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Vuosi 2014 oli Allergia- ja Astma-
liitto ry:n 46. toimintavuosi. Sitä 
voidaan hyvällä syyllä kutsua 

edunvalvonnan, kehittämistoiminnan ja 
kumppanuuksien rakentamisen vuodeksi. 
Menneen vuoden aikana kehittymistä 
tapahtui useilla osa-alueilla aina liiton 
keskustoimiston sisäisestä toiminnasta 
liiton paikallisyhdistyksissä tehtävään 
työhön. Toimintavuoden aikana saavu-
timme keskeisimmät tavoitteemme niin 
talouden kuin toiminnan näkökulmasta. 

Mennyt vuosi oli selkeästi myös toimin-
nan ja aktiivisen viestinnän vuosi. Liitto 
ja sen jäsenyhdistykset näkyivät laajasti 
yhteiskunnassa niin Allergiaviikolla kuin 
muidenkin teemojen ja tapahtumien puit-
teissa läpi vuoden. Tämä konkretisoitui 
useammallakin tapaa yhteiskunnallisena 
kiinnostuksena liiton ja sen jäsenyhdis-
tysten toimintaa kohtaan. Liiton jäsen-
yhdistykset järjestivät ajankohtaisilla 
teemoillaan tapahtumia ja alueellisia 
kampanjoita vilkkaasti. Kertomusvuoden 
määrätietoinen työ ja valtakunnallinen 
näkyvyys konkretisoituivat jäsenyhdistys-
ten henkilöjäsenten määrän suotuisaan 
kehitykseen ja määrän vakiintumiseen 
vuoden 2013 tasolle.

Edunvalvonta näkyi kertomusvuonna 
Allergia- ja astmaliiton toiminnassa kaikilla 
osa-alueilla. Edunvalvontaa toteutettiin 
toiminnanlohkoilla aina aluepalveluiden 

jäsenistön toimintaedellytysten kehittämi-
sestä viestinnän ja asiantuntijapalvelujen 
kannanottoihin, tiedotteisiin ja EU-tason 
vaikuttamiseen saakka. Pohjoismaisten 
allergia- ja astmajärjestöjen yhteistyö 
mahdollisti aiempaa laajemmat vaiku-
tusmahdollisuudet ja vahvisti liiton roolia 
myös EU-tasolla.

Järjestön rahoituksen näkökulmasta vuosi 
2014 oli tarkan talouden ja sopeutettujen 
toimintojen vuosi. Valtioneuvoston päätös 
raha-automaattiavustuksista menneelle 
vuodelle antoi vain vähän liikkumavaraa. 
Yhteiskunnan talouden taantuma rajoitti 
jossain määrin liiton mahdollisuuksia toimia 
täydellä voimalla allergioista ja astmasta 
kärsivien hyväksi. Tämä konkretisoitui 
muun muassa Allergiatunnukseen liit-
tyvässä yritysyhteistyössä, joka on yksi 
keskeinen edunvalvonnan ja varainhankin-
nan kanavamme. Niukan talousraamin ja 
useiden kehittämistarpeiden yhtälö vaati 
henkilöstöltä tehokkuutta ja joustavuutta 
sekä kykyä sopeutua kustannuskuria vaa-
tivaan tilanteeseen.

Kehittämistoiminnan saralla liiton toiminta 
otti huomattavia askeleita eteenpäin muun 
muassa asiantuntijatyön vahvistamisen, 
sosiaalisen median, toiminnan arvioin-
nin ja seurannan sekä useiden muiden 
sekä liiton keskustoimistoa, että yhdis-
tyskenttää tukevien kehittämisprosessien 
toimeenpanon saralla. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittama Cityliikkuja 
– hanke tuotti toimintaa ja näkyvyyttä 
useilla paikkakunnilla ympäri Suomea. 
Hankkeen kantava idea liikunnan mer-
kityksestä osana allergioiden ja astman 
hoitoa toi positiivista näkyvyyttä ja aktii-
vista toimintaa monelle paikkakunnalle.

