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49. toimintavuosi

54 jäsenyhdistystä

18 000 jäsentä

1 241 neuvontatapahtumaa

700 Allergiatunnustuotetta

AVAINLUKUJA
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ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON toiminta pe-

rustui kertomusvuonna liittokokouksen hyväksy-

mään toimintasuunnitelmaan ja uudistettuun stra-

tegiaan vuosille 2018—2020. Järjestön vuoden 

2018 päämääräksi asetettiin vahva, näkyvä ja vai-

kuttava terveys- ja potilasjärjestötyö sekä toimin-

nan käynnistäminen uutena yhdistyneenä liittona, 

Allergia-, Iho- ja Astmaliittona. Kertomusvuonna 

toteutetun jäsentutkimuksen mukaan liiton nähtiin 

onnistuneen saavuttamaan nämä päämäärät hyvin. 

Tutkimuksen mukaan liiton näkyvyys sai pisteet 

3,43 (1—5 asteikolla), edunvalvonta 3,51 ja jäsenten 

aseman parantaminen 3,45. 

VUONNA 2018 LIITON ja jäsenyhteisöjen yh-

teistyö oli tiivistä. Voimavaroja kohdennettiin jä-

senyhteisöjen keskinäisen vuorovaikutuksen ja 

yhteistyömahdollisuuksien rakentamiseen sekä 

digitaalisen tuen ja kohtaamisen eri muotojen ke-

hittämiseen. Tämä työ toteutettiin vahvaan arjen 

ja tutkitun tiedon asiantuntemukseen nojaten roh-

kealla, osallistavalla ja vaikuttavalla otteella. Liiton 

taloudellinen kehys oli kertomusvuonna tiukka, 

mutta mahdollisti välttämättömien toimintojen ja 

jäsenpalvelujen toteuttamisen sekä osin kehittämi-

sen. Jäsenyhdistysten palaute oli kertomusvuodel-

ta positiivista ja kannustavaa.

 

JÄLLEEN YKSI TYÖNTÄYTEINEN ja menestykse-

käs vuosi on takana. Saavutimme kertomusvuonna 

niin toiminnalliset kuin taloudelliset tavoitteemme. 

Tästä tuloksesta kiitos kuuluu jäsenyhteisöjemme 

aktiiveille, luottamusjohdon sitoutuneille vapaaeh-

toisille, eri yhteistyökumppaneille ja sidosryhmil-

lemme sekä osaavalle ja innostuneelle henkilös-

töllemme. Tästä on hyvä jatkaa!

    ILKKA REPO

TOIMITUSJOHTAJA

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Vahvaa, näkyvää ja vaikuttavaa
terveys- ja potilasjärjestötyötä
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JÄRJESTÖTOIMINTA
ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITOLLA on 54 jä-
senyhdistystä. Yhdistysten tukeminen on yksi 
liiton perustehtävistä.  Jäsenyhdistysten verkos-
toituminen on edistynyt ja alueellista yhteistyötä 
saatiin käyntiin monilla paikkakunnilla. 

Vertaistoimijoiden osaamisen, valmiuksien ja jak-
samisen tukeminen sekä yleisesti vertaistuen 
mahdollistaminen on merkittävä osa järjestötoi-
mintaa. Vertaistoimijoiden koulutukset ja lisäänty-
nyt verkkotoiminta vahvistavat vertaistuen tarjon-
taa ja helpottavat vertaistuen piiriin hakeutumista.

Verkkotoiminta vakiintui tärkeäksi osaksi järjestö-
toimintaa. Osallistumista tapahtumiin helpotettiin 
videokuvaamalla järjestö- ja liittokokouspäivät yh-
distysaktiivien Facebook-ryhmään. Hyvän palaut-
teen perusteella etäosallistumisen mahdollisuutta 
muun muassa koulutuksiin lisätään jatkossa. Har-
vinaista ihotautia sairastavien näkyvyyttä onnistut-
tiin lisäämään sosiaalisessa mediassa sekä liiton 
omien Facebook-sivujen että eri Facebook-ryh-
mien avulla. 

