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Johdanto 
 

Kansallinen allergiaohjelma 2008–2018 on koko väestölle, potilaille ja potilasjärjestöille, terveydenhuollon 

henkilöstölle, viranomaisille ja lainsäätäjille tarkoitettu koulutus- ja valistusohjelma, jolla pyritään vaikutta-

maan sekä asenteisiin että ympäristöön. Allergisten sairauksien ja niiden aiheuttamien haittojen ja kustan-

nusten vähentämiseksi tarvitaan uudenlaista strategiaa – oireiden hoidosta on siirryttävä ehkäisyn suun-

taan. Tavoitteena on parantaa väestön sietokykyä ja vähentää allergeenien tarpeetonta välttämistä. Ilman-

laadun parantamiseen on panostettava; tämä tarkoittaa niin tupakansavualtistuksen loppumista kuin sisäil-

maongelmien korjaamista. Vaikeiden allergioiden hoitoon ja pahenemisen ehkäisyyn on käytettävä riittä-

västi voimavaroja (Haahtela ym. 2008). 

Allergiaohjelman viiden ensimmäisen vuoden tulokset ovat hyviä ja kertovat muutoksen alkaneen (Haah-

tela ym. 2015). Astmasta johtuvat ensiapukäynnit ja sairaalahoidon tarve ovat puolittuneet. Työperäiset 

allergiat (hyväksytyt ammattitaudit) ovat vähentyneet 40 %. Lasten allergiaruokavaliot ovat vähentyneet 

monin paikoin. Allergiasta ja astmasta aiheutuvat suorat terveydenhuollon kustannukset ja työkyvyttömyy-

den kustannukset vähenivät 2000-luvulla 15 %. Ohjelman aikana 2007–2013 nämä kustannukset vähenivät 

5 % ja yksin astman osalta 9 %. 

Kansallista allergiaohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti kahdella kärjellä terveydenhuollossa ja 

väestön parissa.  Kansallisen allergiaohjelman väestöviestintähanke käynnistyi maaliskuussa 2011. Siitä 

vastaavat Allergia- ja Astmaliitto ry, Hengitysliitto ry ja Iholiitto ry sekä näiden paikallisyhdistykset. Käytän-

nössä työstä vastaavat projektipäällikkö Kimmo Saarinen Allergia- ja Astmaliitosta sekä toimittaja-tiedottaja 

Tuula Ketola Hengitysliitosta. Asiantuntijatukena on Kansallisen allergiaohjelman työryhmä ja ohjelman ete-

nemisestä vastaava sihteeristö. Väestöviestintäosuus tukee samanaikaisena ammattihenkilöstön koulu-

tusta, josta on vastannut Filha ry vuodesta 2008 Erkka Valovirran ja Erja Tommilan johdolla. Vuosina 2011–

2015 sähköiseen mediaan painottunutta väestöviestintää on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys. 

Väestöviestintähankkeella tuetaan Allergiaohjelman päämäärien saavuttamista. Keskeisiä kohderyhmiä 

ovat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä, joiden kautta uudet allergiaohjeet saadaan tehokkaimmin 

eteenpäin. Tavoitteena on päästä eroon sitkeästi elävistä käsityksistä ja toimintatavoista, jotka rajoittavat 

monen allergisen elämää turhaan. Erilaisia allergiapelkoja ja -muotia hälvennetään rohkaisemalla perheitä 

täysipainoiseen elämään mm. lopettamalla tarpeeton ruoka-aineiden välttäminen. Varsinkin kaupunkiym-

päristössä asuvia perheitä kannustetaan terveyttä ja immuunipuolustusta vahvistavaan elämäntapaan, eri-

tyisesti luontoliikuntaan. Vaikeita allergioita ei kuitenkaan väheksytä: väestöviestinnällä tuetaan omahoito-

valmiuksien lisäämistä ja omahoitoon sitoutumista, jolloin terveydenhuollon voimavaroja voidaan suunnata 

tehokkaammin vaikeiden allergioiden hoitoon ja pahenemisvaiheiden hallintaan. 
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Väestöviestintää käytännössä 
 

Vuosina 2011–2015 Allergiaohjelmasta on tiedo-

tettu mahdollisimman laajasti sekä verkossa että 

perinteisen median kautta. Sosiaali- ja terveysjär-

jestöjen yhteisen hankkeen tavoitteena on ollut 

tuottaa kansalaisia puhuttelevaa suoraa allergia-

viestintää: tarpeettomat allergiapelot pois ja oma 

allergia hallintaan! Uusia allergiaviestejä on koh-

dennettu erityisesti lapsille ja nuorille sekä heidän 

perheilleen. Toimintaa on tukenut uusin tutkimus-

tieto, jonka mukaan varsinkin odottavan äidin ja 

lapsen ensimmäisten elinvuosien toiminnalla on 

ratkaiseva merkitys allergiaterveyden kehittymisen 

kannalta. 

Viestinnän runkona on ollut verkkosivusto allergia-

terveys.fi, jolla on tähän mennessä rekisteröity 

reilu 70 000 käyttäjää. Sivuilta löytyy kattava tieto-

paketti allergioista, vertaistuellisia esimerkkejä al-

lergisen elämästä sekä mahdollisuus kysyä allergi-

oista asiantuntijalääkäreiltä. Tapahtumakalente-

rista löytyy vinkkejä allergiaa käsittelevistä tapah-

tumista ympäri maan. 

Väestöviestintää on tehty laajalti varsinkin verkko-

ympäristössä. Hankkeen asiantuntijat ovat opasta-

neet allergisia Suomi24-keskustelupalstalla, hank-

keella on omat Facebook-sivut ja YouTube-video-

palveluun on tuotettu kahdeksan allergiaklipin 

sarja. Allergiaviestejä on jaettu väestölle radio- ja 

verkkokampanjoilla sekä haastattelujen kautta niin 

lehdissä, radiossa kuin televisiossa. 

Äitiysneuvoloissa Allergiaohjelma on näkynyt mm. julisteissa sekä terveydenhoitajien kautta levinneenä op-

paana ”Oikea asenne allergiaan – vinkkejä lapsiperheen arkeen”. 

Viime vuosina (2014–2015) toiminta on painottunut päiväkoteihin Lastentarhanopettajaliiton ja Etelä-Karja-

lan Allergia- ja Ympäristöinstituutin yhteisen varhaiskasvatushankkeen ”Luonto lähelle ja terveydeksi!” 

myötä. Sen yhteydessä on tehty mm. valtakunnallinen selvitys suomalaisten päiväkotien allergiaterveyttä 

tukevasta luontotoiminnasta, jota oli ilahduttavan runsaasti (Saarinen 2015). Etelä-Karjalan kokeilupäiväko-

deissa luonnossa liikkumisesta ja luonnon hyödyntämisestä on tehty mahdollisimman luonteva osa päiväko-

tien arkea. Työn tuloksista on valmisteilla ohjeistus Suomen kaikkien päiväkotien käyttöön. 
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Väestökyselyt 

 
Väestöviestinnän tuloksia ja vaikuttavuutta on arvioitu riittävän isoihin otoksiin perustuvin kyselytutkimuk-

sin, joilla on kartoitettu suomalaisten allergiaan liittyviä asenteita ja tietämystä. Vuosina 2011–2015 hank-

keessa on tehty kolme erillistä kyselyä, joiden keskeiset tulokset on koottu tähän raporttiin. 

 

Alkukartoitus 2011 
 

Väestön lähtötaso selvitettiin 

huhtikuussa 2011 TNS Gallup 

Oy:n toteuttamalla internet-

pohjaisella kyselyllä, johon vas-

tasi 1 040 allergista suomalaista 

tai heidän perheenjäsentään. 

Kaavakkeen 21 kysymystä oli 

ryhmitelty kolmeen osioon; en-

simmäinen puolisko kartoitti 

vastaajan allergiaa ja kaksi 

muuta osiota allergioihin ylei-

semmin liittyviä asioita ja aller-

giatietoutta (liite 1). 

Kyselyaineistosta valmistui tou-

kokuussa 2013 pro gradu -tutkielma ”Elämän monimuotoisuus allergiaterveyden perustana – ovatko suo-

malaisten allergiatietous ja -asenteet Kansallisen allergiaohjelman mukaisia?” Itä-Suomen yliopiston ympä-

ristötieteen laitokselle (Rantala 2013). Työn tavoitteena oli tunnistaa allergiatiedoiltaan ja -asenteiltaan eri-

laisia ryhmiä, selvittää minkälaista lisätietoa he mahdollisesti tarvitsisivat allergioista sekä kuinka tämä lisä-

tieto saataisiin kohdistettua heille. Tulosten mukaan useimmat vastaajat kuuluivat allergiatiedoiltaan ja 

asenteiltaan valistuneeseen ryhmään, joka etsii uutta tietoa aktiivisesti. Muutamat vastauksissa esiintyneet 

vanhentuneet tiedot ja asenteet voidaan oikaista lisäämällä ajantasaisen ja luotettavan tiedon saantia esi-

merkiksi potilasjärjestöjen internetsivuilla sekä antamalla allergiaterveyttä tukevaa opastusta poliklinikka-

käyntien yhteydessä. Yleisesti myönteisiä tuloksia varjosti lukumääräisesti pieni allergiaohjelman perusteita 

ja tavoitteita heikommin tunteva ryhmä. Vaikka siihen kuuluvat hyötyisivät eniten uuden tiedon ja asenteen 

omaksumisesta, heitä on vaikea tavoittaa millään viestintäkanavalla. 