Yhteistyön saralla vuosi 2014 oli merkit-
tävä. Sekä kotimaista että kansainvälistä 
yhteistyötä tehtiin laajan kumppanijoukon 
kanssa niin viranomaisten, yritysten kuin 
kolmannen sektorin edustajienkin kanssa. 
Vaikka saavutimme asetetut tavoitteet 
kertomusvuonna, vaatii allergioita ja 
astmaa sairastavien edunvalvonta ja 

monipuolinen tukeminen vielä paljon 
määrätietoista työtä. Jatkuvasti lisään-
tyvät allergiat luovat yhteiskunnallisen 
paineen ja konkreettisen tarpeen liiton 
ja sen jäsenjärjestöjen aktiiviselle valta-
kunnalliselle toiminnalle. 

Liiton toiminnan keskiössä tulee jatkossakin 
olemaan järjestö- ja jäsenlähtöinen autta-
mistyö ja lähivuosina siihen välittömästi 
liittyvää yhteistyötä tullaan tiivistämään 
eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa, 
kuten myös muun muassa liikunta- ja 
kulttuurialan toimijoiden kanssa. Läh-
tökohtana tässä yhteistyössä on aina 
molemminpuolinen hyöty, jäsenistön etu 
ja taloudellinen realismi. Tästä yhteistyöstä 
liitolla on hyviä kokemuksia jo useiden 
eri toimijoiden kanssa.

Suomalainen sosiaali- ja terveysjärjestötyö 
on vahvasti riippuvaista Raha-automaatti-
yhdistyksen rahoituksesta. Tätä kirjoitta-
essa järjestötyön rahoituksen mannerlaatat 
ovat liikkeessä ja rahamonopoliyhtiöi-
den fuusio kuluvan vaalikauden aikana 
näyttää selvältä. Järjestöjen osallisuus 
avustuspolitiikassa, rahapelimonopolin 
säilyminen ja edunsaajien asema tulee 
turvata jatkossakin.

Menestyksekäs tulevaisuus rakennetaan 
aktiivisella kehittämistyöllä, tehokkailla 
toimintamalleilla ja seurannalla sekä vai-
kuttavilla palveluilla, jotka suunnitellaan 
yhteiskunnan ja asiakkaan tarpeista lähtien. 
Parhaimpiin tuloksiin pääsevät verkostoi-
tuneet ja muutosvalmiit organisaatiot, 
jotka toimivat kehittämislähtöisesti, ennak-
koluulottomalla ja rohkealla asenteella 
kohti synergioita luovia kumppanuuksia. 
Tämä tulevaisuuden kuva kiteyttää myös 
Allergia- ja astmaliiton tahtotilaa. 

Ilkka Repo, toimitusjohtaja
Allergia- ja Astmaliitto ry
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Allergia- ja astmaliitto lyhyesti Allergia- ja astmaliiton päätöksenteko

ALLERGIA- JA ASTMALIITTO RY
Liittovaltuusto

LIITTOHALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

SUOMEN ALLERGIATERVEYS OY

 Allergia & Astma -lehti
 Koulutustoiminta
 Allergiatalon kongressikeskus

* KIINTEISTÖYHTIÖ OY PACIUKSENKATU 19

* ALLERGIASÄÄTIÖ

ALLERGIA- JA ASTMALIITTO RY

 Aluepalvelut
 Viestintäpalvelut
 Hallintopalvelut
 Asiantuntijapalvelut

 - Sopeutumisvalmennus
  - Allergianeuvonta

 Tieto- ja tutkimuspalvelut
 - Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti
  - Allergiatietokeskus

 Päiväkoti Histamiini

* KIINTEISTÖYHTIÖ hallinnoi ja ylläpitää Allergiataloa Helsingissä osoitteessa Paciuksenkatu 19.

Allergiatalossa toimivat Allergia- ja astmaliiton eri toiminnot Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituut-
tia sekä aluepäälliköiden toimipisteitä lukuun ottamatta. Lisäksi Allergiatalossa on vuokralla eri yrityksiä. 
Allergiatalon kongressikeskus on suosittu seminaari- ja kokouspaikka.