VERTAISTUEN MAHDOLLISTAMINEN

• luotiin yhtenäinen vertaistoimijoiden rekisteri, 
jonka kautta tavoitetaan kaikki 158 vertais-

       toimijaa
• järjestettiin vertaistoimijoiden koulutusviikon-

loppu
• perustettiin vertaistoimijoiden oma suljettu 

Facebook-ryhmä
• järjestettiin yhteistyössä Maaseudun Terveys- 

ja Lomahuollon kanssa viisi tuettua lomaa

VERTAISTUEN VAHVISTAMINEN JA 
LISÄÄMINEN VERKKOTOIMINNAN 
AVULLA

Vertaistuen mahdollisuuksia vahvistettiin sosiaali-
sessa mediassa: vahvistettiin verkkovapaaehtois-
toimintaa, tuettiin sairastuneen arkiselviytymistä ja 
jaksamista sekä autettiin ihmisiä löytämään omaan 
sairauteen liittyvä yhdistys.

54
Jäsenyhdistystä
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VERKKOTOIMINTA

Liiton hallinnoimia Facebook-ryhmiä on 11 kpl
• Astma, Atoopikot, Allergia- ja astmalapset, 

Anafylaksian kokeneet, Tuoksuherkät, Vai-
keaa astmaa sairastavat, Valko- ja punajä-
kälää sairastavat, Darierin tautia sairastavat, 
Nekrobioosi, Hyperhidroosi ja Vaikean palo-
vamman kokeneet

• ryhmien osallistujien määrä kasvoi vuoden 
aikana lähes 60 %, 4 100 henkilöstä 6 440 
henkilöön

Liiton työntekijä on mukana asiantuntijana 11 
muussa Facebook-ryhmässä
• Alopecialasten vanhempien vertaistukiryhmä, 

Iktyoosiyhdistys, Incontinentia pigmenti (Suo-
mi), Mastosytoosi (urticaria pigmentosa), Ste-
vens-Johnsonin syndrooma ja Lyellin oireyh-
tymä (toksinen epidermaalinen nekrolyysi), 
UV-valoihottumat, Hidradenitis suppurativa, 
Vitiligo Suomi, Hailey-Hailey Suomi, HAE/he-
reditäärinen angioödeema (Suomen HAE-yh-
distyksen ryhmä), EB-private -ryhmä ebider-
molysis bullosaa sairastaville

Liitossa tehtiin vuoden aikana yli 70 videota esi-
merkiksi verkkokurssien ja teemapäivien tarpei-
siin. Videot sisälsivät muun muassa
• allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien 

sekä heidän läheistensä haastatteluja
• sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 

haastatteluja
• omien työntekijöiden luennot ja esitykset
Kaikki videot löytyvät joko liiton YouTube-kanaval-
ta tai Facebook-sivulta. Yhdeksän videota esitet-
tiin suorana lähetyksenä.

MUUTA VERKKOTOIMINNASSA
TAPAHTUNUTTA

• järjestettiin tapaaminen anafylaksian koke-
neet sekä allergialasten (anafylaksia) vanhem-
mat -Facebook-ryhmille 

• toteutettiin verkossa ”Kysy mitä vaan atooppi-
sesta ihottumasta asiantuntijalta”-päivä

• tuettiin verkossa toimivia vapaaehtoisia, so-
melähettiläitä (30 kpl) viemään eteenpäin 
omissa somekanavissaan allergia-, iho- ja ast-
ma-asioita, muun muassa blogaten ja Face-
book-keskusteluihin osallistuen. Some-lä-
hettiläät kaappasivat liiton Instagram-tilin 13 
kertaa

Some-lähettilästä
70

Videota

30
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Kokemustoimijaa

16

HARVINAISTA IHOTAUTIA
SAIRASTAVIEN TUKEMINEN

Harvinaista ihotautia sairastavien toimintaan suun-
nattu kohdennettu rahoitus päättyi vuoden 2018 
alussa. Toimintaa on jatkettu osana järjestötoimin-
taa ja kohdennettu erityisesti verkossa ja sosiaa-
lisessa mediassa tapahtuvaan vertaistuen tarjoa-
miseen sekä tiedon jakamiseen. Toimintavuonna 
järjestettiin

• Harvinaisten sairauksien päivänä some-ilta
• pienten diagnoosiryhmien tapaaminen (Darie-

rin tauti, Hailey-Hailey, incontinentia pigmenti, 
mastosytoosi) 

Liiton harvinaistyöryhmä koostuu harvinaista iho-
tautia sairastavista ja heidän läheisistään. Ryhmäs-
sä on 10 varsinaista ja 5 varajäsentä. Se kokoontui 
kaksi kertaa ja toimii myös omassa Facebook-ryh-
mässään.