Ensimmäisen kyselyn tulokset on esitelty yksityiskohtaisesti Rantalan opinnäytetyössä, joten tässä rapor-

tissa niihin viitataan lähinnä vuonna 2015 uusitun väestökyselyn vertailuaineistona. Molempien väestöky-

selyjen otokset olivat sukupuolen, iän, asumisen ja muiden sosioekonomisten tietojen puolesta edustavia ja 

kohdentuivat koko allergiseen väestöön. 
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Seurantakysely 2015 
 

Väestökysely uusittiin neljä vuotta myöhemmin keväällä 2015. Tutkimuksen sisältö koostui jälleen kolmesta 

kokonaisuudesta: vastaajan allergiaan liittyvistä tiedoista, allergioita koskevista mielipiteistä sekä allergia-

tietoon yleisemmin liittyvistä asioista. Kyselykaavakkeen runko oli pääosin sama kuin vuonna 2011, mutta 

kysymyksiin 7, 12, 13 ja 17 lisättiin kaksi tai kolme vastausvaihtoehtoa ja kysymyksistä 13 ja 14 poistettiin 

yksi vastausvaihtoehto. Kysymyksen 16 perään lisättiin uusi kysymys (liite 2), jonka viisi väittämää olivat 

vertailun vuoksi mukana sosiaali- ja terveysjärjestöille samaan aikaan suunnatussa erillisessä asenneky-

selyssä. Monivalintakysymyksistä useimmat rotatoitiin eli kullekin vastaajalle näkyvät vaihtoehdot esiintyi-

vät aina satunnaisessa järjestyksessä, ei siis aina liitteen 1 esittämässä järjestyksessä. Näin ei syntynyt koh-

tuutonta valintaetua sen mukaan, mikä vaihtoehto oli ensimmäisenä ja mikä viimeisenä. 

Tutkimusaineistot kerättiin Gallup Forumissa 11.–22.4.2015 välisenä aikana. Kyseessä on TNS Gallup Oy:n 

paneeli, jonka jäsenrakenne pyrkii edustamaan kattavasti Suomen aikuisväestöä. Paneelin vaihtuvuus on 

noin 30 % vuodessa ja siinä ei ole alle 15-vuotiaita jäseniä. Paneelin jäsentiedot päivitetään kerran vuo-

dessa. Tutkimus kohdistettiin henkilöihin, jotka aikaisemmin kesällä 2014 olivat ilmoittaneet kärsivänsä al-

lergioista. Kyselyyn kelpuutettiin vain ne, joilla itsellä oli tai joiden perheenjäsenellä oli allergiaa. Yhteensä 

tehtiin 1 031 haastattelua. Tulosten tilastollinen virhemarginaali oli noin ±2,9 %-yksikköä. 

Kyselyyn vastanneista naisia oli 593 (57,5 %) ja miehiä 438 (42,5 %). Alkukyselyn tavoin vastaajien enem-

mistö oli yli 34-vuotiaita lapsettomia yhden tai kahden henkilön taloudessa asuvia kaupunkilaisia (taulukko 

1). Vastaajilla esiintyi eniten siitepöly- ja/tai eläinallergiaa (53,4 %), allergista nuhaa (35,2 %) ja ruoka-aller-

giaa (23,0 %). Astmaa oli joka viidennellä (20,9 %). Osuudet olivat järjestään hieman pienempiä kuin vuoden 

2011 otoksessa; suurin muutos oli eläin/siitepölyallergisten osuudessa (-7,1 %). Tupakkatuotteita käytti lä-

hes joka neljäs vastaaja (23,8 %); astmaa sairastavat tupakoivat yhtä usein kuin muut allergiset. 
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Taulukko 1. Vuoden 2015 väestökyselyyn vastanneiden taustatietoja. 

Vastaajia Kaikki Nainen Mies  Vastaajan allergiatausta   

   siitepöly/ All. Ruoka- Atoopp. Astma Muu 
    eläinall. nuha allergia iho  allergia 
Ikä 1031 593 438 504 332 217 183 197 91 

   15-24v 10,3 14,0 5,3 10,9 11,8 13,4 16,4 10,2 7,7 
   25-34v 14,8 17,5 11,2 15,7 16,9 20,3 15,9 7,1 15,4 
   35-49v 28,7 24,3 34,7 33,9 27,7 29,0 27,9 27,9 26,4 
   50-60v 23,1 24,5 21,2 22,0 21,1 19,4 24,0 26,4 29,7 
   60+v   23,1 19,7 27,6 17,5 22,6 18,0 15,9 28,4 20,9 
Asuinpaikka          
   Pääkaupunkiseutu 26,3 26,3 26,3 27,6 28,0 28,1 30,6 24,9 26,4 
   Muu kaupunki 53,4 50,9 56,6 55,4 52,4 51,2 51,4 54,8 48,4 
   Maaseutu 20,4 22,8 17,1 17,1 19,6 20,7 18,0 20,3 25,3 
Ammattiryhmä          
   Johtavassa asemassa 2,9 1,8 4,5 3,1 4,8 2,4 1,2 3,1 2,4 
   Ylempi toimihenkilö 13,9 11,2 17,4 13,0 12,0 12,1 10,5 11,5 10,6 
   Alempi toimihenkilö 13,0 14,8 10,6 13,6 12,0 10,2 16,9 9,9 12,9 
   Työntekijä 22,0 24,2 19,0 25,6 21,5 21,4 20,9 21,4 22,4 
   Yrittäjä/yksityinen ammatinharjoittaja 5,3 3,7 7,3 5,0 5,4 4,4 3,5 6,8 4,7 
   Maatalousyrittäjä 0,7 0,7 0,7 0,6 0,3 0,5 0,6 0,0 1,2 
   Työtön 10,0 10,3 9,6 11,0 9,5 10,7 9,9 9,4 14,1 
   Koululainen tai opiskelija 9,9 13,9 4,7 11,0 11,7 16,5 15,1 9,9 5,9 
   Eläkeläinen 22,3 19,3 26,3 17,2 22,8 21,8 21,5 28,1 25,9 
Koulutus          
   Ei ammatillista koulutusta 20,4 22,1 18,1 20,4 21,3 24,5 30,7 24,0 23,1 
   Amm. perus tutkinto, Ammattikoulu 20,2 19,9 20,6 22,8 19,2 17,1 23,5 23,5 30,8 
   Opistoaste 17,2 16,3 18,4 17,6 18,2 14,4 13,4 20,4 18,7 
   Yliopistotaso, korkeakoulu 23,3 24,7 21,6 20,0 25,2 29,2 19,6 16,3 14,3 
   Ylempi akateeminen tai enemmän 18,9 17,0 21,3 19,2 16,1 14,8 12,9 15,8 13,2 
Taloudessa jäseniä          
   1 27,2 29,7 23,8 25,0 28,0 34,6 26,8 24,9 29,7 
   2 44,1 43,2 45,4 43,7 42,5 39,2 42,1 43,2 46,2 
   3 11,5 12,1 10,7 13,3 12,4 11,1 15,9 10,2 8,8 
   4 tai enemmän 17,2 15,0 20,1 18,1 17,2 15,2 15,3 21,8 15,4 
Lapsia          
   Ei lapsia 71,4 71,7 71,0 67,9 73,2 75,1 70,0 70,1 76,9 
   1 12,2 14,3 9,4 14,5 12,1 11,1 16,4 11,2 8,8 
   2 11,3 10,1 12,8 11,5 9,3 9,7 9,8 12,7 7,7 
   3 3,4 2,7 4,3 4,4 3,9 2,8 2,7 4,1 4,4 
   4+ 1,8 1,2 2,5 1,8 1,5 1,4 1,1 2,0 2,2 
Asumismuoto          
   Kerrostalo 47,1 49,8 43,6 46,8 49,7 53,5 49,7 42,6 45,1 
   Rivi-/pari-/erillistalo 17,8 16,4 19,6 19,8 17,2 15,2 20,8 19,8 22,0 
   Omakotitalo tonttimaalla 30,8 29,3 32,7 29,2 29,5 27,2 26,2 33,5 25,3 
   Omakotitalo viljelystilalla 3,6 4,1 3,0 3,0 2,7 3,7 2,7 4,1 5,5 
   Muu 0,8 0,5 1,1 1,2 0,9 0,5 0,6 0,0 2,2 
Tupakointi          
   Käyttää tupakkatuotteita 23,8 21,5 27,0 25,1 24,7 27,7 25,1 24,4 31,9 
   Ei käytä 76,2 78,5 73,0 75,0 75,3 72,4 74,9 75,6 68,1 
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Asennekysely 2015 
 

Seurantakyselyn aikana toteutettiin erillinen asennekysely Kansalliseen allergiaohjelmaan 2008–2018 kiin-

teästi sitoutuneille kolmelle sosiaali- ja terveysalan järjestölle (Iholiitto, Hengitysliitto, Allergia- ja astma-

liitto). Surveypal-kyselylomake (liite 3) suunniteltiin yhteistyössä Allergiaohjelman sihteeristön, Filhan asian-

tuntijoiden ja väestöviestintähankkeen ohjausryhmän kesken. Alussa oli muutama allergiaan liittyvä tausta-

kysymys, joiden jälkeen oli 28 konkreettista kotiin, asumiseen, syömiseen, elämiseen ja allergiaohjelmaan 

liittyvää väittämää. Järjestelmä edellytti vastausta jokaiseen, joihin vaihtoehtoina oli joko täysin tai osin sa-

maa mieltä tai osin tai täysin eri mieltä. Vaihtoehtoina ei ollut ”en tiedä” tai ”en osaa sanoa”. Katsottujen 

mutta vastaamatta jätettyjen lomakkeiden suuren määrän (n=616) ja saadun palautteen perusteella tämä 

saattoi vähentää vastaajien määriä, vaikka lomakkeen täyttämiseen kului aikaa vain reilu viisi minuuttia. 

