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Voisiko se olla keliakiaa?
Epämääräisiä vatsa- tai muita vaivoja valittava potilas on lääkärin vastaanotol-
la tavallinen asiakas. Keliakian mahdollisuus on hyvä pitää mielessä. Keliakian 
laboratoriotestit ja pikatesti ovat hyviä keinoja päästä sairauden jäljille.

Keliakian taudinkuva on muuttunut suuresti viime vuosikymmeninä. Keliakia 
on huomattavasti yleisempi sairaus kuin aiemmin tiedettiin. Seulontatutki-
musten perusteella keliakian esiintyvyys Suomen väestössä on noin 2 %. 
Kysymys ei ole vain parantuneesta diagnostiikasta, vaan keliakian todellinen 
esiintyvyys on myös kasvussa. Harvinainen, lastentautina pidetty sairaus on 
tutkimuksen edetessä paljastunut moni-ilmeiseksi kansansairaudeksi.

Keliakia ilmenee monimuotoisin oirein, jotka ovat hyvin yksilöllisiä. Keliakia 
voi ilmetä myös suolen ulkopuolisina oireina tai olla oireeton. Nykytiedon 
mukaan keliakia on autoimmuunityyppinen yleissairaus. Sen kehittyminen 
alkaa ohutsuolessa reaktiona ravinnon gluteenia kohtaan, mutta muutoksia 
esiintyy myös ruoansulatuskanavan ulkopuolisissa elimissä.

Aiemmin keliakia todettiin vasta, kun oireet olivat selviä ja ohutsuolessa 
näkyi selvä ohutsuolivaurio. Nykyisin keliakia diagnosoidaan yhä useammin 
varhaisemmassa vaiheessa ja epätyypillisten suoliston ulkopuolisten oireiden 
perusteella. Suuri osa keliakiapotilaista on vähäoireisia tai jopa täysin oireet-
tomia, jolloin sairauden diagnosointi voi olla haasteellista.

Keliakian ainoa hoito on elinikäinen ja ehdoton keliakiaruokavalio. Ruoka-
valiohoito aloitetaan lääkärin varmistaman diagnoosin jälkeen. Keliakiaruo-
kavalion omaksuminen osaksi jokapäiväistä arkea jatkuvasti muuttuvien 
elintarvikkeiden maailmassa on vaativaa ja edellyttää ravitsemusterapeutin 
antamaa ohjausta.

Keliakiapotilas terveydenhuollossa -opas on terveydenhuoltoalan ammat-
tilaisille suunnattu tiivis tietopaketti keliakian oireista, diagnosoinnista ja 
ruokavaliohoidosta. Esittelemme myös keliakiapotilaan hoitoketjun ja erilaisia 
mahdollisuuksia saada tukea sairauden hoitoon. Tämän oppaan lisäksi on 
saatavilla potilasesite ”Tunnistatko keliakian?”.

Keliakialiitto ry 
Elokuussa 2011
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Keliakia on perinnöllinen autoimmuuni-
tyyppinen sairaus, jonka kehittyminen al-
kaa ohutsuolessa reaktiona ravinnon glu-
teenia kohtaan. Tiedetään, että keliakia on 
yleissairaus, jossa muutoksia voi esiintyä 
myös ruoansulatuskanavan ulkopuolisissa 
elimissä. Keliakian hoito on elinikäinen ja 
ehdoton keliakiaruokavalio.

Keliakia on suomalaisessa väestössä erit-
täin yleinen. Seulontatutkimusten perus-
teella keliakian esiintyvyys aikuisväes-
tössä on noin 2 %, mikä tarkoittaa jopa 
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yli 100 000 suomalaista. Vasta hieman yli 
31 000 suomalaista on saanut virallisen 
keliakiadiagnoosin.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ai-
kana myös keliakian todellinen esiintyvyys 
on noussut kaksinkertaiseksi. Keliakian pa-
rantunut diagnostiikka ei yksin selitä tätä 
kasvua, vaan keliakia on myös lisääntynyt 
sairautena. Samaan tapaan ovat yleisty-
neet monet muut autoimmuunitaudit ja 
allergiat. 

Lääkäri sanoi, että katsotaan vielä 
keliakiakokeet. Puhelu tuli kesken 

työpäivän. Lääkäri tokaisi minulle, 
että sinulla on keliakiavasta-aineet koholla, 
sinulla on keliakia. Lääkäri antoi ohjeita, miten 
edetään ja että pitää jatkaa entistä ruokavaliota 
tähystykseen asti. 

1. painos
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Keliakian taudinkuva on muuttunut vii-
me vuosikymmenien aikana. Vähäoireista 
keliakiaa on aiempaa enemmän. Merkit-
tävällä osalla potilaista keliakiaan ei liity 
lainkaan klassisia suolisto-oireita kuten 
laihtumista, anemiaa tai vatsavaivoja. 
Myös lasten vakavat kasvuhäiriöt ovat 
entistä harvinaisempia.

Nykytiedon mukaan suoliston ulkopuoli-
set oireet tai ilmentymät voivat olla ainoa 
keliakian jäljille johtava tekijä. Keliakian 
diagnosoinnin haasteellisuutta terveyden-
huollossa lisää se, että keliakialle tyypilli-
siä oireita ja löydöksiä liittyy myös moniin 
muihin sairauksiin. Siksi on tärkeää muis-
taa keliakian mahdollisuus, jotta diagnoosi 
ei tarpeettomasti viivästyisi. Keliakiavasta-
aineiden tutkiminen on useimmiten help-

Keliakia ilmenee monimuotoisin oirein. 
Klassisia keliakiaoireita ovat erilaiset suo-
listovaivat. Nykyisin keliakia diagnosoi-
daan yhä useammin epätyypillisten suo-
liston ulkopuolisten oireiden perusteella. 
Keliakia voi myös olla oireeton.

keliakia suolessa
Vehnän, ohran ja rukiin sisältämät tietyt 
valkuaisaineet (gluteeni) aiheuttavat pe-
rimältään alttiille henkilölle ohutsuolen 
limakalvovaurion. Ohutsuolen limakalvon 
kudosnäytteessä on todettavissa keliakial-
le tyypilliset muutokset: suolinukan ma-
daltuminen (villusatrofia), kuopakkeiden 
syveneminen (kryptahyperplasia) ja tuleh-
dussolujen määrän lisääntyminen.

Erilaisia vatsavaivoja esiintyy keliaakikoilla 
yleisesti. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 
vuosina 1995–2008 diagnosoiduista 450 
keliaakikosta vatsavaivat johtivat diag-
noosiin 40 %:lla. Keliakiaan tyypillisesti 
liitettyjä oireita kuten imeytymishäiriöitä, 

anemiaa ja laihtumista esiintyi yhä har-
vemmin edellä mainitussa aineistossa.

keliakia iholla
Ihokeliakiassa (dermatitis herpetiformis) 
voimakkaasti kutisevaa, rakkulaista ihot-
tumaa esiintyy tyypillisesti kyynärpäiden 
ja polvien ulkopinnoilla sekä pakaroiden 
seudussa ja hiusrajassa.