* ALLERGIASÄÄTIÖ on liittoa lähellä oleva apuraha- ja tutkimussäätiö. Säätiö myöntää apurahoja allergioita ja 
astmaa koskevaan tutkimustyöhön sekä matka-apurahoja opinto-, kongressi- ja esitelmämatkoihin. Vuonna 
2014 säätiö jakoi apurahoja 6 500 euroa.

Avainlukuja

 46.  toimintavuosi

 35  jäsenyhdistystä ja yksi paikallisosasto

 21 432 jäsentä

 70  vertaistukiryhmää

 1 000  neuvontapyyntöä Allergianeuvontaan

 700  Allergiatunnustuotetta

Allergia- ja Astmaliitto ry • Tapahtumia vuodelta 2014

Allergia- ja astmaliiton toiminnan tavoitteena on parantaa allergiaa ja astmaa 
sairastavien asemaa yhteiskunnassa. Jopa puolet suomalaisista kokee allergian 
jossain elämänsä vaiheessa. Astmaa sairastaa noin 10 prosenttia suomalaisista. 

Allergia- ja astmaliitto toimii allergiaa ja astmaa sairastavien edunvalvojana niin 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi liitto tarjoaa väestölle muun muassa 
aktiivista yhdistystoimintaa, sopeutusvalmennusta, koulutusta ja neuvontaa.

Vuonna 2014 liiton henkilökunnan määrä oli 30. Heistä 10 työskenteli päiväkoti 
Histamiinissa, kaksi Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutissa, neljä aluetoi-
mistoissa ja 14 liiton keskustoimistossa. Lisäksi määräaikaisina kurssityöntekijöinä 
työskenteli noin 23 henkilöä. 

Tämä on tiivistelmä Allergia- ja astmaliiton toimintakertomuksesta 2014.  
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Allergia- ja astmaliitossa oli vuo-
den 2014 lopussa 21 432 jäsentä. 
Liitto tuki 35 jäsenyhdistyksensä 

ja yhden paikallisosaston tavoitteellista, 
tuloksellista ja jatkuvaa järjestötoimintaa 
ja tätä kautta allergisten ja astmaatikkojen 
oikeuksien toteutumista. Keinoina käy-
tettiin koulutusta, ohjausta, neuvontaa 
ja jäsenyhdistysten aktiivitoimijoiden 
tukemista. Jäsenyhdistykset tarjosivat 
vertaistoimintaa allergiasta, astmasta 
ja sisäilmaongelmista kärsivien lasten 
vanhemmille sekä nuorille ja aikuisille. 

Tapahtumat olivat tärkeä osa järjestön 
vaikuttamistyötä. Valtakunnallisesti toteu-
tettiin järjestön allergiaterveyden edistä-
mistä tukevaa pääteemaa Sinua lähellä 
– Allergia- ja Astmayhdistykset kautta 
maan. Sidosryhmätyöskentelyssä kump-
paneita olivat erityisesti terveydenhuolto, 
apteekit, kunnat ja virkamiehet, alueen 
järjestöt ja yritykset. Lisäksi yhteistyötä 
tehtiin SOSTEn, OK-opintokeskuksen, 
Filhan, sosiaali- ja terveysalan aluever-
kostojen ja oppilaitosten kanssa. 

Järjestötoiminta

Kansallinen allergiaohjelma 
ja väestöviestintähanke

Kansallisen allergiaohjel-
man 2008–2018 tavoit-
teena on vähentää aller-
gioita ja niistä aiheutuvia 
haittoja ja terveystalou-
dellisia kustannuksia. Sen 

periaatteet ja viestit on tarkoitettu koko 
väestölle, allergiaa ja astmaa sairastaville, 
kansanterveys- ja potilasjärjestöille, asian-
tuntijoille, viranomaisille ja lainsäätäjille. 
Ohjelman toteutuksesta vastaavat Filha 
ry, Allergia- ja Astmaliitto ry, Hengitysliitto 
ry ja Iholiitto ry. 

Allergiaohjelman ydin on allergiaterveys, 
jonka saavuttaminen vaatii väestöltä uutta 
asennetta ja motivoitumista sietokyvyn 
vahvistamisessa. Allergeenien välttämi-
sen sijaan lähtökohtana on altistua niille 
tarkoituksenmukaisesti ja vahvistaa näin 
elimistön luontaisia puolustusmekanismeja.