Kysely toteutettiin kahden viikon aikana 23.3.–8.4.2015. Ensimmäiseksi se lähetettiin jäsenistölle sähköpos-

titse, joka sisälsi avoimen vastauslinkin; periaatteessa vastaanottaja olisi voinut vastata kyselyyn useamman 

kerran. Koska vastanneita ei pystytty tunnistamaan, muistutusta tai uusintakyselyä ei lähetetty. Tosin sille 

ei ollut tarvetta, koska vastauksia kertyi nopeasti ja runsaasti (n=802; 39 % linkin avanneista vastasi, kuva 

alla). Avoin kyselylinkki oli samaan aikaan kunkin järjestön verkkosivulla (ja sitä oli linkitetty myös muille 

verkkosivuille). Tätä kautta vastauksia kertyi vajaa kolmannes (n=254; 36 % linkin avanneista vastasi) siitä 

mitä suorapostituksella. Kaikkiaan asennekyselyn aineiston muodosti 1 056 vastaajaa. 
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Kyselyjen tuloksia ja pohdintaa 
 

Allergiaohjelman väestöviestinnän alkaessa vuonna 2011 reilu tuhat suomalaista kertoi, miten allergiat nä-

kyvät ja tuntuvat arjessa. Keväällä 2015 uusittu kysely osoitti, kuinka uuden allergiatiedon välittäminen ja 

omaksuminen eivät tapahdu hetkessä. Kahden kyselyn vastaukset on tiivistetty taulukkoon 2. 

 

Taulukko 2. TNS Gallup Oy:n toteuttaman väestökyselyn tulokset vuonna 2015 (n=1 031) ja muutos vuo-

desta 2011 (n=1 040). Luvut ovat prosentteja vastanneista. Molemmissa kyselyissä tilastollinen virhemargi-

naali oli noin ±2,9 %-yksikköä; punaisella merkityt vaihtoehdot ovat pienentyneet ja vihreällä merkityt suu-

rentuneet virhemarginaalia enemmän kahden kyselyn välillä.  

  Kaikki Muutos  Nainen Muutos  Mies Muutos 

  1031  593  438  
   57,5 % +3,4 % 42,5 % -3,4 % 

11  Oletko itse tai onko perheenjäsenesi jäsenenä jossakin tai joissakin potilasjärjestöissä? 

 Allergia- ja Astmaliitto, Hengitysliitto, Iholiitto 9,1 -4,2 10,0 -3,9 8,0 -4,6 

 Jokin muu potilasjärjestö 4,9 -0,5 5,1 +0,4 4,6 -1,7 

 En kuulu mihinkään potilasjärjestöön 85,4 +4,4 84,3 +2,8 86,8 +6,5 

1  Onko sinulla tai perheenjäsenelläsi allergiaa (esim. allerginen nuha, silmätulehdus, astma, ihottuma, ym.)? 

 Kyllä, minulla itselläni on 64,0 +9,0 60,4 +12,1 69,0 +6,1 

 Sekä minulla että perheenjäsenelläni on 34,0 -6,1 37,6 -8,6 29,0 -3,9 

 Itselläni ei ole, mutta perheenjäsenelläni on 2,0 -2,9 2,0 -3,5 2,1 -2,1 

2  Miten allergia on todettu?       

 Ihopistokokeella 45,6 -8,3 46,0 -10,8 45,0 -5,3 
 Verikokeella 14,5 -2,2 14,7 -3,6 14,2 -0,5 

 Lääkärin tekemä diagnoosi ilman kokeita 31,2 +3,7 33,2 +6,0 28,5 +0,7 

 Oma tieto tai kokemus 42,5 +1,7 42,8 +1,6 42,0 +1,8 

 Muuten, miten? 4,9 -2,2 6,1 0,0 3,2 -5,0 

 En osaa sanoa 1,5 -0,3 1,0 -0,8 2,1 +0,4 

3  Onko lääkäri selvittänyt allergiatestien tulokset sinulle tai allergiselle perheenjäsenellesi? 

 Kyllä 67,2 -6,7 67,5 -8,4 66,9 -4,8 

 Ei 11,4 +3,4 8,6 +3,4 15,1 +3,7 

 En osaa sanoa 4,4 +0,4 4,4 +0,5 4,3 +0,4 

 Testejä ei ole tehty 17,1 +2,9 19,6 +4,5 13,7 +0,7 

4  Oletko saanut/onko allerginen omaisesi saanut siedätyshoitoa allergiaan? 

 Kyllä 13,9 +0,3 10,3 -0,4 18,7 +1,7 

 On ehdotettu, mutta ei ole aloitettu 4,2 -0,1 3,0 -2,1 5,7 +2,6 

 Ei 79,8 -0,3 84,3 +1,9 73,7 -3,6 

 En osaa sanoa 2,1 0,0 2,4 +0,6 1,8 -0,7 

5  Onko sinulla/allergisella omaisellasi ruoka-ainerajoituksia allergian vuoksi? 

 Kyllä, perustuvat testituloksiin 17,9 +2,2 18,0 +1,5 17,6 +2,9 

 Kyllä, perustuvat oireisiin tai omiin havaintoihin 35,1 -0,5 39,8 -0,7 28,8 -1,0 
 Ei ole 45,7 -2,6 41,8 -1,0 50,9 -3,8 

 En osaa sanoa 1,4 +0,9 0,3 +0,2 2,7 +1,9 

6  Tupakoitko/tupakoiko allerginen omaisesi?       

 Kyllä, säännöllisesti 15,7 +0,5 15,0 +0,6 16,7 +0,5 

 Kyllä, satunnaisesti 7,8 +2,0 7,9 +2,6 7,5 +1,2 
 En/ei 76,5 -2,4 77,1 -3,0 75,8 -1,8 

 En osaa sanoa 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 

       
       



10 
 

taulukko 2 (jatkuu)  Kaikki Muutos  Nainen Muutos  Mies Muutos 

7  Miten hoidat/allerginen perheenjäsenesi hoitaa allergiaa? 

 Antihistamiinitableteilla 62,6 -1,0 65,9 -0,7 58,0 -2,0 

 Silmätipoilla 30,0 +0,7 35,8 -1,6 22,2 +2,4 

 Nenäsumutteilla 36,3 -4,6 40,3 -5,7 30,8 -4,0 

 Ihovoiteilla 26,2 -1,0 33,1 -1,1 16,9 -2,2 

 Muilla lääkkeillä 22,3 -0,3 21,9 +0,4 22,8 -1,1 

 Luontaistuotteilla 4,5 +0,6 6,1 +0,9 2,3 0,0 

 Liikkumalla luonnossa 6,0 -0,2 5,9 +1,6 6,2 -2,4 
 Välttelen aiheuttajaa/altistumista  2,7  * 2,9 * 2,5 * 

 Ruokavalio 5,6 * 6,6 * 4,3 * 

 Muulla tavoin, miten? 4,0 -2,2 5,2 -1,0 2,3 -4,1 

 Ei millään tavalla / ei ole tarvetta 9,4 +3,4 7,3 +2,3 12,3 +5,2 

 En osaa sanoa 0,9 -0,2 0,5 -0,7 1,4 +0,5 

8  Oletko/onko allerginen omaisesi saanut kirjallisia ohjeita allergian hoitoon? 

 Kyllä, lääkäriltä 32,2 -13,4 30,7 -14,1 34,3 -12,3 

 Kyllä, hoitajalta 10,7 -3,8 11,8 -2,6 9,1 -5,5 

 Kyllä, neuvolasta 1,5 -0,7 1,7 -0,4 1,1 -1,0 

 Kyllä, apteekista 8,5 -2,8 8,9 -3,0 8,0 -2,7 

 En/ei 49,5 +10,2 49,6 +10,3 49,3 +10,1 

 En osaa sanoa 8,8 +2,5 8,9 +2,2 8,7 +2,8 

9  Kuinka vahvasti allergiat rajoittavat omaa tai perheenne arkea? Mikä vaihtoehdoista vastaa parhaiten tilannetta? 

 Eivät käytännössä mitenkään 25,6 +0,6 23,1 -0,3 29,0 +2,2 

 Rajoittavat vähän tai vain kausiluonteisesti 52,8 +1,7 52,4 +1,5 53,2 +2,0 

 Allergiat pitää ottaa huomioon ympäri vuoden 19,2 -2,5 22,3 -1,4 15,1 -4,4 

 Elämä pyörii käytännössä allergioiden ehdolla 1,8 +0,2 1,7 -0,1 1,8 +0,6 
 En osaa sanoa 0,7 0,0 0,5 +0,3 0,9 -0,3 