Lähes kaikilla ihokeliaakikoilla on myös 
ohutsuolessa jonkinasteinen limakalvo-
vaurio, joko lieväasteinen tulehdussolu-
muutos tai selvä suolinukan kato. Kutinaa 
voidaan lievittää dapsoni-lääkityksellä. Ai-
noa hoito ihokeliakiassakin on kuitenkin 
ehdoton keliakiaruokavalio, jolla ihottuma 
häviää ja ohutsuolen tulehdusmuutokset 
tai suolinukkavaurio korjaantuu.

keliakia suussa

Pysyvien hampaiden kiillemuutokset  voi-
vat liittyä hoitamattomaan keliakiaan. Ne 
esiintyvät yleensä symmetrisesti useassa 
hampaassa ja ovat useimmiten vähäi-
siä kuoppia tai uurteita, jotka havaitaan 
hammaslääkärin tutkimuksessa. Toisinaan 
kiillemuutokset ovat laajoja ja selvästi ha-

keliakian ilmenemismuodotkeliakian muuttunut taudinkuVa
po ja melko edullinen tapa sulkea pois ke-
liakian mahdollisuus.

Keliakia alkaa jo ennen kudosnäytteessä 
todettavaa, gluteenin aiheuttamaa ohut-
suolen suolinukkavauriota, joka kuitenkin 
edelleen on keliakiadiagnoosin perusta. 
Jos potilaalla on suurentuneet endomy-
sium- ja kudostransglutaminaasivasta-
ainepitoisuudet, mutta ei ohutsuolen 
nukkavauriota, on se merkki kehittyvästä 
keliakiasta, joka vaatii seurantaa. Tulevai-
suudessa diagnoosi saatetaan tehdä ai-
nakin osalle näistä henkilöistä pelkästään 
korkeiden vasta-ainepitoisuuksien perus-
teella. Tämä edellyttää kuitenkin muutosta 
keliakian diagnostisiin kriteereihin. Kelia-
kiaan voi sairastua missä iässä tahansa 
gluteenin aloittamisen jälkeen. 

Ohutsuolinäyte 
otettiin tähystämällä. 

Polven ihosta otettiin 
myös näytepalat. Diagnoosit 
molemmista selkeät, iho- ja 
suolistokeliakia.

Tilasin ajan lääkärille 
peläten pahinta. Sain 

lähetteen laboratorioon. 
Keliakiavasta-aineet olivat 
korkeat. Seuraavaksi sain 
lähetteen tähystykseen ja 
ohjeet jatkaa vielä normaalia 
ruokavaliota tähystykseen asti. 
Tulos: totaalisesti suolinukka 
tuhoutunut.

Kuva 1. Keliakia ei ole pelkästään suolistosairaus vaan voi ilmetä myös muualla elimistössä.
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vaittavia, pahimmillaan ne vaurioittavat 
hampaan rakennetta ja muotoa. Koulu-
iässä tai myöhemmin todetut kiillemuu-
tokset eivät korjaannu asianmukaisesta 
ruokavaliosta huolimatta.

Kiillevaurioiden lisäksi erilaisia suuoireita 
kuten aftoja ja muita limakalvomuutoksia 
esiintyy keliaakikoilla jonkin verran enem-
män kuin muulla väestöllä.

keliakia maksassa
Epäselvästä syystä suurentuneita mak-
saentsyymipitoisuuksia todetaan melko 
usein hoitamattomassa keliakiassa. Tavalli-
sesti tämä ilmiö on oireeton ja korjaantuu 
keliakiaruokavaliolla. Hoitamaton keliakia 
saattaa myös pahentaa olemassa olevaa 
maksasairautta.

keliakia luissa
Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöt ovat 
tavallisia hoitamattomassa keliakiassa 
ja voivat johtaa joko osteoporoosiin (os-

teopeniaan) tai nykyään harvemmin ns. 
osteomalasiaan (lapsilla joskus riisitautiin).

Erityisesti silloin, kun luunmurtuma ai-
heutuu vähäisestä vammasta, etenkin 
nuorella ihmisellä, kannattaa muistaa ke-
liakian mahdollisuus. Mitä nuorempana 
keliakia todetaan ja asiaan kuuluva hoito 
aloitetaan, sitä parempi on luustotaudin 
ennuste.

keliakia mielessä
Melko tavallinen ja mahdollisesti alidiag-
nosoitu keliakiaan liittyvä psyykkinen oire 
sekä lapsilla että aikuisilla on mielialan las-
ku ja masennus. Pienillä lapsilla voi esiin-
tyä myös ärtyneisyyttä, levottomuutta ja 
välinpitämättömyyttä. Isommilla lapsilla 
ja aikuisilla keliakian ensioireita voivat olla 
yleinen väsymys ja huonovointisuus sekä 
aloitekyvyn puute.

keliakia nivelissä
Toisinaan hoitamattomaan keliakiaan liit-
tyy niveloireita. Tyypillisesti kyseessä on 
yhden tai useamman nivelen kipu ja ar-
kuus ilman tulehduksen merkkejä. Osalla 
keliakiaruokavalio helpottaa niveloireita, 
mutta ei kaikilla.

Vaikka niveloireet ovat yleisiä väestössä 
ja vain osalla ne ovat merkki keliakiasta, 
kannattaa tämäkin mahdollisuus pitää 
mielessä ja herkästi tutkia keliakiavasta-
aineet niveloireiselta potilaalta. Nivelreu-
maa keliakiaa sairastavilla ei ilmeisesti ole 
merkittävästi muuta väestöä enempää.

keliakia hermostossa
Keskus- ja ääreishermosto-oireet ovat 
toisinaan merkki keliakiasta. Oireiden 
taustalla saattaa olla imeytymishäiriöstä 
johtuva B12-vitamiinin tai useiden vita-
miinien puute tai gluteenin aiheuttama 
immunologinen reaktio hermostossa. Po-
lyneuropatia on yksi keliakiaan liittyvistä 
hermosto-oireista, samoin alkoholin käyt-
töön liittymätön ataksia.

Keliakiaa esiintyy epilepsiaa sairastavilla 
jonkin verran enemmän kuin muussa väes- 
tössä ja harvinainen epilepsiatyyppi, jo-
hon liittyy aivojen kalkkeutumia, näyttäisi 
liittyvän keliakiaan. Muita mahdollisia har-
vinaisia yhteyksiä on havaittu aivoatrofian 
sekä siihen liittyvän dementian ja vaikean 
hoitamattoman keliakian välillä.

Vaikka keliakiaan liittyvät vaikeat neuro-
logiset komplikaatiot ovat harvinaisia, 
ovat ne yleensä palautumattomia ja siksi 
diagnoosin viivästyminen on ongelmal-
lista niin yksilön kuin yhteiskunnankin 
näkökulmasta.

Hedelmättömyys ja raskaus
Hoitamaton keliakia vaikuttaa monin ta-
voin naisen lisääntymisterveyteen. Kuu-
kautisten alkamisiän myöhentyminen ja 
loppumisiän varhaistuminen sekä hedel-
mällisessä iässä esiintyvät erilaiset kuu-
kautishäiriöt ovat näistä tunnetuimpia. 
Keliakiaa saattaa esiintyä  keskimääräistä 
enemmän myös selittämättömästä lapset-
tomuudesta kärsivillä.