Liitto on mukana 21 sosiaali- ja terveysalan järjes-
tön muodostamassa Harvinaiset-verkostossa.

KOKEMUSTOIMINTA

Kokemustoimijoiden koulutusta varten kehitettiin 
verkkokoulutus. Järjestettiin viiden viikon mittai-
nen verkkokoulutus, johon sisältyi kaksi lähiope-
tuspäivää. Kokemustoimijoille perustettiin oma 
Facebook-ryhmä yhteydenpidon tiivistämiseksi. 
Liitolla on yhteensä 16 kokemustoimijaa. Liitto on 
hyödyntänyt kokemustoimijoiden osaamista mes-
sujen paneelikeskusteluissa sekä kampanjoiden ja 
verkkokurssien haastateltavina. Liitto on mukana 
36 järjestön muodostamassa kokemustoimintaver-
kostossa. 

JÄSENREKISTERI

Liitto ylläpitää 54 jäsenyhdistyksensä puolesta 
henkilöjäsenrekisteriä. Rekisteröityinä ovat yhdis-
tykset, yhdistysten jäsenet, vertaistoimijat ja liikun-
tavastaavat. Lisäksi ylläpidetään terveydenhuollon 
ammattilaisten VIP-jäsenrekisteriä ja Allergia, Iho & 
Astma -lehden tilaajarekisteriä sekä lehden vapaa-
kappalerekisteriä.

Yhdistyksiä perehdytettiin uuden jäsenrekisterin 
käyttöön ja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen ai-
heuttamiin muutoksiin.  
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EDUNVALVONTA
JA VAIKUTTAMINEN 
EDUNVALVONNAN JA VAIKUTTAMISTOIMIN-
NAN avulla vaikutetaan liiton kohderyhmien kan-
nalta keskeisiin asioihin. Edunvalvonta perustuu 
toiminnassa kerättyyn tietoon, kohderyhmän tar-
peisiin ja toimintaympäristön seurantaan. Työtä 
tehdään mm. informoimalla poliittisia päättäjiä 
ja virkamieskuntaa sekä vaikuttamalla julkiseen 
mielipiteeseen. Erityisesti panostettiin oman toi-
minnan seurannan kehittämisen, kyselyiden teke-
miseen sekä osallisuuden vahvistamiseen oman 
liiton toiminnassa. Verkosto- ja viranomaisyhteis-
työ sekä kansainvälinen toiminta ovat myös osa 
liiton edunvalvontaa. Liitto myöntää Allergiatun-
nusta osoituksena tuotteiden ja palveluiden tur-
vallisuudesta.

Tehdyt kyselyt
• jäsen- ja yhdistysaktiivikyselyitä
• neljän järjestön kysely, jossa selvitettiin pitkä-

aikaissairauksien aiheuttamia kustannuksia
• atooppista ihottumaa sairastavien elämän-
       laatu -kysely
• adrenaliini-injektorin käyttö anafylaksian 

apuna -kysely
• kolmen järjestön kysely keinoihon käytöstä
• Kysely HAE-tautia sairastavien kokemuksista 

sairauden kanssa elämisestä

Asiakasraatitoiminta
• harvinaista ihotautia sairastavien asiakasraati, 

Harvinaistyöryhmä, kokoontui kaksi kertaa
• järjestö- ja kuntoutustoimintaan sekä viestin-

tään tehtiin suunnitelmat asiakasraatien pe-
rustamiseksi 

Verkostoyhteistyö
• SOSTE – Suomen sosiaali- ja terveys ry:n
       jäsen
• Eduskunnan allergia- ja astmatukiverkosto
• Savuton Suomi 2030 -verkosto
• Soveli ry: jäsen
• osallistuminen Potilas- ja kansanterveysjärjes-

töjen verkoston (POTKA) toimintaan
• yhteistyö Harvinaisten ja tunnistamattomien 

ihosairauksien osaamiskeskuksen (HUS) 
kanssa

• liiton edustaja sosiaali- ja terveysministeriön 
harvinaisten sairauksien työryhmän jäsenenä

• Harvinaiset-verkoston jäsen

Kansainvälinen yhteistyö
• osallistuminen ECRD-konferenssiin Wienissä. 
• osallistuminen EFAn vuosikokoukseen ja hal-

lituksen toimintaan

Yhteistyötä tehdään myös seuraavissa kansain-
välisissä verkostoissa ja organisaatioissa:
• NAO (Nordiska Allergiförbundens Samarbet-

sorganisation)  
• GAAPP (Global Allergy and Asthma Patient 

Platform)
• EU:n (Euroopan parlamentin ja Euroopan
       komission) avoimuusrekisteri
• Eduskunnan allergia- ja astmatukiverkosto
• Savuton Suomi 2030 ja Soveli ry

Toimintavuoden aikana annettiin 6 lausuntoa. 