10  Missä tilanteissa allergiat haittaavat tai heijastuvat toimintaanne? 

 Ulkoilussa ja liikkumisessa 57,8 +15,9 55,0 +11,5 61,9 +22,1 

 Muissa harrastuksissa 12,2 +3,4 11,9 +3,2 12,7 +3,7 

 Päiväkodissa, koulussa tai opiskelussa 6,5 +1,6 7,5 +1,8 4,9 +1,1 
 Ammatissa ja työssä 20,4 +5,6 18,5 +4,5 23,1 +7,4 

 Sosiaalisessa kanssakäymisessä 23,3 +4,6 24,3 +4,9 21,8 +4,0 

 Kodinhoidossa 19,1 +2,4 24,7 +4,3 10,8 -1,4 

 Syömisessä ja ruoan hankinnassa 40,4 +8,6 45,5 +8,7 32,9 +6,9 

 Lastenhoidossa 1,1 +0,5 1,3 +0,3 0,7 +0,7 

 Lemmikkieläinten pidossa 31,7 +4,3 32,9 +3,2 30,0 +5,2 

 Aiheuttavat yleisesti stressiä ja ahdistusta 10,4 +3,0 10,4 +1,9 10,4 +4,3 
 Muussa, missä? 5,9 +1,0 5,5 0,0 6,5 +2,3 

 Eivät oikeastaan missään 7,2 +2,0 6,8 +1,3 7,8 +3,0 

 En osaa sanoa 1,7 +1,1 1,1 +0,6 2,6 +2,0 

12  Alla on lueteltu eräitä allergioihin liittyviä väitteitä. Merkitse kaikki ne, joista olet samaa mieltä. 

 Allergia on luontaisen vastustuskyvyn heikkoutta 37,4 +1,6 36,9 +1,2 38,1 +2,1 
 Allergiat ovat suurelta osin korvien välissä 1,8 -0,4 1,4 -0,4 2,3 -0,2 

 Allergiat ovat enemmän perimän kuin ympäristön tulosta 22,7 -7,4 23,1 -7,1 22,2 -7,8 
 Allergioita lisäävät erityisesti ympäristön saastuminen ja kemikalisoitu-

minen 59,1 -3,3 63,9 -4,1 52,5 -3,3 

 Liikunta ja terveellinen ruokavalio vähentävät allergiaa 31,8 -2,8 29,7 -1,6 34,7 -3,9 

 Allergioiden taustalla on mm. elintason nousu ja kaupungistuminen 45,7 -2,9 44,9 -2,6 46,8 -3,1 
 Bakteerit ja muut mikrobit ovat terveyden kannalta enimmäkseen hyö-

dyllisiä 52,1 -0,4 51,8 -1,5 52,5 +0,9 

 Allergiat ovat pääosin elintapasairauksia 15,6 -3,3 13,0 -3,4 19,2 -2,8 

 Uskon, että allergioita lisäävät myös – mitkä? 3,3 -3,7 4,4 -2,5 1,8 -5,4 

 Liian puhdas ympäristö/liika siisteys/liika hygieenisyys  4,0 * 4,2 * 3,7 * 

 Lisäaineet/elintarvikkeiden lisäaineet/käsittely  1,8 * 2,4 * 0,9 * 
 En ole samaa mieltä minkään edellä mainitun kanssa 4,7 +2,0 3,9 +1,0 5,7 +3,2 

 En osaa sanoa 4,9 +1,1 5,1 +2,0 4,6 0,0 
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taulukko 2 (jatkuu)  Kaikki Muutos  Nainen Muutos  Mies Muutos 

13  Miten sinun tai allergisen omaisesi allergian hoitoa voisi parantaa? 

 Lisää tehokkaampia lääkkeitä 20,1 +4,8 19,4 +7,6 21,1 +1,6 

 Annetaan siedätyshoitoa 47,1 +13,6 46,9 +14,0 47,4 +13,2 

 Oireiden hoidosta olisi syytä siirtyä allergioiden ennaltaehkäisyyn 37,9 +11,1 37,7 +11,3 38,1 +10,8 
 Jätetään allergiat luonnon hoidettavaksi, sillä keho osaa puolustaa it-

seään 8,0 +0,5 6,0 +1,3 10,5 -0,4 
 Lisäaineettomat/hajusteettomat tuotteet/puhdas ruoka/hajusteiden 

vähentäminen  2,2 * 3,2 * 0,9 * 

 Katupölyn vähentäminen/ilmanlaadun parantaminen  2,1 * 2,5 * 1,6 * 

 Allergisen elämää voisi helpottaa muuten, miten? 5,7 +4,0 6,2 +5,5 5,0 +2,0 

 En osaa sanoa 17,9 +8,1 17,1 +7,4 18,9 +9,0 

14  Mitkä oheisista tekijöistä mielestäsi suojaavat allergioilta? 

 Päivittäinen siivous 15,4 -0,3 14,0 -0,4 17,4 +0,2 

 Kotieläimet 30,6 +0,6 34,6 +1,2 25,1 -0,7 

 Kaupunkielämä 2,8 +1,3 2,0 +1,0 3,9 +1,8 

 Monenlaiset bakteerit ja muut mikrobit 40,4 +0,4 42,0 +2,4 38,1 -2,3 

 Säännöllinen liikunta luonnossa 38,8 0,0 40,6 +4,9 36,3 -6,0 

 Sisätiloissa oleskeleminen 4,8 +0,4 3,7 +1,2 6,2 -0,3 

 Allergisoivien ruoka-aineiden välttäminen 38,6 +0,8 39,1 +2,7 37,9 -1,5 

 Käsidesin käyttö 5,0 -0,1 6,1 +2,2 3,4 -2,9 

 Allergioilta ei voi suojautua 17,0 +1,3 16,9 -3,0 17,1 +6,4 

 En osaa sanoa 7,9 +0,3 6,8 0,0 9,4 +0,8 

15  Jos molemmat vanhemmat ovat allergisia, miten lasta voisi mielestäsi suojata allergioilta? 

 Lapsen olisi hyvä välttää vain sitä, mille vanhemmat ovat allergisia 4,5 -1,6 4,6 -0,2 4,3 -3,2 
 Varmuuden vuoksi on hyvä varoa usein allergisoivia aineita, kuten ka-

nanmunaa tai maitoa 5,7 -1,5 6,4 -0,9 4,8 -2,3 

 Pitämällä koti erityisen puhtaana 5,4 -1,9 3,9 -1,1 7,5 -2,5 

 Lapselle annetaan vain rintamaitoa ainakin puoleen ikävuoteen saakka 19,9 -6,3 22,1 -8,3 16,9 -4,3 

 Keisarileikkaus olisi parempi vaihtoehto kuin normaali alatiesynnytys 0,2 +0,1 0,3 +0,3 0,0 -0,2 
 Muulla keinoin, miten? 5,0 -0,2 7,1 +1,6 2,3 -2,5 

 Lapsen elämää ei ole tarvetta rajoittaa mitenkään 53,6 +3,6 55,1 +3,3 51,6 +3,8 

 En osaa sanoa 16,2 +2,1 13,3 +3,2 20,1 +1,2 

16  Vaikuttaako tupakointi mielestäsi allergiaan?       

 Ei vaikuta 11,8 +1,0 9,3 +0,4 15,3 +2,1 
 Tupakointi lisää allergiaa 22,5 -2,9 20,9 -1,1 24,7 -4,7 

 Tupakansavu pahentaa oireita, muttei sinänsä lisää allergiaa 45,4 +0,5 50,1 +0,2 39,0 0,0 

 En osaa sanoa 20,3 +1,4 19,7 +0,5 21,0 +2,6 

Alla on lueteltu asumiseen ja elämiseen liittyviä väittämiä.  Merkitse kaikki ne, joista olet samaa mieltä. * 

 Lattialle tippuneen ruokapalan voi laittaa huoletta suuhun. 41,5 * 43,7 * 38,6 * 

 Useimmat huonekasvit voivat aiheuttaa allergiaa. 15,2 * 17,0 * 12,8 * 
 Mullassa kasvavat viherkasvit pitäisi poistaa päiväkodeista, joissa on 

sisäilmaongelmia. 7,3 * 8,9 * 5,0 * 
 Siitepölyallergian lääkitys aloitetaan viikko pari ennen siitepölykauden 

alkua. 63,4 * 63,6 * 63,2 * 
 Suomalainen metsä on turvallinen marjanpoimijalle ja leikkipaikaksi 

lapselle. 76,7 * 78,4 * 74,4 * 

 Ei mikään edellisistä 2,3 * 2,0 * 2,7 * 

 En osaa sanoa 5,4 * 4,1 * 7,3 * 

17  Mistä seuraavista olet saanut tietoa allergioista ja niiden hoidosta? 

 Terveydenhuollosta 71,8 -6,4 74,9 -6,1 67,6 -7,3 

 Internetistä 52,3 +2,8 58,4 +5,1 44,1 -1,0 

 Netin keskustelupalstoilta 8,0 +0,2 8,6 +0,8 7,1 -0,7 

 Radiosta 8,2 -3,0 7,8 -2,0 8,7 -4,1 

 Lehdistä 37,3 -8,8 40,0 -11,4 33,8 -6,3 

 Potilasjärjestöistä 13,5 -1,2 16,4 -1,9 9,6 -0,9 

 Ystäviltä/tuttavilta 30,0 -4,3 32,4 -6,7 26,7 -1,8 
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taulukko 2 (jatkuu)  Kaikki Muutos  Nainen Muutos  Mies Muutos 