Raskauteen liittyvät ongelmat ja kompli-
kaatiot ovat hoitamattomassa keliakiassa 
harvinaisia, mutta tämäkin mahdollisuus 
on tärkeätä huomioida. Joidenkin tutki-
musten mukaan hoitamaton keliakia näyt-
tää lisäävän toistuvien keskenmenojen, 
ennenaikaisten synnytysten ja vastasyn-
tyneen pienipainoisuuden vaaraa.

Hoitamattoman keliakian yhteydestä mie-
hen hedelmällisyyteen ja syntyvien lasten 
pienipainoisuuteen on saatu viitteitä, mut-
ta asia vaatii lisätutkimuksia.

oireeton keliakia
Merkittävä osa keliaakikoista, joiden ke-
liakia on todettu aktiivisella keliakiavasta-
aineiden seulonnalla, on kokonaan tai lä-

Minulla oli epämääräisiä 
oireita, vatsakipua, 

anemiaa, väsymystä ja 
laihtumista. Eniten haittasi 
väsymys. Kävin monella 
lääkärillä, apua ei löytynyt. 
Aloin itse epäillä keliakiaa. 
Tietysti se vähän harmittaa, 
että lääkärit sanoivat, että 
päässä on vika. 

Olin kärsinyt talvella 
keskenmenon. Luin 

lehdestä artikkelin, jossa 
kerrottiin keliakian yhteydestä 
keskenmenoihin. Tilasin siltä 
istumalta ajan lääkärille, 
joka tekikin tarvittavat 
testit. Lääkäri otti asiani heti 
todesta, sillä suvussani on 
keliakiaa. Vasta-ainekokeessa 
arvot olivat huomattavan 
korkeat. Sain lähetteen 
ohutsuolitähystykseen ja 
diagnoosi oli sitä  
myöten selvä.
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Kuva 2. Diagnoosiin johtaneet oireet 
450 perättäisellä aikuiskeliaakikolla 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 
vuosina 1995–2008.

kenellä on suurentunut riski sairastua keliakiaan?
Henkilöllä, jolla on
•	 lähisuvussa	keliakiaa (vanhemmalla, sisaruksella tai lapsella)
•	 sairaus,	johon	liittyy	suurentunut	riski	sairastua	keliakiaan	

	 -	Tyypin 1 diabetes 
 - Kilpirauhasen autoimmuunitaudit 
 - Sjögrenin oireyhtymä 
 - Downin oireyhtymä 
 - Addisonin tauti 
 - Selektiivinen IgA-puutos 
 - Autoimmuunihepatiitti 
 - Usea endokriininen sairaus yhtä aikaa

Riskiryhmiin kuuluvien seulonta tehdään 
viiden vuoden välein tai useammin, jos 
tähän oireiden perusteella on tarvetta. 
Keliakiaa sairastavien ensimmäisen asteen 
sukulaisista keliakiaa esiintyy noin 10 %:lla. 
Henkilöillä, joilla on tyypin 1 diabetes, kil-
pirauhasen autoimmuunitauteja, useita 

keliakian diagnosointi
hes oireettomia. Oireettomassa keliakiassa 
henkilöllä on hoitamattomalle keliakialle 
tyypillinen ohutsuolinukan vaurio, mutta 
ei keliakiaan viittaavia oireita. Oireetto-
muus ei tee sairaudesta vaaratonta, sillä 
oireettomaan keliakiaan näyttää liittyvän 
monia vastaavia komplikaatioita kuin hoi-
tamattomaan oireiseenkin keliakiaan. On 
myös viitettä, että oireettomilla keliaaki-
koilla esimerkiksi elämänlaatu ja luunti-
heys saattavat kohentua keliakiaruokava-
lion myötä. 

Olin ainoa, jolla todettiin keliakia. Tunsin itseni 
erilaiseksi ja häpesin erilaisuuttani. En kehdannut 

kertoa siitä kenellekään ja tuntui, etten ikinä opi 
syömään oikein. Olin tietenkin iloinen, että syy selvisi 
ja elämänlaatu parani, kun vatsakivut vähenivät. 
Olin kuitenkin hyvin hämmentynyt kaikesta, koska en 
tuntenut ketään kenellä olisi keliakiaa. Sain dieettiohjeita 
terveydenhoitajalta ja yritin itse löytää tietoja kaikista 
mahdollisista tietolähteistä. Mielestäni olisi ollut hyvä, että 
aluksi olisin päässyt terveyskeskuksessa puhumaan jonkun 
keliaakikon kanssa hänen kokemuksistaan. 

Tähystyksen tulokset olivat 
tulleet ja minulla todettiin 

keliakia. Purskahdin itkuun 
enkä ymmärtänyt, mitä tämä nyt 
tarkoitti. En tiedä, olinko iloinen, 
kun sain tietää, mikä oli vikana vai 
surullinen, kun elämä muuttuisi. 

samanaikaisia endokriinisia sairauksia, 
Sjögrenin tai Downin oireyhtymä, kelia- 
kian esiintyvyys vaihtelee 4–12 %:n välil-
lä. Addisonin taudissa, selektiivisessa IgA-
puutoksessa ja autoimmuunihepatiitissa 
keliakian esiintyvyys on 3–7 %.
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ti on kaikkien saatavilla ja se on helppo 
maallikonkin tehdä, saattaa se nopeuttaa 
diagnoosiin pääsyä ja hoidon aloitusta. 
Testin herkkyys ja tarkkuus ovat ilmeisesti 
seerumista tehtävien vasta-aineiden ta-
soa ja testi sopii hyvin käytettäväksi myös 
vastaanotolla. Testin tulos on luettavissa 
testipuikosta muutaman minuutin kulut-
tua (kuva 3 s.12).

Tällä hetkellä markkinoilla oleva pikatesti 
ei löydä IgA-puutosta sairastavia keliaaki-
koita, joiden testauksessa on käytettävä 
seerumin IgG-luokan endomysium- tai 
kudostransglutaminaasivasta-ainetestiä. 
Positiivinen pikatestitulos varmistetaan 
seerumin vasta-ainetutkimuksella, jonka 
jälkeen tehdään tähystystutkimukset.

On tärkeää muistaa, ettei keliakiaruoka-
valiota aloiteta ennen diagnostisten tut-
kimusten tekemistä.