Vuosikirja 2018 9Vuosikirja 2018



VIESTINTÄ
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LIITON VIESTINNÄN TEHTÄVÄ on välittää tietoa 
ja lisätä ymmärrystä allergioista, ihosairauksista, 
astmasta ja palovammoista sekä kokemuksista 
näiden sairauksien kanssa elämisestä. Viestintä 
tekee liiton ja yhdistysten toimintaa ja asiantunte-
musta näkyväksi. 

VERKKOSIVUT JA SOSIAALINEN MEDIA

Allergia.fi-verkkosivuilla oli keskimäärin 115 000 
käyntiä kuukaudessa, joka on 32 % enemmän 
kuin vuonna 2017.  Toukokuussa siitepölyaikaan 
kävijöitä oli eniten, noin 183 000. 75 % verkkosi-
vujen käyttäjistä koki löytäneensä tarvitsemansa 
tiedon erittäin helposti.

Facebook ja muut sosiaalisen median kanavat 
lisäsivät suosiotaan. Toisaalta jäsenkyselyn mu-
kaan liiton lehti koetaan tärkeimpänä jäsenetuna, 
ja vain vajaa puolet vastaajista seuraa liiton Face-
book-sivuja. Liiton sosiaalisen median kanavat 
ovat Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube.

Facebook-seuraajia oli vuoden lopussa 9 980, 
mikä oli 16 % enemmän kuin vuonna 2017. Twitte-
rissä seuraajien määrä oli noin 3 300 ja Instagra-
missa 2 130. YouTube-kanavallamme oli noin 130 
tilaajaa.

MEDIAYHTEISTYÖ

Tiedotteita lähetettiin 270 Terveystoimittajat ry:n 
jäsenelle sekä 700 muille median edustajille. Me-
diaosumisen, tiedotteiden avausprosenttien ja toi-
mittajayhteydenottojen määrä kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna.

KAMPANJAT

Allergiaviikko järjestettiin huhtikuussa 9.–15.4. 
Viikon teemana oli astma ja kampanjalla haluttiin 
muistuttaa, että vain oikein otettu lääke auttaa. 
Kampanjalla tavoiteltiin erityisesti pitkään astmaa 
sairastaneita, joilla on haasteita lääkityksen tai 
lääkkeiden ottotekniikoiden kanssa.  

Ihoviikko järjestettiin syksyllä 12.–18.11. aiemman 
Tuoksuton viikko -kampanjan sijaan. Viikolla nos-
tettiin esiin atooppisen ihottuman vaikutuksesta 
arkeen.

Molemmille kampanjaviikoille tuotettiin yhdistys-
ten järjestämien yleisötilaisuuksien tueksi videolu-
entoja ja ohjevideoita sekä kampanjajulisteet. 

OPPAAT

Liitto jatkoi kahden aiemman liiton oppaiden päi-
vittämistyötä. Suurin osa aikaisemmista oppaista 
saatiin uusittua, tehtiin myös uusia oppaita, muun 
muassa Aikuisten ruoka-allergia, Lasten ruoka-al-
lergia sekä Aurinko ja iho.

ALLERGIA, IHO & ASTMA -LEHTI

Lehden nimi muuttui Allergia, Iho & Astma -leh-
deksi. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehti 
ilmestyy painetun lisäksi myös verkkolehtenä.

Jäsenkyselyn mukaan yli 60 % vastaajista pitää 
lehteä erittäin tärkeänä. Lähes 70 % vastaajista sa-
noo lukevansa lehden säännöllisesti. Myös jokai-
sessa lehdessä olevan Vastaa ja vaikuta -kyselyn 
palauteet olivat positiivista. 
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NEUVONTA JA
KOULUTUS
NEUVONTATYÖN TARKOITUKSENA ON ANTAA 
tietoa ja ohjausta allergioista, astmasta ja ihosai-
rauksista. Tiedon ja ohjauksen avulla tuetaan yh-
teydenottajien hoidon onnistumista, sairauden 
kanssa pärjäämistä ja arjen sujumista. Neuvontaa 
annetaan terveyteen, diagnooseihin ja hoitoon 
liittyvistä asioista sekä sosiaaliturvasta ja kemikaa-
leista. Asiantuntijalääkäri tukee neuvontaa välittä-
mällä uusinta tutkimustietoa. Neuvontatyössä pa-
nostettiin erityisesti sähköisten neuvontakanavien 
kehittämiseen puhelin- ja sähköpostineuvonnan 
lisäksi. Neuvontaa kokeiltiin sekä Facebookissa 
että WhatsAppin avulla. 