 Koulusta/opiskelu  0,9 * 0,8 * 0,9 * 

 Kirjallisuus  1,3 * 1,5 * 0,9 * 

 Televisiosta  0,7 * 0,5 * 0,9 * 

 Muualta, mistä? 3,3 -3,0 4,2 -2,5 2,1 -3,8 

 Ei mistään edellä mainituista 4,4 +1,8 2,5 +0,8 6,9 +3,3 

 En osaa sanoa 4,1 +0,7 3,5 +1,2 4,8 +0,2 

18  Oletko kuullut Kansallisesta allergiaohjelmasta tai pannut sen merkille? 

 Kyllä, olen kuullut puhuttavan siitä 14,7 +1,6 14,2 +0,8 15,3 +2,5 

 Kyllä, olen pannut ohjelman merkille lehdissä, televisiossa tai radiossa 3,7 -1,1 3,7 -1,4 3,7 -0,8 

 Kyllä, olen pannut ohjelman merkille Internetissä 2,5 +1,6 2,0 +1,0 3,2 +2,4 

 Kyllä, muualla, missä? 1,0 +0,3 0,8 -0,2 1,1 +0,9 

 En ole kuullut/pannut merkille 76,9 -0,4 77,2 +0,5 76,5 -1,5 

 En osaa sanoa 3,6 -1,0 3,9 +0,1 3,2 -2,5 

19  Mitkä seuraavista olisivat mielestäsi sopivia suomalaisen allergiaohjelman viestejä? 

 Altistuksen välttäminen on parasta 13,9 +0,7 10,5 +1,0 18,5 +0,9 

 Tue terveyttä, älä allergiaa 54,4 +0,6 60,4 -0,2 46,4 +0,4 

 Allergiat lääkkeillä kuriin 14,7 -0,3 14,0 +0,7 15,8 -1,2 
 Älä vältä allergian aiheuttajia turhaan 41,2 +2,2 44,7 +1,7 36,5 +2,1 

 Asennoidu allergiaan rennommin 34,6 -0,2 35,1 -0,8 34,0 +0,5 

 Panosta hyvään hygieniaan 11,6 +1,0 11,0 +3,0 12,6 -1,3 

 Allerginen saa terveyttä luonnosta 32,4 +6,4 32,0 +9,8 32,9 +2,5 

 Tupakka pois 48,2 +2,1 47,6 +6,5 49,1 -3,1 

 Muu tavoite, mikä? 2,2 -0,1 2,7 -0,1 1,6 -0,1 

 Ei mikään edellä mainituista 1,9 -0,6 1,4 -1,3 2,7 +0,4 

 En osaa sanoa 10,8 +2,1 9,3 +0,7 12,8 +4,0 

20  Kuinka hyvin suomalainen terveydenhuolto on mielestäsi onnistunut oman tai perheesi allergioiden hoidossa? 

 Erittäin hyvin 12,4 0,0 13,2 +1,1 11,4 -1,4 

 Melko hyvin 47,4 -0,2 47,9 +0,6 46,8 -1,2 

 Ei hyvin eikä huonosti 22,2 -1,0 22,6 -1,4 21,7 -0,5 

 Melko huonosti 5,6 -0,4 5,1 -0,6 6,4 -0,1 

 Erittäin huonosti 2,5 +0,2 2,2 +0,4 3,0 0,0 

 En osaa sanoa 9,8 +1,3 9,1 -0,1 10,7 +3,2 

* = uusi kysymys/vaihtoehto, mukana vain v. 2015 

 

Ensimmäisen väestökyselyn tuloksia on käsitelty yksityiskohtaisesti opinnäytetyössä (Rantala 2013) ja ylei-

semmin Allergia- ja Astmalehden numerossa 4/2011 (Saarinen 2011). Tuloksista nostettiin esiin erityisesti 

ruokarajoitusten yleisyys, sillä yli puolet vastanneista näytti rajoittavan syömistään allergian takia. Ruoka-

allergia oli kuitenkin selvitetty vain joka kolmannella, joten useimmat perustivat välttämisen omiin tunte-

muksiin tai vanhaan ’perimätietoon’. Kysely osoitti, kuinka allergiat heijastuivat ihmisten arkeen laajasti. 

Vaikka oireilu oli pääosin lievää, lähes joka neljäs vastanneista (23 %) joutui ottamaan allergian huomioon 

ympärivuotisesti. Erityisesti allergiat aiheuttivat rajoituksia ulkoilussa ja liikkumisessa (42 %), syömisessä ja 

ruuanhankinnassa (32 %) sekä lemmikkieläinten pidossa (27 %). 

Seurantatutkimukseen osallistuneiden taustatiedot eivät juuri poikenneet neljän vuoden takaisesta otok-

sesta. Myös tiedot ja asenteet allergioista olivat samansuuntaisia kuin vuonna 2011. Allergioilla oli edelleen 

suurin vaikutus ihmisten ulkoiluun ja liikkumiseen (58 %), syömiseen tai ruoan hankintaan (40 %) sekä lem-

mikkieläinten pitoon (32 %). Allergioiden aiheuttamat rajoitukset eivät näyttäisi viime vuosina vähenty-

neen, päinvastoin kaikki annetut vaihtoehdot olivat nousseet. Allergia rajoitti yhä laajemmin varsinkin ul-

koilussa ja liikkumisessa (+16 %) sekä syömisessä ja ruoan hankinnassa (+9 %). Stressiä ja ahdistuneisuutta 

allergiat aiheuttivat joka kymmenennelle vastaajalle (10 %). 
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Ruokarajoitteisten osuus (53 %) oli jotakuinkin ennallaan. Melkein joka neljäs (23 %) joutuu ottamaan aller-

gian jollakin tavalla huomioon sosiaalisessa kanssakäymisessään. Allergiaepidemian taittumiseen on siis 

vielä matkaa. 

Vaikka Allergiaohjelmasta tietävien osuus oli noussut muutaman prosenttiyksikön, se oli edelleen kovin 

vaatimaton (22 %). Onko Suomessa 1,5 miljoonaa allergista, jotka eivät ole kuulleet tai panneet merkille nyt 

jo kahdeksan vuotta jatkunutta kansanterveysohjelmaa? 

Ohjelman sisältöä ja tavoitteita on omaksuttu paremmin. Alkukyselyyn verrattuna useampi vastaaja ajatteli 

mm. monipuolisen ravinnon, bakteerien ja mikrobien sekä säännöllisen luonnossa tapahtuvan liikunnan 

suojaavan parhaiten allergialta. Suomalaiselle allergiaohjelmalle sopivista sanomista selkeimmin nousi väit-

tämä ”Allerginen saa terveyttä luonnosta”. Keväällä 2011 siihen uskoi 26 prosenttia ja nyt 32 prosenttia 

vastaajista. ”Allergiat ovat enemmän perimän kuin ympäristön tulosta” tippui peräti seitsemän prosenttiyk-

sikköä. Koska luontoyhteyden vahvistaminen ja sen merkitys on ollut hankkeessa korostetusti esillä, väestö-

viestinnällä uskotaan saaneen aikaan kaivattua muutosta. 

Terveydenhuollon ammattilaisia kouluttava Filha on myös tehnyt näkyvää tulosta. Kyselyn perusteella Aller-

giaohjelman suosittelemaan siedätyshoitoon suhtaudutaan nyt selvästi myönteisemmin – lähes joka toisen 

mielestä allergian hoitoa voisi parantaa siedätyshoidolla. Joka kolmannen vastaajan mielestä oireiden hoi-

dosta olisi myös syytä siirtyä allergioiden ennaltaehkäisyyn. 

Uudet tulokset antoivat myös ajattelemisen aihetta. Esimerkiksi säännöllisesti tai satunnaisesti tupakoivien 

osuus allergisista oli kasvanut jo 24 prosenttiin (+3 %). Allergiaansa millään tavalla hoitamattomien osuus 

oli niin ikään noussut ja vaikka siedätyshoitoon suhtaudutaan myönteisemmin, sitä ilmoitti saaneensa vain 

vajaa 14 prosenttia vastanneista. Luku oli samaa tasoa kuin alkukyselyssä. 

Vaikka aikaisempaa useampi kannatti ajatusta ”älä vältä allergian aiheuttajia turhaan”, allergisoivien ruoka-

aineiden välttämisen ajateltiin edelleen johtavan suotuisaan tulokseen (39 % vastaajista). Allergioita ei kui-

tenkaan voi ehkäistä jättämällä ruokavaliosta ruoka-aineita varmuuden vuoksi. 

Kenties allergiatestauksen tehostumisen myötä veri- ja ihopistokokeita oli nyt käytetty aikaisempaa har-

vemmin allergioiden toteamiseen (71 % > 60 %). Tulokset kertoivat todennäköisesti myös terveydenhuollon 

resurssipulasta. Esimerkiksi allergiatestien tulosten merkitystä oli selvitetty aiempaa harvemmalle (74 % > 

67 %). Joka toinen ei myöskään ollut saanut minkäänlaisia kirjallisia ohjeita allergian hoitoon, kun vuonna 

2011 ilman ohjeita jäi 39 prosenttia. 
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Mitä mieltä allergioista ollaan? 
 