Jos potilas on aloittanut ruokavalion jo 
aiemmin, tulisi hänen siirtyä gluteenipi-
toiseen ruokavalioon mielellään vähintään 
useaksi kuukaudeksi ennen ohutsuo-
libiopsiaa. Näissä tilanteissa kannattaa 
yleensä konsultoida erikoissairaanhoitoa.

latentti keliakia
Latenttia keliakiaa epäiltäessä (vahva ke-
liakiaepäily ilman ohutsuolen limakalvon 
villusatrofiaa) ei toistaiseksi suositella 
ruokavaliohoitoa. Keliakiaruokavalion 
aloitusta voidaan kuitenkin harkita tapaus-
kohtaisesti. Tätä varten potilas lähetetään 

sellaiseen erikoissairaanhoidon yksikköön, 
jossa on mahdollisuus erikoistutkimuksiin.

laktoosi-intoleranssi
Merkittävällä osalla keliaakikoista on 
villusatrofiasta johtuva sekundaarinen 
laktoosi-intoleranssi keliakian diagno-
sointihetkellä. Suolinukan korjaantuessa 
keliakiaruokavalion myötä laktaasientsyy-
mipitoisuus yleensä palautuu. Primaarista 
laktoosi-intoleranssia ei esiinny hoidetussa 
keliakiassa muuta väestöä enempää.

luuntiheysmittaus
Luuntiheysmittausta tulee harkita herkästi, 
jos potilaalla on vaikea keliakia, etenkin jos 
sairauteen liittyy merkittävä imeytymis-
häiriö. Luuntiheysmittausta tulee harkita 
myös, kun potilaalla on muita osteopo-
roosin riskitekijöitä, kuten kalsiumin vä-
häinen saanti, D-vitamiinin puutos, hento 
ruumiinrakenne, pitkittynyt amenorrea tai 
pitkäaikainen oraalinen glukokortikoidi-
hoito.

Lisätietoja osteoporoosin riskitekijöistä 
saa mm. Osteoporoosin käypä hoito -suo-
situksesta.

Keliakiaruokavalio on tärkeä luuntiheyttä 
ylläpitävä hoitomuoto kaikilla keliakiaa 
sairastavilla. 

diagnoosi koepalasta
Nykyisten kriteerien perusteella keliakian 
diagnoosi tehdään ohutsuolesta mahan-
tähystyksen eli gastroskopian yhteydes-
sä otetusta ohutsuolen koepalasta, josta 
todetaan tulehdus ja suolinukan vaurio. 

Ihokeliakian diagnoosi tehdään ihokoepa-
lasta, joka otetaan terveeltä iholta. 

Alustavasti keliakiaa ja ihokeliakiaa voi-
daan tutkia myös verestä mitattavien 
vasta-aineiden avulla.

keliakian seulonta
Keliakian riskiryhmiin kuuluvat sekä vähä-
oireiset henkilöt suositellaan seulomaan 
mahdollisimman kattavasti. Väestötason 
seulontaa ei ole tällä hetkellä katsottu ai-
heelliseksi. Seulontamenetelmänä suosi-

tellaan ensisijaisesti käyttämään seerumin 
IgA-luokan endomysium- ja kudostrans-
glutaminaasivasta-aineita joko yksin tai 
mahdollisimman suuren herkkyyden ja 
tarkkuuden saavuttamiseksi yhdessä.

Koska keliaakikoilla on muuta väestöä 
enemmän selektiivistä IgA-puutosta, on 
syytä määrittää seerumin IgA-pitoisuus, 
sillä edellä mainitut keliakiavasta-ainetut-
kimukset eivät anna heille oikeaa tulosta. 
IgG-luokan kudostransglutaminaasivasta-
aineet määritetään vain silloin, kun henki-
löllä on IgA-puutos.

pikatesti ohjaa keliakian jäljille
Apteekissa myytävällä keliakian pika-
testillä voidaan tutkia keliakiaan liittyviä 
IgA-luokan transglutaminaasivasta-aineita 
sormenpääverinäytteestä. Koska pikates-

Kuva 3. Keliakian pikatesti on yksinkertainen tapa seuloa keliakiaa.
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Keliakiaa sairastavat voivat hakea ruokava-
liokorvausta gluteenittoman ruokavalion 
aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin. 
Korvauksen suuruus on 21 €/kk ja se on 
veroton etuus. Korvausta haetaan Kelan 
lomakkeella EV 259, jonka liitteeksi tar-
vitaan lääkärinlausunto B tai vastaava 
lausunto, josta ilmenee asianmukaisesti 
määritelty sairaus.

Keliakia on asianmukaisesti määritelty sil-
loin, kun henkilöllä on todettu ohutsuolen 
koepalassa tulehdus, johon liittyy keliakial-
le (K 90.0) ominainen suolinukan vaurioi-
tuminen. Koepalan löydös tulee olla kuvat-
tuna lääkärinlausunnossa.  Ihokeliakiassa 
(L 13.0) määrittelyn tulee perustua ihosta 
otettuun koepalaan.  Keliakian määrittely 
ei voi perustua pelkästään vasta-ainetut-
kimuksiin. 

Jos kuitenkin vuosia sitten todetun ke-
liakian diagnoosi ei ole perustunut ohut-
suolen koepalaan, hakemuksen liitteeksi 
tarvitaan alan erikoislääkärin, esimerkiksi 
sisätautilääkärin lausunto. Siinä tulee sel-
vittää, miksi koepalaa ei ole otettu ja mihin 

diagnoosi perustuu, kliininen kuva, glu-
teenittoman ruokavalion vaikutus oireisiin 
sekä keliakiaan liittyvien vasta-aineiden 
pitoisuus verikokeissa ja niiden alenemi-
nen ruokavaliolla (erityisesti IgA-luokan 
vasta-aineet).

Ruokavaliokorvaushakemuksen käsitte-
lyssä voi joskus aiheutua ongelmia siitä, 
että hoitava lääkäri ei ole kirjoittanut lau-
suntoon selkeästi, että löydös vastaa kelia-
kiaa tai että potilaalla on todettu keliakia. 
Tällöin Kela voi pyytää esim. patologin 
lausunnon hakemuksen täydentämiseksi.

Ruokavaliokorvausta voi hakea enintään 
puoli vuotta takautuvasti. Etuus myönne-
tään seuraavan kuukauden alusta kelia-
kian toteamisen jälkeen. Huomioitavaa 
on, että lääkärinlausunto ei saa olla vuotta 
vanhempi.

Lapsen täytettyä 16 vuotta on hänen haet-
tava ruokavaliokorvausta. Korvausta ei siis 
myönnetä automaattisesti, vaan sitä on 
potilaan itse haettava. Uutta lääkärinlau-
suntoa ei kuitenkaan tarvita.

B-lausunto kelan ruokaValiokorVausta Varten

EliA™ Celikey® IgA & IgG
(kudostransglutaminaasi-va-testit)

EliA™ GliadinDP IgA & IgG 
(deamidoituneet gliadiinipeptidi-va-testit)

Phadia Oy
Rajatorpantie 41 c, 01640 Vantaa
Puh. (09) 8520 2560
finland.info@phadia.com
www.phadia.com

Luotettavat kvantitatiiviset laboratoriotutkimustekniikat  
keliakian diagnostiikkaan ja hoidon seurantaan

Keliakiaa sairastavat voivat hakea Kelalta ruokavaliokorvausta 
gluteenittoman ruokavalion kustannuksiin.

Alle 16-vuotiaille lapsille voidaan keliakian perusteella maksaa alle 
16-vuotiaan vammaistukea.
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Herkkä, luotettava pikatesti transglutaminaasi IgA
-vasta-aineiden toteamiseen sormenpääverinäytteestä.