Ohjelman pääviestit ovat: 

  Tue terveyttä, älä allergiaa.

  Vahvista sietokykyä.

  Asennoidu allergiaan uudelleen.         
 Älä vältä allergeenejä turhaan.

  Tunnista ja hoida vakavat allergiat  
 ajoissa. Estä pahenemisvaiheet.

  Paranna ilman laatua. Tupakka   
 pois.

Vuoden 2011 alusta käynnistyi Hengitys-
liiton ja Iholiiton kanssa yhteinen väestö-
viestintäprojekti, jonka tavoitteena on 
tuottaa kansalaisia puhuttelevaa suoraa 
Allergiaohjelman viestintää. Keskeisiä koh-
deryhmiä ovat lapset ja nuoret sekä heidän 
perheensä. Hankkeen ensimmäisessä 
vaiheessa (2011–2013) toimittiin laajalla 
viestintäskaalalla erityisesti sähköisen 
median kautta.

Hankkeen toisen vaiheen (2014–2015) 
painopiste on konkreettisten työkalujen 
kehittämisessä ja jalkauttamisessa väes-
tön allergiaterveyden vahvistamiseksi. 
Lastentarhanopettajaliiton, Etelä-Karja-
lan Allergia- ja Ympäristöinstituutin sekä 
väestöviestintähankkeen varhaiskasva-
tuksen yhteistyöhanke ”Luonto lähelle ja 
terveydeksi!” alkoi kahdessa Etelä-Karjalan 
pilottipäiväkodissa. Toimintavuonna tehtiin 
myös valtakunnallinen kyselytutkimus, 
jolla profiloitiin suomalaiset päiväkodit 
niiden luontosuhteen perusteella. Kyselyn 
tuloksista ja pilottihankkeen kokemuk-
sista kootaan varhaiskasvatusta tukeva 
terveysperusteinen toimintamalli Suomen 
kaikkien päiväkotien käyttöön.

Vuonna 2014 Kansallisen allergiaohjel-
man väestöviestintähanke tavoitti ainakin 
100 000 suomalaista. Hankkeen piirissä 
on ollut tähän mennessä arviolta 2,25 
miljoonaa suomalaista. 

Allergia- ja Astmaliitto ry • Tapahtumia vuodelta 2014
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Viestintä

Ajankohtaista tietoa allergiasta, astmasta, 
sisäilmasta ja järjestöstä tuotiin toimin-
tavuoden aikana kaikkien ulottuville 
sekä valtakunnallisesti että paikallisesti 
kohdennettuna. Vuoden aikana laadittiin 
lisäksi seitsemän kannanottoa ja lausuntoa. 
Järjestön tunnettuutta ja tavoitettavuutta 
lisättiin myös sosiaalisen median kautta. 
Liitto osallistui neljään messutapahtumaan 
yhdessä paikallisyhdistysten kanssa.

Allergia & Astma -lehti ilmestyi viisi kertaa 
ja sen kantavana teemana oli allergia-
terveyden edistäminen. Allergia- ja 
astmaoppaita sekä muita aineistoja 
tuotettiin jäsenyhdistysten, apteekkien, 
terveydenhuollon, oppilaitosten ja kan-
salaisten käyttöön. Opassarjan visuaa-
lisen ilmeen uudistaminen aloitettiin. 
Lisäksi toteutettiin minioppaat aiheista 
tuoksuyliherkkyys, valoihottumat, rip-
sienpidennykset ja rakennekynnet sekä 
hajusteallergia. 

Kampanjat

Allergiaterveyttä edistettiin erilaisin 
tiedotus- ja jalkautumiskampanjoin 
sekä yleisötilaisuuksin läpi vuoden eri 
puolella Suomea. Yhdistykset järjestivät 
lisäksi omia ajankohtaisia tapahtumia ja 
alueellisia kampanjoita.

Allergiaviikkoa vietettiin 7. – 13.4.2014. 
Kampanja jatkoi teemalla ”Olemme 
herkkä kansa”. Viestinä oli ”Itsestä saa 
välittää, muista pitää huolehtia”. Ulkomai-
noskampanja näkyi 37 paikkakunnalla. 
Paikallisyhdistykset järjestivät lisäksi yli 
sata tapahtumaa. 