Jäsenistölle suunnattu allergiakysely tuki ja täydensi samanaikaisesti toteutettavaa laajempaa väestöky-

selyä. Taustakysymyksiä oli vain muutama (taulukko 3) ja painotus oli vastaajien mielipiteissä. Olennaista ei 

ollut tieto vaan asennoituminen. Siksi kotiin, asumiseen, syömiseen, elämiseen ja allergiaohjelmaan liitty-

vään 28 konkreettiseen väittämään ei voinut vastata ”en osaa sanoa” tai ”en tiedä”. Väittämät oli laadittu 

niin, että noin puoleen odotettiin myönteistä ja toiseen puoleen kielteistä suhtautumista. Vastaukset on 

koottu taulukkoon 4. 

Taulukko 3. Järjestökentälle suunnatun asennekyselyn vastaajien taustatiedot. 

  Vastaukset yhteensä Sähköpostikysely  Verkkosivujen kautta 

  1056 % Yhteensä 802 Yhteensä 254 

Sukupuoli       

 Nainen 885 83,8 % 670 83,5 % 215 84,6 % 

 Mies 108 10,2 % 86 10,7 % 22 8,7 % 

Ikä       

 alle 20 vuotta 15 1,4 % 10 1,2 % 5 2,0 % 

 21 - 30 vuotta 103 9,8 % 75 9,4 % 28 11,0 % 

 31 - 40 vuotta 266 25,2 % 211 26,3 % 55 21,7 % 

 41 - 50 vuotta 265 25,1 % 186 23,2 % 79 31,1 % 

 51 - 60 vuotta 233 22,1 % 167 20,8 % 66 26,0 % 

 61 - 70 vuotta 116 11,0 % 101 12,6 % 15 5,9 % 

 yli 70 vuotta 28 2,7 % 27 3,4 % 1 0,4 % 

Asuinpaikka       

 Pääkaupunkiseudulla 253 24,0 % 208 25,9 % 45 17,7 % 

 Etelä-Suomessa 233 22,1 % 185 23,1 % 48 18,9 % 

 Länsi-Suomessa 240 22,7 % 180 22,4 % 60 23,6 % 

 Keski-Suomessa 71 6,7 % 55 6,9 % 16 6,3 % 

 Itä-Suomessa 123 11,6 % 83 10,3 % 40 15,7 % 

 Pohjois-Suomessa 114 10,8 % 74 9,2 % 40 15,7 % 

Vastaajalla on…       

 Astma 465 44,0 % 284 35,4 % 181 71,3 % 

 Astma ja keuhkoahtaumatauti 13 1,2 % 9 1,1 % 4 1,6 % 

 Keuhkoahtaumatauti 3 0,3 % 3 0,4 % 0 0,0 % 

 Allerginen nuha 554 52,5 % 393 49,0 % 161 63,4 % 

 Allerginen silmätulehdus (kutina, punoi-
tus) 255 24,1 % 183 22,8 % 72 28,3 % 

 Atooppinen ekseema (taiveihottuma / 
maitorupi) 397 37,6 % 346 43,1 % 51 20,1 % 

 Nokkosihottuma (urtikaria) 116 11,0 % 80 10,0 % 36 14,2 % 

 Ruoka-allergia 447 42,3 % 343 42,8 % 104 40,9 % 

 Ei mitään edellä mainituista / En osaa sa-
noa 147 13,9 % 130 16,2 % 17 6,7 % 

Jäsenenä       

 Allergia- ja Astmaliitossa 438 41,5 % 358 44,6 % 80 31,5 % 

 Hengitysliitossa 175 16,6 % 33 4,1 % 142 55,9 % 

 Iholiitossa 359 34,0 % 356 44,4 % 3 1,2 % 
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Taulukko 4. Vastausten jakauma asenneväittämissä. Nykykäsityksen mukaiset ”oikeat vastaukset” on var-
jostettu; punaisella on lihavoitu ne, joissa enemmistö on nykykäsityksen kanssa eri linjoilla. 

 Eri mieltä Samaa mieltä   

VÄITTÄMÄT 1-28 Täysin Osittain Osittain Täysin Oikein Väärin 

 Tue terveyttä, älä allergiaa.  5 % 8 % 29 % 57 % 87 % 13 % 

 ”Tunnista ja hoida vakavat allergiat ajoissa” on Kansalli-
sen allergiaohjelman pääviestejä.  3 % 6 % 29 % 62 % 91 % 9 % 

 Tupakka aiheuttaa keuhkoahtaumatautia ja huonontaa 
astmalääkkeiden tehoa.  3 % 1 % 10 % 86 % 96 % 4 % 

 Allergia on luontaisen vastustuskyvyn immuniteetin 
heikkoutta.  16 % 27 % 39 % 18 % 57 % 43 % 

 Tiukat kiellot ja rajoitukset kuuluvat allergisen elämään.  20 % 38 % 35 % 8 % 57 % 43 % 

 Allergiaterveydellä tarkoitetaan sinnittelemistä allergi-
asta huolimatta.  25 % 32 % 32 % 11 % 57 % 43 % 

 Vihreä ympäristö tukee allergiaterveyttä  3 % 18 % 50 % 29 % 79 % 21 % 

 Lapsen kannattaa välttää kaikkea sitä mille vanhemmat 
ovat allergisia.  67 % 26 % 6 % 1 % 92 % 8 % 

 Villa- tai kokolattiamatot eivät sovi allergisen kotiin.  7 % 23 % 34 % 36 % 30 % 70 % 

 Siivouksen tehostaminen on tarpeen aina, kun jollakin 
perheenjäsenellä ilmenee allergiaa.  9 % 31 % 43 % 18 % 39 % 61 % 

 Koira kotona lisää pienen lapsen allergiariskiä.  43 % 38 % 13 % 6 % 81 % 19 % 

 Lattialle tippuneen ruokapalan voi laittaa huoletta suu-
hun.  14 % 24 % 42 % 20 % 62 % 38 % 

 Mahdolliset allergiat kannattaa selvittää jo ennalta aller-
giatesteillä.  52 % 30 % 13 % 5 % 82 % 18 % 

 Allergiatestin positiivinen testitulos tarkoittaa allergiaa.  11 % 37 % 34 % 17 % 48 % 52 % 

 Useimmat huonekasvit voivat aiheuttaa allergiaa.  21 % 45 % 25 % 8 % 66 % 34 % 

 Mullassa kasvavat viherkasvit pitäisi poistaa päiväko-
deista, joissa on sisäilmaongelmia.  33 % 38 % 20 % 9 % 71 % 29 % 

 Puhdas koti ja sisäilma suojaavat allergioilta.  16 % 34 % 36 % 14 % 50 % 50 % 

 Kaikkien pitäisi käyttää käsidesiä.  55 % 28 % 12 % 4 % 84 % 16 % 

 Asuinympäristön bakteerit ja muut mikrobit lisäävät al-
lergian ja astman riskiä.  40 % 39 % 15 % 6 % 79 % 21 % 

 Suoliston monipuolinen mikrobisto vähentää allergioi-
den riskiä.  2 % 10 % 46 % 42 % 88 % 12 % 

 Ruokia välttämällä voi estää ruoka-allergian tai muiden 
allergioiden kehittymistä.  56 % 29 % 11 % 4 % 85 % 15 % 

 Siitepölyallergian lääkitys aloitetaan viikko pari ennen 
siitepölykauden alkua.  8 % 13 % 31 % 48 % 21 % 79 % 

 Liikunta ja terveellinen ruokavalio vähentävät allergioita. 10 % 22 % 44 % 25 % 69 % 31 % 

 Mitä enemmän asfalttia, sitä enemmän allergiaa.  24 % 37 % 29 % 11 % 40 % 60 % 

 Suomessa ilmansaasteet lisäävät allergioita.  9 % 28 % 48 % 15 % 37 % 63 % 

 Liikkuminen luonnossa suojaa allergialta.  8 % 20 % 52 % 20 % 72 % 28 % 

 Suomalainen metsä on turvallinen leikkipaikka lapselle ja 
marjanpoimijallekin.  1 % 7 % 33 % 59 % 92 % 8 % 

 Allerginen voi elää täysipainoista elämää allergiasta huo-
limatta.  3 % 7 % 27 % 62 % 90 % 10 % 

keskiarvo     69 % 31 % 
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Vastauksia kertyi yhteensä 1 056. Allergia- ja Astmaliitossa sekä varsinkin Iholiitossa painotus oli suorissa 

jäsenvastauksissa (siniset pylväät alla), sen sijaan Hengitysliitossa vastauksia kertyi pääosin verkkosivujen 

kautta (punaiset pylväät alla). Tuloksissa ilmentyivät korostetusti naisten asenteet ja mielipiteet, sillä vas-

taajien joukossa oli vain reilu sata miestä. 

 

 

Vastaajista allergisia oli 86 %. Tavallisimmat sairaudet olivat allerginen nuha (53 %), astma (44 %) ja ruoka-

allergia (42 %). Vastaajat olivat oikeilla jäljillä 21 väittämässä. Vain kuudessa väittämässä isompi joukko oli 

nykynäkemysten kanssa eri linjoilla. Puhtaan kodin suojavaikutuksesta vastaajat olivat tasapuolisesti samaa 

ja eri mieltä. 