Biocard™

Celiac Test

•  Nopea
•   Herkkä
•   Luotettava
•  Helppo käyttää
•  CE

Määrittää myös kokonais IgA:n.

Uudistettu testiversio!

Keliakiaa hoidetaan ruokavaliolla, josta jä-
tetään pois vehnä, ohra ja ruis sekä kaikki 
näitä viljoja ja gluteenia sisältävät elintar-
vikkeet. On tärkeää, että kyseiset viljat kor-
vataan gluteenittomilla viljalajeilla (mm. 
riisi, tattari, hirssi, maissi), gluteenittomalla 
kauralla ja keliaakikoille tarkoitetuilla eri-
tyisruokavaliovalmisteilla, eikä viljatuottei-
den käyttöä vähennetä. Viljatuotteet ovat 
parhaita kuidun lähteitä ja niistä saadaan 
tärkeitä B-ryhmän vitamiineja, rautaa ja 
muita kivennäisaineita.

Ruokavaliohoito aloitetaan vasta keliakian 
varmistuttua ohutsuolikoepalan perus-
teella. Hoidon avulla suolinukkavaurio 
korjaantuu vähitellen ja ravintoaineiden 

imeytyminen palautuu normaaliksi. Kelia-
kiaruokavaliota on noudatettava huolel-
lisesti ja tarkasti läpi elämän, sillä suolen 
limakalvo vaurioituu uudelleen pienestä-
kin gluteenimäärästä.

keliakiaruokavalio on uusi nimi
Gluteenittomasta ruokavaliosta käytetään 
nykyisin nimitystä keliakiaruokavalio (Ke-
liakialiiton asiantuntijaneuvoston suosi-
tus 2009), sillä EU-lainsäädännön mukaan 
keliaakikot voivat käyttää myös ”erittäin 
vähägluteenisia” elintarvikkeita gluteenit-
tomien tuotteiden lisäksi. 

Termi ”kotimaiset viljat” johtaa harhaan, 
joten sitä ei ole hyvä käyttää. 

keliakian ruokaValioHoito

Uuden EU-lainsäädännön 
mukainen merkintä

Raja-arvo
glut. mg/kg

Ainesosat

”Gluteeniton” 20 mg

– voi sisältää gluteenittomia viljoja ym.
– gluteenittomia ainesosia
– voi sisältää prosessoitua vehnätärkkelystä
– voi sisältää gluteenitonta kauraa

”Erittäin vähägluteeninen” 100 mg

– sisältää prosessoitua vehnätärkkelystä
– voi sisältää gluteenittomia viljoja ym.
– gluteenittomia ainesosia
– voi sisältää gluteenitonta kauraa

Ainoastaan näin merkityt tuotteet saavat olla markkinoilla 1.1.2012 alkaen.

Entuudestaan tuttu 
merkintä

Raja-arvo
glut. mg/kg

Ainesosat

”Gluteeniton” 200 mg – sisältää vehnätärkkelystä
– voi sisältää luontaisesti gluteenittomia ainesosia

”Luontaisesti gluteeniton” 200 mg – sisältää luontaisesti gluteenittomia ainesosia

Näin merkityt tuotteet saavat olla markkinoilla 31.12.2011 saakka.

Taulukko: Erityisruokavalmisteita koskeva EU-asetus astuu voimaan vuoden 2012 alussa.
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Vehnätärkkelys
Osa gluteenittomista erityisruokavalio-
valmisteista sisältää prosessoitua vehnä-
tärkkelystä, jonka gluteenipitoisuus on 
hyvin matala. Vehnätärkkelystä sisältäviä 
erityisruokavaliovalmisteita käyttävien ke-
liaakikoiden suolinukan on tutkimuksissa 
todettu korjaantuvan yhtä nopeasti ja hy-
vin kuin vehnätärkkelystä sisältämättömiä 
erityisruokavaliovalmisteita käyttävien.

gluteeniton kaura
Gluteeniton kaura on viljelty ja käsitelty 
siten, ettei siihen ole sekoittunut missään 
tuotantoprosessin vaiheessa vehnää, oh-
raa tai ruista. Sitä voivat käyttää kaikki 
keliaakikot, myös lapset ja ihokeliaakikot. 
Päivittäiselle käytölle ei ole ylärajaa.

luontaisesti gluteeniton 
jää historiaan
Keliakiaa sairastava tunnistaa hänelle 
soveltuvat elintarvikkeet pakkauksessa 
olevista ”Gluteeniton” tai ”Erittäin vähä-
gluteeninen” -merkinnöistä. EU-asetuk-
sen siirtymäaikana, 31.12.2011 asti, myös 
”luontaisesti gluteeniton” tai ”sisältää 
kauraa ja muita gluteenittomia ainesosia” 
-merkinnät ovat mahdollisia.

 Tavanomaisista elintarvikkeista voi keliaa-
kikko vapaasti käyttää ainesosiltaan glu-
teenittomia tuotteita, joissa ei ole glutee-
nikontaminaatiosta varoittavia merkintöjä.

gluteenittoman tuotteen merkki 
helpottaa valintaa
Tuotteen soveltuvuus keliakiaruokava-
lioon voidaan varmistaa tuotepakkauk-
sessa olevasta gluteenittoman tuotteen 
merkistä. Keliakialiiton myöntämä glu-
teenittoman tuotteen merkki helpottaa 
ja nopeuttaa keliaakikolle soveltuvien 
tuotteiden valintaa. Gluteenittoman tuot-
teen merkin myöntämisperusteena ovat 
toimiva omavalvontasuunnitelma, analyy-
sitodistus tuotteen gluteenittomuudesta 
ja pakkausmerkintöjen lainmukaisuus.

Kesäkuussa 2011 Keliakialiiton glutee-
nittoman tuotteen merkin on saanut lä-
hes sata tuotetta. Markkinoilla on myös 
tuotteita, joissa on jonkun toisen maan 
keliakialiiton myöntämä gluteenittoman 
tuotteen merkki.

FIN-00204

Keliakia potilaan hoidonohjaus annetaan 
pääsääntöisesti diagnoosin tehneessä yk-
sikössä.

keliakiapotilaan Hoitoketju

lääkärin, keliakiahoitajan ja 
ravitsemusterapeutin roolit ja 
tehtävät
Lääkäri diagnosoi keliakian ohutsuoli- tai 
ihokoepalan vastauksesta.

Lääkärin vastaanotolla tulisi mm.
•	kertoa sairauden vaikutuksista eli-

mistössä ja keliakiaruokavaliohoidon 
perusteista

•	antaa lähete ravitsemusterapeutille
•	antaa B-todistus ruokavaliokorvausha-

kemusta varten
•	sopia seurannasta
•	ohjata keliakiahoitajan vastaanotolle
•	antaa potilaalle aineistoa keliakiasta ja 

sen hoidosta

Keliakiahoitaja on tukena alkuohjaukses-
sa ja huolehtii potilaan kokonaisvaltaisen 
hoidon toteutumisesta ja ohjauksesta.