Tuoksuton viikko järjestettiin ensimmäistä 
kertaa 13. – 19.10.2014. Kampanjan tavoit-
teena oli kiinnittää huomio tuoksuyliherk-
kyyteen. Mukaan haastettiin kunnat ja 
kaupungit, joihin tilattiin satoja ”Tuoksutko 
liikaa?” -julisteitamme. Kampanjaviikon 
Tuoksuton-adressi keräsi lähes 1700 
nimeä. 

Asiantuntijatyö

Asiantuntijapalvelut tuottivat allergia- 
ja astmayhdistyksille ja yhteistyökump-
paneille Kansallisen allergiaohjelman 
mukaista asiantuntijatietoa.

Allergianeuvonta jakoi tietoa allergiaa 
ja astmaa sairastavien hoidon onnistu-
miseksi ja arkielämän helpottamiseksi. 
Allergiaan ja astmaan erikoistuneet sai-
raanhoitajat palvelivat asiakkaita neu-
vontapuhelimessa ja sähköpostitse. 
Allergianeuvontaa annettiin lähes 700 
soittajalle ja sähköpostineuvontaa 114 
Allergia- ja astmaliiton jäsenelle. Aller-
gianeuvojat palvelivat tiedotusvälineitä, 
kävivät luennoimassa terveydenhuollon 
koulutuksissa ja tukivat jäsenyhdistyksien 
neuvontaa.

Allergiatietokeskus hankki ja jalosti 
kansallista ja kansainvälistä allergiatietoa 
allergiaa ja astmaa sairastavien elämän-
laadun parantamiseksi. Allergiatietokes-
kuksen toimintaa tuki Allergiakilta, joka 
toi keskeisen tieteellisen osaamisen liiton 
toiminnan tueksi.

Sisäilma- ja korjausneuvontapalvelut 
jakoivat luotettavaa sisäilmatietoa sisäil-
maongelmista kärsiville. Tavoitteena oli 
väestön sisäilmatietouden lisääntyminen. 
Palvelut toteutettiin yhteistyössä Hen-
gitysliiton kanssa. 

Kuntoutustoiminta

Kuntoutustoiminnan tehtävänä oli allergiaa 
ja astmaa sairastavien ja heidän läheistensä 
sairauteen liittyvän tiedon sekä taidon 
lisääminen, omahoidon tukeminen ja 
vertaistuen mahdollistaminen kuntou-
tuskurssien ja muun vastaavan toiminnan 
kautta. 

Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella 
järjestettiin vuonna 2014 neljä kuntoutus-
kurssia, joista kolme oli perhekursseja ja 
yksi kurssi työikäisille. Viikonloppukursseja 
järjestettiin viisi: kaksi lapsiperheille, kaksi 
aikuisille sekä yksi allergiaa, astmaa ja 
atooppista ihottumaa sairastavien lasten 
isovanhemmille. Toimintavuonna järjestet-
tiin yksi Kelan rahoittama sopeutumisval-
mennuskurssi ihon sairautta sairastaville 
lapsille perheineen. 

Koulutus

Koulutustoiminnan perustehtävänä oli 
turvata valtakunnallisesti oikea, laadu-
kas ja asiantunteva tietotaito eri alojen 
ammattilaisille allergisista sairauksista. 
Koulutusten ensisijaisena kohderyhmänä 
olivat terveydenhuollon ammattilaiset 
ja alan opiskelijat. 

Vuonna 2014 järjestettiin viisi kokopäi-
väistä ja neljä puolipäiväistä koulutusta 
sekä kokopäiväinen asiantuntijaseminaari. 
Räätälöityjä koulutuksia toteutettiin kuusi. 
Terveydenhuollon opiskelijoille järjestet-
tiin miniseminaari. Porvoon terveyden-
huolto-oppilaitoksen kanssa yhteistyössä 
suunniteltu astma- ja allergiahoitajien 
erityisopintokokonaisuus alkoi keväällä 
2014. Farmasian oppimiskeskuksen kanssa 
tehtiin tiivistä yhteistyötä. Sairaanhoitaja-
liiton kanssa suunniteltiin kaksipäiväi-
nen Iho- ja allergiahoitotyö -koulutus. 
Koulu tuksiin ja seminaareihin osallistui 
365 henkilöä. 