”Tupakka aiheuttaa keuhkoahtaumatautia ja huonontaa astmalääkkeiden tehoa” tiedettiin parhaiten, sillä 

86 prosenttia vastanneista oli täysin samaa mieltä ja joka kymmenes osittain samaa mieltä (kuva alla). Neljä 

muutakin väitettä sai taakseen yli 90 prosentin enemmistön. Vahvimmin esiin nousivat ”Allerginen voi elää 

täysipainoista elämää allergiasta huolimatta” (90 %) sekä ”Lapsen kannattaa välttää kaikkea sitä mille van-

hemmat ovat allergisia” (92 %), jonka vastaajat yksimielisesti hylkäsivät.  

 

 

Tupakka aiheuttaa keuhkoahtaumatautia ja huonontaa astmalääkkeiden tehoa? 
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Hyvään joukkoon ylsi monta Allergiaohjelman olennaista viestiä. Esimerkiksi 91 prosenttia vastaajista oli 

samaa mieltä, että ”Tunnista ja hoida vakavat allergiat ajoissa on Kansallisen allergiaohjelman pääviestejä.” 

Lähes yhtä selvän enemmistön mielestä ”Vihreä ympäristö tukee allergiaterveyttä” (79 %) ja ”Suoliston mo-

nipuolinen mikrobisto vähentää allergioiden riskiä” (88 %). 

Toisessa ääripäässä olivat tutut väittämät kodin allergiasaneerauksesta. Kaksi kolmesta oli edelleen sitä 

mieltä, että ”Villa- tai kokolattiamatot eivät sovi allergisen kotiin” (70 %; ylempi kuva) tai ”Siivouksen tehos-

taminen on tarpeen aina, kun jollakin perheenjäsenellä ilmenee allergiaa” (61 %). Melkein joka toinen vas-

taaja kannatti myös väittämiä ”Tiukat kiellot ja rajoitukset kuuluvat allergisen elämään” (43 %; alempi kuva) 

tai ”Allergiatestin positiivinen testitulos tarkoittaa allergiaa” (52 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Villa- tai kokolattiamatot eivät sovi allergisen kotiin? 

Tiukat kiellot ja rajoitukset kuuluvat allergisen elämään? 
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Väestökyselyssä mukana olleissa väittämissä oli kahden otoksen välillä säännönmukainen 15-20 % ero (kuva 

alla), mikä viestii kyselylomakkeeseen tai kysymysmuotoon liittyvästä ominaisuudesta. Kun väestökyselyssä 

pyydettiin rastittamaan vain väittämät, joista oltiin samaa mieltä, asennekyselyssä oli pakko olla samaa tai 

eri mieltä. Kenties ”en osaa sanoa” -vaihtoehtoiset selittävät vajaan viidenneksen eron aineistojen välillä. 

Selkein ero oli väittämässä ”Mullassa kasvavat viherkasvit pitäisi poistaa päiväkodeista, joissa on sisäilma-

ongelmia” (21 %; 29 % vs. 7 %). 
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Viimeiseksi kysyttiin, mitä mieltä vastaaja on allergiaohjelmasta. Vajaa kolmannes (29 %) ei ollut siitä kuul-

lutkaan ja reilu kolmannes (37 %) ei tiennyt tarkemmin sen sisällöstä. Tietoisa kolmannes (34 %) jakautui 

yllättävän tasaisesti: ohjelman kanssa samoilla linjoilla oli karkeasti joka kuudes ja sen sisällöstä ainakin 

osittain eri mieltä joka seitsemäs kyselyyn vastannut (kuva etusivulla). Kuitenkin suurin osa vastanneista oli 

sitä mieltä, että allerginen voi elää täysipainoista elämää allergiasta huolimatta (kuva alla). 

 

 

 

 

 

Allergia on luontaisen vastustuskyvyn (immuniteetin) heikkoutta? 

Allerginen voi elää täysipainoista elämää allergiasta huolimatta? 
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Tiivistelmä ja johtopäätökset 
 

Allergiaohjelmaa on takana reilu seitsemän vuotta. Tänä aikana on järjestetty sekä terveydenhuollon koulu-

tusta että suoraan väestölle suunnattua joukkoviestintää. Seurantatulosten perusteella on saatu aikaan toi-

vottuja muutoksia, mm. allergiasta ja astmasta aiheutuvat suorat terveydenhuollon kustannukset ovat vä-

hentyneet. Allergisille tehtyjen väestökyselyjen (2011 ja 2015) perusteella esimerkiksi siedätyshoitoon suh-

taudutaan nyt myönteisemmin ja mm. monipuolisen ravinnon, mikrobien sekä säännöllisen luonnossa ta-

pahtuvan liikunnan merkitys allergialta suojaavana tekijänä tiedostetaan paremmin. Väestöviestinnän kär-

kenä on ollut erityisesti ihmisten luontoyhteyden vahvistaminen. Suomalaiselle allergiaohjelmalle sopivista 

sanomista selkeimmin nousi väittämä ”Allerginen saa terveyttä luonnosta”, johon keväällä 2011 uskoi 26 

prosenttia ja neljä vuotta myöhemmin 32 prosenttia vastaajista.  

Tulokset osoittavat, että uuden allergiatiedon omaksuminen ei tapahdu hetkessä. Allergiaohjelmasta tietä-

vien osuus oli jälkimmäisessä kyselyssä edelleen vaatimaton (22 %) ja mm. aikaisemmat allergiasanee-

rausohjeet olivat vielä hyvässä muistissa. Enemmistön mielestä ”Villa- tai kokolattiamatot eivät sovi allergi-

sen kotiin” (70 %) tai ”Siivouksen tehostaminen on tarpeen aina, kun jollakin perheenjäsenellä ilmenee al-

lergiaa” (61 %). Joka kolmannen mielestä myös allergisoivien ruoka-aineiden välttäminen johtaa suotuisaan 

tulokseen. 

Kyselyjen perusteella allergiat näyttävät rajoittavan kasvavassa määrin ihmisten arkea. Allergioilla on suurin 

vaikutus ulkoiluun ja liikkumiseen (58 %), syömiseen tai ruoan hankintaan (40 %) sekä lemmikkieläinten pi-

toon (32 %). Lähes joka neljäs allerginen joutuu ottamaan allergian huomioon ympärivuotisesti. Allergiaoh-

jelma jakaa yllättävän selvästi kansalaisten mielipiteitä, sillä ohjelman sisällöstä tietävistä samoilla linjoilla 

oli karkeasti joka kuudes ja sisällöstä ainakin osittain eri mieltä joka seitsemäs kyselyyn vastannut. 

 

Kiitokset 
 

Tutkimuspäällikkö Sakari Nurmela TNS Gallupista vastasi väestökyselyjen sujuvasta teknisestä toteutuk-

sesta. Opiskelija Pirita Rantala analysoi vuoden 2011 väestökyselyn tulokset. Professori (emeritus) Tari 

Haahtela, järjestöpäällikkö Mervi Puolanne ja erikoissairaanhoitaja Erja Tommila avustivat asennekyselyn 

väittämien laadinnassa ja lopullisessa muotoilussa. Kyselyn toteutuksessa olivat suureksi avuksi järjestösih-

teeri Seija Pohjalainen ja tiedottaja Elina Demir Allergia- ja Astmaliitosta, tiedottaja Anne Leinonen Hengi-

tysliitosta ja järjestösuunnittelija Mira Airola Iholiitosta. Kaikki kyselyt ovat olleet osa Kansallisen allergiaoh-

jelman väestöviestintähanketta, jota on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys. 
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Liite 1. Väestökyselyn lomakepohja 2011 
 

KANSALLISEN ALLERGIAOHJELMAN VÄESTÖVIESTINTÄ 
 
Seuraavaksi muutamia allergioihin liittyviä kysymyksiä. 
 
 
K1 Onko sinulla tai perheenjäsenelläsi allergiaa (esim. allerginen nuha, allerginen silmätulehdus, 

astma, ihottuma tai ruoka-allergia)? 
 
 1 Kyllä, minulla itselläni on 
 2 Sekä minulla että perheenjäsenelläni on 
 3 Itselläni ei ole, mutta perheenjäsenelläni on 
 4 Omassa perhepiirissäni ei ole kenelläkään allergioita  haastattelu loppuu 
 5 En osaa sanoa  haastattelu loppuu 
 
 
Ensin muutamia allergiaa kartoittavia kysymyksiä. 
 
Osa tutkimukseen osallistuneista vastaa omasta puolestaan, osa omaisensa näkökulmasta. Allergiaa kartoit-
tavat kysymykset on pyritty muotoilemaan siten, että ne käyvät molemmille. 
 
JOS ON ITSELLÄ (vaihtoehto 1 kysymyksessä K1) 
Vastaa seuraaviin tilannettasi kartoittaviin kysymyksiin omasta näkökulmastasi. 
 
JOS ON ITSELLÄ JA PERHEENJÄSENELLÄ (vaihtoehto 2 kysymyksessä K1) 
Vastaa seuraaviin tilannettasi kartoittaviin kysymyksiin vain omasta näkökulmastasi. 
 
JOS ON PERHEENJÄSENELLÄ, MUTTA EI ITSELLÄ (vaihtoehto 3 kysymyksessä K1) 
Vastaa seuraaviin perheenjäsenesi allergiatilannetta kartoittaviin kysymyksiin hänen näkökulmastaan niin 
hyvin kuin pystyt. 
 
 
K2 Miten allergia on todettu? 
 