Keliakiahoitaja
•	on välittömän alkuvaiheen hoidonoh-

jauksen antaja; hoidonohjaus tapahtuu 
heti lääkärin vastaanoton jälkeen tai 
mielellään viimeistään viikon kuluttua 
diagnoosista

•	auttaa seurannan aikana ilmenevissä 
hoidonohjaustarpeissa

•	 toimii keliakian yhdyshenkilönä, tie-
dottaa toimintayksikössään keliakiasta 
ja ajankohtaisista asioista

•	voi toimia myös keliakiapotilaiden 
ensitietopäivien yhdyshenkilönä/jär-
jestäjänäKuva 5. Keliakiapotilaan saumaton 

hoitoketju.

Kuva 4. Gluteenittoman tuotteen merkki 
helpottaa ja nopeuttaa keliaakikolle 
soveltuvien tuotteiden valintaa. 

Sivuilta 24 ja 25 lötyy listaus keliaakikolle 
sallituista ja kielletyistä tuotteista.
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Ravitsemusterapeutin ruokavaliohoidon 
ohjauksessa käydään läpi ruokavaliohoi-
don kokonaisuus. Ravitsemusterapeutti 
antaa syventävää tietoa keliakiapotilaan 
ruokavaliosta ja ohjauksessa otetaan huo-
mioon keliakiapotilaan ravitsemuksellinen 
kokonaistilanne ja muut mahdolliset sai-
raudet.

Ravitsemusterapeutin ohjaus
•	 jokaisen uuden keliaakikon tulee päästä 

ravitsemusterapeutin ohjaukseen
•	ensimmäinen ohjauskerta mahdollisim-

man pian diagnoosin jälkeen
•	 toinen ohjauskerta puolen vuoden–

vuoden kuluessa diagnoosista
•	 tarvittaessa lisäkäyntejä, mikäli esim. 

suolinukka ei lähde korjaantumaan

Psykologi voi myös tarvittaessa opastaa 
keliakiapotilasta ja hänen läheisiään sai-
rauteen sopeutumisessa.

Sosiaalityöntekijän vastaanotolle ohja-
taan tarvittaessa. Häneltä saa neuvontaa 
ja apua mm. Kelan ruokavaliokorvauksen 
hakemiseen.

Keliakialiitto ja sen 30 paikallisyhdistystä 
tarjoavat vertaistukea ja palveluita keliaa-
kikoille.

ensitietopäivä
Terveydenhuoltoyksiköiden järjestämät 
ensitietopäivät kuuluvat olennaisena osa-
na keliakiapotilaan jatkokuntoutukseen. 
Keliakian Käypä hoito -suosituksen mu-

kaan keliakiapotilaan tulisi päästä ensitie-
topäivään vuoden kuluessa diagnoosista.

Ensitietopäivän tavoitteena on antaa lisä-
tietoa sairaudesta, motivoida itsehoitoon 
sekä auttaa hahmottamaan sairauden ja 
sen hoitamisen kokonaisuutta. Ne voivat 
tarjota myös pitkään keliakiaa sairastaneil-
le tilaisuuden päivittää keliakiatietojaan.

seuranta
Jatkoseurantaa tehdään diagnoosin teh-
neessä yksikössä, kunnes ruokavaliohoi-
don teho on todettu. Ensimmäinen kont-
rollikäynti on yleensä noin 12 kuukauden 
kuluttua diagnoosista. Kontrollikäynnillä 
aikuisilta otetaan pääsääntöisesti ohut-
suolikoepala ruokavaliohoidon tehon 
tarkistamiseksi. Mikäli ohutsuolen limakal-
vo on parantunut, ei ohutsuolikoepalojen 
rutiininomaiseen tutkimiseen ole tarvetta 
myöhemmin.

Ihokeliakiassa uusintanäytepala ohutsuo-
lesta ei ole välttämätön, koska ihottuman 
häviäminen on sinänsä hyvä hoidon tehon 
mittari.

Lapsilla hoitovasteen arvioimiseksi riittä-
vät yleensä oireiden sekä keliakiavasta-ai-
neiden häviäminen. Uudet ohutsuolikoe-
palat otetaan ainoastaan erityistilanteissa.

Diagnoosin yhteydessä mahdollisesti epä-
tasapainossa olleet laboratoriotutkimus-
tulokset tulee tarkistaa kontrollikäynnin 
yhteydessä.

Jatkossa seuranta tapahtuu tilanteesta 
riippuen joko perusterveydenhuollossa 
tai erikoissairaanhoidossa. Seurannan to-
teuttavassa terveydenhuollon yksikössä 
tulee olla ravitsemusterapeutin konsultaa-
tiomahdollisuus.

On suositeltavaa käydä lääkärin vastaan-
otolla 2– 3 vuoden välein, vaikka oireita ei 

tukea elinikäisen sairauden Hoitoon

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusla-
kiin perustuvaa toimintaa. Keliakialiitto ry 
järjestää keliakiapotilaille sopeutumisval-
mennusta, jolla autetaan vastasairastunei-
ta keliaakikkoja sopeutumaan elinikäiseen 
sairauteen.

sopeutumisvalmennus
Keliakialiiton sopeutumisvalmennuskurs-
seja järjestetään vuosittain Raha-auto-
maattiyhdistyksen (RAY) ja Kelan tuella eri 
kohderyhmille mm. työelämässä oleville 
aikuisille, nuorille, lapsille ja eläkeläisille.

Kursseille on valtakunnallinen haku. Kurs-
seista ilmoitetaan Keliakia-lehdessä ja Ke-
liakialiiton verkkosivuilla (www.keliakialiit-
to.fi). Keliakialiiton jäsenyys ei ole edellytys 
kurssille pääsyyn.

Kursseille haetaan Kelan lomakkeella Ku 
102. Lomakkeet lähetetään osoitteeseen 
Keliakialiitto ry/Sova-kurssit, Hammare-
ninkatu 7, 33100 Tampere.

keliakialiitto tukena
Keliakialiitto on keliakiapotilaiden-, pal-
velu-, edunvalvonta- ja vaikuttamisjärjes-
tö. Keliakialiiton tehtävänä on turvata ja 
edistää keliakiaa sairastavien hyvinvointia. 

Keliakialiiton jäseneksi voi liittyä kätevim-
min Keliakialiiton verkkosivujen kautta 
osoitteessa www.keliakialiitto.fi. Kelia-
kialiittoon kuuluu 20 000 jäsentä ja 30 
keliakiayhdistystä. Liitto tuottaa erilaisia 
keliakiaan ja ruokavaliohoidon neuvon-
taan liittyviä aineistoja ja tarjoaa keliakia-
ruokavalioon ja tuotteisiin liittyvää neu-
vontaa. Keliakialiiton verkkosivuilta löytyy 
runsaasti tietoa keliakiasta ja sen hoidosta. 
Jäsenille on lisäksi omat ekstranet-sivut, 
jotka tarjoavat vertaistukea ja muita lisä-
palveluita.