Allergia- ja Astmaliitto ry • Tapahtumia vuodelta 2014
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Etelä-Karjalan Allergia-
ja Ympäristöinstituutti

Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinsti-
tuutti on Allergia- ja astmaliiton yksikkö, 
jonka perustehtävänä on parantaa aller-
giaa ja astmaa sairastavien elämänlaatua 
allergiaan ja ympäristöön liittyvän tutkitun 
tiedon avulla. Arkitietoa soveltavan tutki-
muksen ja kehittämistoiminnan keinoja 
käyttäen syntyi toimintavuonna uusia 
ennaltaehkäisy-, toiminta- ja hoitotapoja 
allergisen omahoidon tueksi. 

Toimintavuonna oli käynnissä kolme 
hanketta, yksi aikaisempaan hankkee-
seen pohjautuva väitöskirjatyö ja kaksi 
seurantahanketta. Tutkimusyhteistyötä 
tehtiin kahdessa hankkeessa. Allergioiden 
kansantaloudelliset kustannukset -hank-
keessa kerättiin tilasto- ja tutkimustietoa 
allergian ja astman terveydenhuollon 
kustannuksista, tuista, korvauksista ja 
tuottavuuskustannuksista. Nokkosen 
vaikutusta siitepölyallergiaan tutkittiin 
edelleen nokkosvalmisteisiin pohjautu-
vassa tutkimuksessa. Kolme vuotta aikai-
semmin tehty jäsentutkimus toistettiin. 
Jussi Sandellin atoopikkojen ja astmaa-
tikkojen hoitotutkimukseen pohjautuva 
väitöskirjatyö jatkui. Insti tuutti jatkoi myös 
valtakunnallista päiväperhosseurantaa ja 
Etelä-Karjalan linjaseurantaa jo 24 vuotta. 
Lisäksi siitepölytietojen kerääminen 
Imatralla jatkui osana Turun yliopiston 
aerobiologian yksikön johtamaa valta-
kunnallista seurantaa. Instituutti osallis-
tui lisäksi Kansallisen allergiaohjelman 
väestöviestintähankkeen (2011–2015) 
verkkosivujen kehittämiseen ja varhais-
kasvatuskyselyihin.

Instituutissa jatkettiin asiantuntijatyötä 
kouluttamalla, kirjoittamalla tiedotteita 
ja artikkeleja, antamalla haastatteluja ja 
osallistumalla erilaisiin hankkeisiin. 

Kansainvälinen toiminta
ja yhteistyö

Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö ovat 
olennainen osa järjestön edunvalvonta-
työn toteuttamista, sidosryhmätyötä ja 
asiantuntijatiedon hankintaa. Kansainväli-
sessä yhteistyössä osallistuttiin allergiaan 
ja astmaan liittyvien potilasjärjestöjen 
pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja glo-
baaliin tiedonvaihtoon, vaikuttamiseen 
ja edunvalvontaan. Tällä vaikutettiin kan-
salliseen ja kansainvälisen lainsäädäntöön 
allergioista ja astmasta kärsivien hyväksi.

Kansainvälistä yhteistyötä toteutettiin 
asiantuntija- ja potilasjärjestöjen lisäksi 
muun muassa EFA:n (European Federation 
of Allergy and Airways Diseases Patients’ 
Associations) ja NAO:n (Nordiska Astma-Al-
lergiorganisationen) sekä GAAPP:n (Glo-
bal allergy and asthma patient platform) 
kanssa.  

Päiväkoti Histamiini

Päiväkoti Histamiini on allergisille lap-
sille tarkoitettu Helsingin kaupungin 
ostopalvelupäiväkoti, joka tarjoaa sekä 
varhaiskasvatus- että esiopetuspalveluja. 
Vuonna 2014 päiväkodilla oli 56 lasken-
nallista päivähoitopaikkaa. Toimintapäiviä 
oli 226.

