssa selviää arjessa, kuinka paljon se vaatii 

huolehtimista ja tarkistamista kodin ulkopuolella ruokailtaessa ja kuinka kalliiksi keliakian hoito 

tulee. Kerro myös mahdollisista haasteista, joita kohtaat, kun sairastat keliakiaa. 

Somenäkyvyys 

- Jakakaa Keliakialiiton eduskuntavaaleja varten tekemiä somejulkaisuja aktiivisesti sekä yhdistyksen 

että omissa somekanavissanne. Huom! Toistettuna jakeluna asia tulee paremmin huomatuksi. 

- Käytä julkaisuissa hastageja #eduskuntavaalit2023 #keliakiakorvaus #keliakialiitto 



Kannustakaa jäseniänne toimimaan 

- Kannustakaa jäseniänne aktiivisesti ajamaan yhteistä asiaa. Mitä enemmän asiasta puhutaan, sen 

paremmin asia huomioidaan ja sitä vaikeampi sitä on sivuuttaa. 

 

Esimerkkejä yksittäisen jäsenen vaikuttamistavoista 

- Tutustu alueen eduskuntavaaliehdokkaisiin  

- Tutustu Keliakialiiton vaalitavoitteisiin  
- Käy kotipaikkakunnallasi vaalitoreilla ja tapahtumissa tapaamassa ehdokkaita. Kysy ehdokkaalta, 

tietääkö hän, millainen sairaus keliakia on ja miten suuria hoitokustannuksia se aiheuttaa. 

- Voit tulostaa Keliakialiiton vaaliohjelman itsellesi mukaan ja käyttää sitä keskustelun aloituksessa. 

Siitä on myös helppo tarkistaa tärkeät asiat ja luvut. 

- Osallistu vaalipaneelitilaisuuksiin ja esitä siellä yleisökysymys keliakiakorvauksesta. 

Esimerkiksi:       

o Miksi keliakian hoitoa ei tueta yhteiskunnassa lainkaan, vaikka yhteiskunta tukee muiden 

autoimmuunisairauksien lääkkeiden kustannuksia ja hoitotarvikkeita? 

o Keliakian hoidon kustannukset ovat suuret ja hoitamaton keliakia altistaa kalliille sekä vakaville 

lisäsairauksille. Hoidon onnistumisen edellytyksenä on keliakiakorvauksen saaminen. Miten 

puolueenne huomioi tämän asian? 

 

- Jos sinulle esitetään kysymyksiä, joihin et tiedä vastausta, ohjaathan kysyjää kääntymään 

Keliakialiiton puoleen (Minna Halve/Keliakialiitto). 

Faktat:  

- Käytetään sanaa keliakiakorvaus, emme puhu enää ruokavaliokorvauksesta. 

- Keliakia on autoimmuunisairaus kuten tyypin 1 diabetes, MS-tauti, nivelreuma, psoriasis, 

nivelreuma, kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminta jne. 

- Keliakia on elinikäinen eikä parantavaa hoitoa ole olemassa. 

- Keliakiaa ei voi ennaltaehkäistä eikä se ole itseaiheutettu sairaus. 

- Keliakian toteaa aina lääkäri tutkimusten perusteella (verikokeet ja/tai tähystystutkimus). 

- Keliakian ainoa hoito on ehdottoman tarkka elinikäinen ja kallis gluteeniton ruokavaliohoito. 

- Puhumme lääkärin määräämän erityisruokavaliohoidon kustannuksista emme siis ruoan hinnasta.   

- Keliakian hoito maksaa yli 700 euroa vuodessa eivätkä yli 16-vuotiaat saa tällä hetkellä mitään 

tukea.  

- Alle 16-vuotiaille maksetaan Kelan vammaistukea noin 102 euroa kuukaudessa. 

- Monet eurooppalaiset maat myöntävät tukea keliakian hoitoon. Esimerkkimaissamme tuki 

vaihtelee 38–105 euron välillä. Suomessa tuki on 0 euroa yli 16-vuotiaille. 

- Keliakia on lähes ainoita autoimmuunisairauksia, joiden hoitoa yhteiskunta ei tue lainkaan. 

- Keliakiakorvaus tulee rinnastaa lääkkeiden erityiskorvausoikeuteen. 

- Keliakialiitto esittää korvaukseksi 38 euroa kuukaudessa. Tämä kattaa vain osan sairauden hoidon 

aiheuttamista kustannuksista. 

- Oikealla hoidolla voidaan estää lisäsairauksia tehokkaasti. Lisäsairauksien hoitaminen on 

yhteiskunnalle kallista esim. suoliston lymfooma (syöpä). 

- Hoitamaton keliakia kuormittaa terveydenhuoltoa. 

Keliakialiiton vaikuttamistyö eduskuntavaaleissa 

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/keliakialiitto/keliakialiiton-eduskuntavaalitavoitteet-2023/


Keliakialiitto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nostamme aktiivisesti esiin keliakian ja sen hoidon 

vaatimuksia. Teemme vaikuttamistyötä laajasti valtakunnan tasolla.  

Keliakialiitto on tavannut suurimpien puolueiden edustajat ja käynyt keskustelua keliakiakorvauksesta 

heidän kanssaan. Teimme myös kyselyn puolueille vaalitavoitteisiin liittyen. Puolueiden vastaukset voit 

lukea Gluteeniton elämä- lehdestä 1/2023 tai verkkosivuiltamme.  

Olemme yhteydessä kaikkiin kansanedustajiin ja eduskunnan keliakiaverkostoon.  

Osallistumme useisiin tilaisuuksiin ja toimimme yhteistyössä muiden potilasjärjestöjen kanssa eri 

verkostojen kautta. Pyrimme nostamaan keliakiakorvauksen tarvetta ja välttämättömyyttä esiin eri 

mediakanavissa. Tuotamme myös materiaalia (printattavat vaalitavoitteet, vaalivaikuttamisohjeet ja 

somepohjat) keliakiayhdistysten avuksi vaalivaikuttamiseen. 

Seuraamme vaalien aikana käytävää keskustelua ja tarvittaessa reagoimme siihen.  

 

Puolueiden vaaliohjelmat  

rohkeutta-olla-sinun-puolellasi-sdpn-eduskuntavaaliohjelma-2023.pdf 

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma 2023 – kokoomus.fi 

Vastuuta koko Suomesta - eduskuntavaalit 2023 - Keskusta 

KD-vaaliohjelma-WEB-2023.pdf (kdpuolue.fi) 

RKP Eduskuntavaalit 2023 (sfp.fi) 

Perussuomalaiset - 

Eduskuntavaalit 2023 - Vasemmistoliitto - Vasemmistoliitto 

Eduskuntavaaliohjelma 2023 - Vihreät (vihreat.fi) 

Liike Nyt - Vaihtoehto vanhoille puolueille 

Valta kuuluu kansalle 

 

Lisätietoja: Minna Halve, sosiaaliturvan ja terveydenhuollon asiantuntija, Keliakialiitto 

minna.halve@keliakialiitto.fi tai (03) 2541 390. 
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