Keliakialiiton aluetoimistot palvelevat 
alueellisesti. Keliakiayhdistykset tarjoavat 
vertaistukea ja järjestävät monimuotoista, 
kaikille avointa toimintaa. 

olisi. Tällöin tutkitaan ainakin keliakiavas-
ta-aineet, verenkuva ja tarkistetaan kelia-
kiaruokavalion noudattaminen. Tarvittaes-
sa potilas ohjataan ravitsemusterapeutin 
vastaanotolle.

Käytännössä keliakiapotilaan tulee useim-
miten itse huolehtia jatkoseurannan toteu-
tumisesta ja ajanvarauksista tarkistuksiin.
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keliaakikolle sallitut tuotteet

Viljavalmisteet ym.
•	hiutaleet: kaura*, riisi, tattari, hirssi, 

peruna, kvinoa
•	 suurimot: kaura*, riisi, tattari, hirssi, 

maissi, peruna, saago, amarantti, kvinoa, 
tapioka

•	 jauhot: kaura*, riisi, tattari, hirssi, maissi, 
peruna, soija, teff, amarantti, kvinoa

•	gluteenittomat ja erittäin 
vähägluteeniset jauhot ja jauhoseokset, 
gluteeniton korppujauho

•	 tärkkelykset: maissi- ja perunatärkkelys, 
arrowjuurijauho, tapiokatärkkelys

•	 riisi- ja tattarilese
•	 jotkut kaura*- ja tattaritalkkunat
•	 jotkut riisimurot ja maissihiutaleet
•	gluteeniton mysli
•	gluteenittomat pastat, riisinuudeli
•	gluteenittomat ja erittäin 

vähägluteeniset leivät ja näkkileivät, 
kahvileivät, korput, keksit, riisikakut, 
marengit ja muut gluteenittomat ja 
erittäin vähägluteeniset leivonnaiset

•	psyllium, ksantaani, sokerijuurikas, 
perunakuitu, kaurakuitu, guaremrakeet

kasvikset, peruna, hedelmät ja marjat
•	kaikki vihannekset, juurekset ja peruna 

sellaisenaan
•	marjat ja hedelmät sellaisenaan
•	marja- ja hedelmähillot, -marmeladit 

sekä -soseet
•	popcorn, useimmat perunalastut
•	useimmat pähkinät, mantelit, siemenet, 

kookos

maito ja maitovalmisteet
•	 lähes kaikki maitotuotteet
•	kaikki kypsytetyt juustot ja useimmat 

tuorejuustot

rasvat
•	 ruokaöljyt, margariinit, kevytlevitteet, 

voi, majoneesi, kasvirasvalevitteet

liha, kala, muna
•	kaikki liha, kala ja muna sellaisenaan
•	 lähes kaikki kokolihaleikkeleet ja 

makkarat
•	 lihahyytelö, maksamakkara

muut
•	 sokeri, siirappi, hunaja, fariinisokeri, 

keinotekoiset makeutusaineet
•	maltitoli ja ksylitoli
•	mausteet, suola, suurin osa 

liemikuutioista ja -jauheista, etikat
•	 fermentoidut soijakastikkeet
•	 leivinjauhe, sooda, liivate, agar
•	useimmat salaatinkastikkeet, 

maustekastikkeet, dippikastikkeet, 
sinapit

•	 tomaattiketsuppi
•	 soijajogurtit ja -vanukkaat
•	 soija-, riisi- ja kaurajuomat*
•	 soija- ja kaurakermat*
•	hapatetut kauravalmisteet*
•	useimmat suklaat
•	gluteeniton lakritsi
•	useimmat salmiakki- ja hedelmämakeiset
•	kahvi, tee**, kaakao, virvoitusjuomat, 

kivennäisvedet
•	kirkkaat viinat, viskit, konjakit, brandyt, 

rommit, liköörit, katkerot, viinit, siiderit, 
long drink -juomat

•	 jotkut olutmerkit.  
Katso www.keliakialiitto.fi.

HUOM! Useimmat lakritsit, jotkut salmiakki-, 
toffee- ja hedelmäkaramellit sekä suklaa voi-
vat sisältää gluteenipitoisia ainesosia. Muun-
neltu (modifioitu) tärkkelys, tärkkelyssiirappi, 
maltodekstriini ja proteiinihydrolysaatti ovat
gluteenittomia, vaikka ne olisi valmistettu 
vehnästä tai ohrasta.

*Gluteenitonta kauraa tai valmistaja takaa 
soveltuvuuden keliaakikolle.

**Eräissä yrttiteissä on ohramallasta.

keliaakikolta kielletyt tuotteet

Viljavalmisteet
•	 vehnä, ruis, ohra ja ei-gluteeniton  

kaura sekä näistä viljoista valmistetut 
puuro- ja vellihiutaleet ja -jauheet sekä 
valmispuurot

•	ohra- ja mannasuurimot
•	 vehnä-, graham-, hiivaleipä-, ruis- ja 

ohrajauhot
•	 spelt-vehnä
•	durum- ja semolina-vehnä
•	 kamut-vehnä
•	 triticale-ruisvehnä
•	 couscous (kuskus)
•	 korppujauhot, blinijauhot, talkkunajauhot 

(paitsi gluteenittomat)
•	 kauratyynyt, vehnä- ja ruismurot, 

hunajamurot, mysli (paitsi gluteeniton)
•	 vehnänalkiot ja -leseet
•	ohratärkkelys (Ohrakas®)
•	maltaat
•	 ruisleseet
•	makaroni, spagetti (paitsi gluteenittomat)
•	 valmiit ohukais-, muffinssi- ja 

kakkujauheseokset (paitsi gluteenittomat)
•	puurot, vellit, leivät ja leivonnaiset, joihin 

on käytetty vehnää, ruista, ohraa tai ei-
gluteenitonta kauraa

kasvikset, perunat
•	 vehnäjauhoilla tai muilla gluteenia 

sisältävillä jauhoilla suurustetut ruokalajit, 
esimerkiksi muhennokset ja keitot 

•	pakastetut ranskalaiset ja lohkoperunat, 
jotka sisältävät vehnäjauhoa 

•	perunalastut, jotka sisältävät vehnäjauhoa
•	uppopaistetut perunat, jos samassa 

rasvassa kypsennetään guteenipitoisia 
esim. leivitettyjä tuotteita

•	 kasvis- ja juurespihvit, jotka sisältävät 
vehnäjauhoja tai muita gluteenipitoisia 
raaka-aineita

Hedelmät ja marjat
•	 vehnäjauhoja, mannasuurimoita tai muita 

gluteenia sisältäviä jauhoja, hiutaleita 

tai suurimoita sisältävät hedelmä- ja 
marjaruoat, esimerkiksi vispipuuro ja 
friteeratut banaanit

maito ja maitovalmisteet
•	 jäätelö, jossa on vohvelia tai keksiä, 

sokerikakkupohjaiset jäätelökakut
•	 tavallinen valkokastike
•	 jotkut tuorejuustot

liha, kala, sisäelimet, muna
•	 liha- ja kalaruoat, joissa on korppujauhoja 

tai muita gluteenia sisältäviä jauhoja, 
esimerkiksi lihapyörykät ja -murekkeet, 
veriohukaiset, kalapuikot, kana- ja 
kalanuggetit, leivitetyt leikkeet 