Päiväkodin varhaiskasvatus järjestettiin 
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisella 
tavalla painottaen erilaisia teemoja lasten 
iän mukaan. Esiopetusta annettiin seitse-
mälle lapselle Helsingin esiopetussuunni-
telman mukaisesti 190 toimintapäivänä 
yhteensä 760 tuntia. 

Allergiatunnus®

Allergiatunnus oli tärkeä osa Allergia- ja
astmaliiton edunvalvontaa. Sen tar-
koituksena oli varmistaa markkinoille 
allergianäkökulman sisältäviä tuotteita 
ja palveluita, jotka soveltuvat allergiaa 
ja astmaa sairastaville. Allergiatunnus-
tuotteita on eri tuoteryhmissä yli 700.

Allergiatunnus jatkoi kuluneena toiminta-
kautena asiantuntijayhteistyötä lääkärei-
den ja kemistien lisäksi myös kotimaisten 
vaikuttajaviranomaisten kanssa.

Toimintakauden aikana jatkettiin myös 
yhteispohjoismaisen tunnuksen toteut-
tamiseen liittyvää selvitystyötä. Selvitys-
työhön osallistuivat Suomen, Ruotsin, 
Norjan ja Tanskan lisäksi Islanti. Selvitystyö 
arvioitiin saatavan valmiiksi seuraavan 1–3 
vuoden aikana. Tavoitteena on tarjota 
kansallisen tunnuksen ohella Pohjoismaat 
kattavaa logoa. Logon nimeksi päätettiin 
Nordic Allergy Label. 

Tuotot

Allergia- ja Astmaliitto ry:n tuotot olivat 
vuonna 2014 yhteensä 3 786 983 euroa. 
(4 004 007 euroa vuonna 2013). Tuotot 
jakaantuivat tulonlähteittäin seuraavasti:

Kulut

Allergia- ja Astmaliitto ry:n kulut olivat 
vuonna 2014 yhteensä 3 778 224 euroa 
(4 007 078 euroa vuonna 2013). Kulut 
jakaantuivat toiminnoittain seuraavasti:

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Muut avustukset ja tuotot

Helsinki/Sosiaalivirasto

Jäsenmaksut

Varainhankinta

OKM

KELA

RAY

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Varainhankinta

Jäsenrekisteripalvelut

Päiväkotitoiminta

Järjestö- ja kongressitoiminta

Tieto-ja tutkimustoiminta

Kuntoutus

Viestintäpalvelut

Allergianeuvonta

Väestöviestintä

Aluepalvelut

Hyvä hallinto

Allergia- ja astmaliitossa noudatetaan 
hyvän hallinnon periaatteita, joita ovat 
avoimuus, rehellisyys ja tilivelvollisuus.

Tilikausi oli ylijäämäinen 8 759 euroa (ali-
jäämäinen 3 071 euroa vuonna 2013). 
Varsinaisen toiminnan kokonaiskulut 
pienenivät viime vuodesta 6,06 prosent-
tia ja tuotot pienenivät 5,73 prosenttia. 
Varainhankinnan tuotot nousivat 7,59 
prosenttia. 

Allergia- ja Astmaliitto ry • Tapahtumia vuodelta 2014

 RAY 38 % 1 438 697
 KELA 1 %  30 435
 OKM 1 % 25 000
 Varainhankinta 19 %  705 389
 Jäsenmaksut 11 %  435 443
 Helsinki/Sosiaalivirasto 19 %  705 000
 Muut avustukset ja tuotot 6 % 210 616
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 6 % 236 403

 Aluepalvelut 11 % 409 208
 Väestöviestintä 4 % 162 577
 Allergianeuvonta 2 % 85 568
 Viestintäpalvelut 6 % 225 859
 Kuntoutus 7 % 248 327
 Tieto- ja tutkimustoiminta 4 % 133 456
 Järjestö- ja kongressitoiminta 21 % 796 473
 Päiväkotitoiminta  19 % 706 802
 Jäsenrekisteripalvelut 11 % 419 473 
 Varainhankinta  5 % 202 510
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 10 % 387 971
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Allergia- ja Astmaliitto ry

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki
(09) 473 351
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