Toimintavuoden aikana annettiin
• 768 allergianeuvontaa 
• 140 sosiaaliturvaneuvontaa
• 333 instituutin henkilökunnan antamaa
       neuvontaa
• Yhteensä 1241 neuvontatapahtumaa

KOULUTUS 

Liitto järjestää koulutuksia terveydenhuollon am-
mattilaisille allergioista, astmasta ja ihosairauk-
sista. Koulutusten sisällöntuotantoon osallistuvat 
muut liiton työntekijät. Luennoijina toimivat alan 
asiantuntijat.

Toimintavuoden aikana
• järjestettiin viisi koulutusta 
• uutuutena oli etäosallistumismahdollisuus 

kahdessa koulutuksessa
• koulutuksen osallistujia oli yhteensä 227
• lisäksi järjestettiin 8 tilauskoulutusta 

1 241
Neuvontatapahtumaa
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KUNTOUTUS

12

Kurssia

28

LIITTO JÄRJESTÄÄ KUNTOUTUKSENA sopeu-
tumisvalmennuskursseja allergiaa, astmaa ja iho-
tauteja sairastaville ja heidän läheisilleen. Osa 
kursseista järjestetään verkossa. Kurssit tarjoavat 
tietoa sairaudesta ja sen hoidosta, tukea omahoi-
toon sekä mahdollisuuden vertaistukeen. Kurssit 
kohdennetaan eri sairaus- ja ikäryhmille. Lisäksi 
järjestetään teemallisia kursseja. Liitto osallistui 
myös 10 järjestön etäsopeutumisvalmennushank-
keeseen. 

Järjestettiin yhteensä 28 kurssia, joissa yhteensä 
472 osallistujaa.

Kurssien kohderyhmät olivat:
• astmaa ja allergiaa sairastavat lapset
       perheineen
• astmaa, allergiaa ja atooppista ihottumaa
       sairastavat aikuiset ja eläkeläiset
• ruoka-allergiaa sairastavat lapset perheineen
• allergiaa, astmaa ja ihotautia sairastavat
       nuoret

• harvinaista ihotautia sairastavat aikuiset
• jäkälöitymisihosairauksia sairastavat aikuiset
• alopeciaa sairastavat aikuiset
• prurigo nodularista sairastavat aikuiset
• atooppista ihottumaa sairastavat aikuiset

Verkkokurssien kohderyhmät olivat:
• astmaatikot (kolme kurssia)
• hidradenitis suppurativaa sairastavat aikuiset
• mastosytoosia sairastavat aikuiset
• atooppista ihottumaa sairastavat aikuiset 

(kaksi kurssia)
• käsi-ihottumaa sairastavat aikuiset
• alopeciaa sairastavat aikuiset
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TUTKIMUS
LIITON TUTKIMUSTOIMINNASTA VASTAA 
Imatralla sijaitseva Etelä-Karjalan Allergia- ja Ym-
päristöinstituutti. Instituutin tehtävänä on lisätä 
kohderyhmien ymmärrystä luonnon monimuotoi-
suudesta, elinympäristön ja omien valintojen mer-
kityksestä terveyden ja hyvinvoinnin tukena. 

Erityisesti tuotetaan ja kerätään tietoa allergioi-
den, astman sekä atooppisen ihottuman ja mui-
den ihosairauksien yhteydestä ympäristöön. Li-
säksi instituutti vastaa liitossa tehtyjen selvitysten 
ja kyselyiden analysoinnista ja yhteenvetojen te-
kemisestä. Instituutin toiminta tavoitti vuoden aika-
na suoraan noin 2 770 ihmistä.