•	gluteenia sisältävillä jauhoilla suurustetut 
kastikkeet ja keitot

•	 ryyni- ja verimakkarat, jotkut ulkomaiset 
makkarat

•	 korppukinkku

juomat
•	olut (PAITSI gluteenittomat oluet sekä 

tietyt suomalaiset olutmerkit) 
•	 kotikalja 
•	 sahti

muut
•	mämmi
•	 lakritsimakeiset (paitsi gluteeniton)
•	makeiset ja suklaa, jotka sisältävät 

vohvelia tai keksin muruja
•	 sellaiset salaatinkastikkeet, jotka sisältävät 

vehnää, ohraa tai ruista
•	 sellaiset maustekastikkeet, jotka sisältävät 

vehnää, ruista tai ohraa esim. HP-kastike 
(Huom! fermentoidut soijakastikkeet 
sopivat)

•	 liemikuutiot ja -jauheet sekä 
mausteseokset, jotka sisältävät vehnää, 
ruista tai ohraa

•	monet pussi- ja purkkikeitot
•	monet einekset (tarkista koostumus 

tuoteselosteesta)



Odotettu Uutuus
Ihania rapsakoita näkkileipiä!

Yhdessä pakkauksessa kolme makua: maustamaton, quinoalla ja pellavansiemenillä 
maustettu sekä emmental-juustolla maustettu näkkileipä. Kutakin on yhdessä pakkauk-
sessa kaksi 25 gramman kätevää mukaan otettavaa pikkupakkausta.

Saatavilla K-ryhmän kaupoista kautta maan.

Markkinoija: Oriola Oy

Kokeile sellaisenaan, 
juuston, leikkeleiden 
tai vihannesten 
kanssa!

Gluteenitonta ja 

lisäaineetonta

www.pirjonpakarit.fi

Porkkanaleipä • Hapanleipä  • Hillopitko • Marikaleipä

Välskärinkatu 14, Seinäjoki
puh. (06) 414 4080

Porhontie 4, Honkajoki
puh. (02) 545 1053

Pallotie 2 A, Ylöjärvi
puh. (03) 389 0222

Maista suosikkejamme!

Kattavasti päivittäistavara-
kaupoista ja kauppahalleista.

HUOM! Käy uusilla 
www-sivuillamme osoitteessa

Diabetes ja keliakia
Keliakialiiton ja Diabetesliiton 

asiantuntijoiden laati ma opas kertoo 
käytännönläheisesti keliakia- ja diabetes-

ruo kavali oiden yhdistämisestä.  
Hinta 7 € + toimituskulut.

Tilaukset: www.keliakialiitto.fi tai  
keskus@keliakialiitto.fi tai 

p. (03) 2541300.
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Meidän mielestämme 
mausta ei tarvitse tinkiä, 
vaikka kyse onkin 
erikoisruokavaliosta. 
Hyvä maku ja tuote-
turvallisuus ovatkin meille 
sydämen asioita. Emme  
myöskään käytä vehnätärkke-
lystä tuotteissamme.

Hyvän leivän jälleenmyyjät löydät 
verkkosivuiltamme!

Farina-tuoteperheestä löydät gluteenit-
tomat ainekset leivontaan ja ruuanlait-
toon. Jauhoseoksemme ja jauhomme 
ovat turvallisia, maissista ja riisistä 
Suomessa jauhettuja. Psylliumin ja 
ksantaanin avulla onnistut taatusti!

www.vuohelanherkku.fiVuohelan Herkku  on Vuoden 2010 Gluteeniton yritys.

Leivän kuuluu maistua leivälle,    



Hurmaa tuoreen leivän tuoksulla...

Leipurin apuna             ja        .

Juuri:
2 dl piimää tai omena-
tuoremehua
1 dl vettä
¼ pkt hiivaa
1 rkl hunajaa
½ dl (8 kpl) aprikoosia 
silputtuna
½ dl siemeniä
2 dl Te�  Fibra -jauhoseosta

Taikina:
¼- ½ tl suolaa
¼ tl fenkolia jauhettuna
2 rkl rypsiöljyä
4 dl Te�  Fibra -jauhoseosta
Päälle:
maitoa
½ dl siemeniä

www.facebook.com/
gluteenitonmaailma

Aprikoosileipä
1 kpl

Lämmitä neste käden-
lämpöiseksi ja liuota 
siihen hiiva. Lisää hunaja, 
aprikoosisilppu, siemenet 
ja jauhot. Sekoita taikina 
tasaiseksi ja anna taikinan 
tekeytyä huoneen läm-
mössä reilu tunti, kunnes 
seos kuplii ja kohoaa.

Lisää kulhoon loput taiki-
nan raaka-aineet ja sekoita 
löysäksi taikinaksi. Jauhota 
työtaso ja muotoile taiki-
nasta siinä jauhotetuilla 
käsillä.



keliakialiitto tukena
•	keliaakikoiden ja heidän perheidensä neuvonta ja ohjaus
•	 ruokavaliohoidon neuvonta ja tuoteinformaatio
•	uuden jäsenen ensitietopaketti
•	Keliakia-lehti 5 kertaa vuodessa
•	verkkosivut www.keliakialiitto.fi
•	Lisäpalveluita jäsenille ekstranetissä
•	www.keliakianuoret.fi
•	 lääkärin puhelinneuvonta
•	 sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit, tuetut lomat
•	 leivonta- ja keittokirjat, vuosittain päivitettävä keliaakikoille soveltuvien 

tuotteiden luettelo, muut oppaat
•	 jäsenedut jäsenkortilla, jäsenmatkat
•	aluetoimistot palvelevat eri puolilla Suomea

Vertaistukea yhdistysten kautta
•	keliakiayhdistyksiä on Suomessa 30 ja yhdistykset järjestävät monipuolista 

toimintaa jäsenilleen
•	vertaistukihenkilöiltä saa kokemustietoa, käytännön neuvoja, apua arjen 

hallintaan ja muuta vertaistukea
•	keliakiayhdistykset järjestävät uusien jäsenten iltoja, asiantuntijaluentoja ja 

erilaisia teemailtoja, leivontakursseja ja muita tapahtumia
•	yhdistykset ylläpitävät omia verkkosivujaan

Keliakialiiton keskustoimisto
Hammareninkatu 7, 33100 Tampere
puh. (03) 2541 300
www.keliakialiitto.fi
info@keliakialiitto.fi

Etelä-Suomen aluetoimisto
Runeberginkatu 15 A 1, 00100 Helsinki
puh. 050 3309 953
etelasuomi@keliakialiitto.fi

Itä-Suomen aluetoimisto
Minna Canthin katu 4 C, 3. krs, 
70100 Kuopio
puh. 050 5232 930
itasuomi@keliakialiitto.fi

Länsi-Suomen aluetoimisto
Hammareninkatu 7, 33100 Tampere 
puh. 050 3418 882
lansisuomi@keliakialiitto.fi

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Kumppanuuskeskus
Isokatu 47, 90100 Oulu
puh. 050 3516 499
pohjoissuomi@keliakialiitto.fi