Käytännönläheisen ja arkikäyttöön soveltuvan 
tiedon tuottaminen
• käynnissä oli kolme tutkimushanketta ja neljä 

seurantahanketta 
• tehtiin pölypunkkitutkimus 64 kodista
       kerätyistä näytteistä 

• selvitettiin vuonna 2018 päättyneen Kansal-
lisen allergiaohjelman tuloksia ja vaikutuksia 
kolmella kyselyllä

• kerättiin siitepölytietoja osana valtakunnallista 
seurantaa

• tehtiin kysely siitepölyhunajavalmisteen
       vaikutuksista
• tehtiin valtakunnallista elinympäristöjen
       uhanalaisuusarviointia Etelä-Karjalassa

Instituutti on mukana muun muassa seuraavissa 
yhteistyöverkostoissa:
• kemikaalineuvottelukunnassa (STM) 
• lääketutkimusneuvottelukunnassa
       (Lääketeollisuus ry)
• Kansallisen allergiaohjelman sihteeristös-

sä, tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa 
(TENK) - Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n 
hallituksessa ja Suomen luonnontila -sivuston 
suoasiantuntijaryhmässä (Suomen ympäristö-
keskus)

• yhteistyössä tehdyn Allergiabarometri-tutki-
muksen aineiston tallennus, analysointi ja

       julkaisu

Vuosikirja 2018 13Vuosikirja 2018



HANKKEET
TERVE ASKEL LUONTOON -HANKE

Allergia-, iho- ja astmaliiton ja WWF:n yhteisessä 
kolmivuotisessa (2017-2019) hankkeessa yhdis-
tyy ihmisten koettu terveydentila ja luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaaminen. Hanke yhdistää eri 
alojen toimijoita ja hyödyntää luontoasiantunte-
musta ja -kokemusta uudella tavalla. Hankkeen 
avulla luonto tulee luontevaksi osaksi kohderyh-
mien arkea. 

Hankkeessa järjestetään tapahtumia erilaisten 
yhteistyökumppanien kanssa. Tapahtumapaikka-
kuntina olivat Helsinki, Turku, Jyväskylä, Joensuu, 
Oulu, Pori, Jyväskylä sekä Tampere. Lisäksi hanke 

osallistui pienemmillä paikkakunnilla pop-up -tal-
koisiin ja tapahtumiin. Tapahtumien lisäksi järjes-
tettiin talkooleirejä Helsingissä, Kolilla, Perämeren 
kansallispuistossa, Pihlajavedellä, Perniössä, sekä 
Selkämeren kansallispuistossa.

Hankkeeseen osallistuneet henkilöt olivat keski-
määrin enemmän luonnossa liikkuvia ja vapaaeh-
toistyötä tekeviä. Hankkeen yhtenä tavoitteena 
onkin, että tapahtumiin osallistuneiden innostus 
luontoon ja vapaaehtoisuuteen tarttuisi myös hei-
dän lähipiiriinsä.
 
Yhteensä hankkeen ja vapaaehtoisten järjestä-
miin eri tapahtumiin osallistui 960 henkilöä. 

14

Osallistunutta
960



15Vuosikirja 2018

TALOUSLUVUT
TUOTOT
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n tuotot olivat vuonna 2018 yhteensä 4 853 132 euroa.
Tuotot jakaantuivat tulonlähteittäin seuraavasti:

TOIMINNAN RAHOITUS    %  EUROA

STEA yleisavustus    26%  1 272 000

STEA kohde- ja hankeavustukset   22%  1 065 7 1 9

Muut avustukset ja tuotot      4%     177 505

Päivähoitomaksut     15%     721 053

Jäsenmaksut        9%    458 412

Varainhankinta      16%     794 434

Sijoitus- ja rahoitustoiminta     8%     364 009

     100%  4 853 132

KULUT
Allergia- ja Astmaliitto ry:n kulut olivat vuonna 2018 yhteensä 4 885 038 euroa.
Kulut jakaantuivat toiminnoittain seuraavasti:

KULUT TOIMINNOITTAIN     %                 EUROA

Alue- ja järjestöpalvelut      11%     533 676

Neuvontapalvelut       4%      194 365

Kuntotustoiminta      12%     594 834

Hanketoiminta        3%      156 785

Tieto-, kehittämis- ja tutkimustoiminta     6%     289 649

Viestintäpalvelut        7%     365 531

Järjestö- ja kongressitoiminta    21%   1 027 821

Jäsenrekisteripalvelut      9%     443 307

Päiväkotitoiminta     15%     720 716

Varainhankinta       4%      181 277

Sijoitus- ja rahoitustoiminta     8%      377 077

             100%               4 885 038
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