 1 Ihopistokokeella 
 2 Verikokeella 
 3 Lääkärin tekemä diagnoosi ilman kokeita 
 4 Oma tieto tai kokemus 
 5 Muuten, miten?______________________ 
 6 En osaa sanoa 
 
 
K3 Onko lääkäri selvittänyt allergiatestien tulokset sinulle tai allergiselle perheenjäsenellesi? 
 
 1 Kyllä 
 2 Ei 
 3 En osaa sanoa 
 4 Testejä ei ole tehty 
 
 
K4 Oletko saanut/onko allerginen omaisesi saanut siedätyshoitoa allergiaan? 
 
 1 Kyllä 
 2 On ehdotettu, mutta ei ole aloitettu / en/omaiseni ei ole halunnut 
 3 Ei 
 4 En osaa sanoa 
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K5 Onko sinulla/allergisella omaisellasi ruoka-ainerajoituksia allergian vuoksi? 
 
 1 Kyllä; ne perustuvat testituloksiin 
 2 Kyllä; ne perustuvat oireisiin tai omiin havaintoihin 
 3 Ei ole 
 4 En osaa sanoa 
 
 
K6 Tupakoitko/tupakoiko allerginen omaisesi? 
 
 1 Kyllä, säännöllisesti 
 2 Kyllä, satunnaisesti 
 3 En/ei 
 4 En osaa sanoa 
 
 
K7 Miten hoidat/allerginen perheenjäsenesi hoitaa allergiaa? 
 
ROTATOIDAAN 1-7 
 
 1 Antihistamiinitableteilla 
 2 Silmätipoilla 
 3 Nenäsumutteilla 
 4 Ihovoiteilla 
 5 Muilla lääkkeillä 
 6 Luontaistuotteilla 
 7 Liikkumalla luonnossa 
 8 Muulla tavoin, miten?_______________________ 
 9 Ei millään tavalla / ei ole tarvetta 
 10 En osaa sanoa 
 
 
K8 Oletko/onko allerginen omaisesi saanut kirjallisia omahoito-ohjeita allergiaan? 
 
 1 Kyllä, lääkäriltä 
 2 Kyllä, hoitajalta 
 3 Kyllä, neuvolasta 
 4 Kyllä, apteekista 
 5 En/ei 
 6 En osaa sanoa 
 
 
K9 Kuinka vahvasti allergiat rajoittavat omaa tai perheenne arkea? Mikä seuraavista vaihtoeh-

doista vastaa parhaiten tilannettanne? 
 
 1 Eivät käytännössä mitenkään 
 2 Rajoittavat vähän tai vain kausiluonteisesti 
 3 Allergiat pitää ottaa huomioon ympäri vuoden 
 4 Elämä pyörii käytännössä allergioiden ehdolla 
 5 En osaa sanoa 
 
 
JOS RAJOITTAVAT (vaihtoehdot 2-4 kysymyksessä K9) 
 
K10 Missä tilanteissa allergiat haittaavat tai heijastuvat toimintaanne? 
 
 1 Ulkoilussa ja liikkumisessa 
 2 Muissa harrastuksissa 
 3 Päiväkodissa, koulussa tai opiskelussa 
 4 Ammatissa ja työssä 
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 5 Sosiaalisessa kanssakäymisessä (kylässä käynti ym.) 
 6 Kodinhoidossa (siivoaminen ym.) 
 7 Syömisessä ja ruoan hankinnassa 
 8 Lastenhoidossa 
 9 Lemmikkieläinten pidossa 
 10 Aiheuttavat yleisesti stressiä ja ahdistusta 
 11 Muussa, missä?______________________ 
 12 Eivät oikeastaan missään 
 13 En osaa sanoa 
 
 
K11 Oletko itse tai onko perheenjäsenesi jäsenenä jossakin tai joissakin sosiaali- ja terveysalan jär-

jestössä? 
 
 1 Allergia- ja Astmaliitto ry. 
 2 Hengitysliitto Heli ry. 
 3 Iholiitto ry. 
 4 Jokin muu potilasjärjestö 
 5 En kuulu/perheenjäseneni ei kuulu mihinkään potilasjärjestöihin 
 6 En osaa sanoa 
 
 
Seuraavaksi allergioihin yleisemmin liittyviä asioita. Valitse omaa käsitystäsi parhaiten vastaava tai vastaavat 
vaihtoehdot. 
 
 
K12 Alla on lueteltu eräitä allergioihin liittyviä väitteitä. Merkitse kaikki ne, joista olet samaa mieltä. 
 
ROTATOIDAAN 1-8 
 
 1 Allergia on luontaisen vastustuskyvyn (immuniteetin) heikkoutta 
 2 Allergiat ovat suurelta osin korvien välissä 
 3 Allergiat ovat enemmän perimän kuin ympäristön tulosta 
 4 Allergioita lisäävät erityisesti ympäristön saastuminen ja kemikalisoituminen 
 5 Liikunta ja terveellinen ruokavalio vähentävät allergiaa 
 6 Allergioiden taustalla on mm. elintason nousu ja kaupungistuminen 
 7 Bakteerit ja muut mikrobit ovat terveyden kannalta enimmäkseen hyödyllisiä 
 8 Allergiat ovat pääosin elintapasairauksia 
 9 Uskon, että allergioita lisäävät myös – mitkä?_______________ 
 10 En ole samaa mieltä minkään edellä mainitun kanssa 
 11 En osaa sanoa 
 
 
K13 Mihin suuntaan allergian hoitoa pitäisi kehittää? Valitse alla olevista mielestäsi parhaat vaihto-

ehdot. 
 
ROTATOIDAAN 1-5 
 
 1 Lisää tehokkaampia lääkkeitä 
 2 Annetaan siedätyshoitoa 
 3 Vaihtoehtoisilla dieeteillä 
 4 Oireiden hoidosta olisi syytä siirtyä enemmän allergioiden ennaltaehkäisyyn 
 5 Jätetään allergiat luonnon hoidettavaksi, sillä keho osaa puolustaa itseään 
 6 Allergisen elämää voisi helpottaa muuten, miten?_____________________________ 
 7 Nykyiset hoidot toimivat hyvin 
 8 En osaa sanoa 
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K14 Mitkä oheisista tekijöistä mielestäsi suojaavat allergioilta? 
 
ROTATOIDAAN 1-9 
 
 1 Päivittäinen siivous 
 2 Kotieläimet 
 3 Kaupunkielämä 
 4 Monenlaiset bakteerit ja muut mikrobit 
 5 Säännöllinen liikunta luonnossa 
 6 Sisätiloissa oleskeleminen 
 7 Allergisoivien ruoka-aineiden välttäminen 
 8 Käsidesin käyttö 
 9 Monipuolinen ravinto 
 10 Allergioilta ei voi suojautua 
 11 En osaa sanoa 
 
 
K15 Jos molemmat vanhemmat ovat allergisia, miten lasta voisi mielestäsi suojata allergioilta? 
 
ROTATOIDAAN 1-5 
 
 1 Lapsen olisi hyvä välttää vain sitä, mille vanhemmat ovat allergisia 
 2 Varmuuden vuoksi on hyvä varoa usein allergisoivia aineita, kuten kananmunaa tai maitoa 
 3 Pitämällä koti erityisen puhtaana 
 4 Lapselle annetaan vain rintamaitoa ainakin puoleen ikävuoteen saakka 
 5 Keisarileikkaus olisi parempi vaihtoehto kuin normaali alatiesynnytys 
 6 Muulla keinoin, miten?__________________________________ 
 7 Lapsen elämää ei ole tarvetta rajoittaa mitenkään 
 8 En osaa sanoa 
 
 
K16 Vaikuttaako tupakointi mielestäsi allergiaan? 
 
 1 Ei vaikuta 
 2 Tupakointi lisää allergiaa 
 3 Tupakansavu pahentaa oireita, muttei sinänsä lisää allergiaa 
 4 En osaa sanoa 
 
 
Seuraavaksi muutama kysymys allergiatiedosta 
 
 
K17 Mistä seuraavista olet saanut tietoa allergioista ja niiden hoidosta? 
 
ROTATOIDAAN 1-7 
 
 1 Terveydenhuollosta 
 2 Internetistä 
 3 Netin keskustelupalstoilta 
 4 Radiosta 
 5 Lehdistä 
 6 Potilasjärjestöistä 
 7 Ystäviltä/tuttavilta 
 8 Muualta, mistä?________________________ 
 9 Ei mistään edellä mainituista 
 10 En osaa sanoa 
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K18 Oletko kuullut Kansallisesta allergiaohjelmasta tai pannut sen merkille? 
 
 1 Kyllä, olen kuullut puhuttavan siitä 
 2 Kyllä, olen pannut ohjelman merkille lehdissä, televisiossa tai radiossa 
 3 Kyllä, olen pannut ohjelman merkille Internetissä 
 4 Kyllä, muualla, missä?________________ 
 5 En ole kuullut/pannut merkille 
 6 En osaa sanoa 
 
 
K19 Mitkä seuraavista olisivat mielestäsi sopivia suomalaisen allergiaohjelman viestejä? 
 
ROTATOIDAAN 1-8 
 
 1 Altistuksen välttäminen on parasta 
 2 Tue terveyttä, älä allergiaa 
 3 Allergiat lääkkeillä kuriin 
 4 Älä vältä allergian aiheuttajia turhaan 
 5 Asennoidu allergiaan rennommin 
 6 Panosta hyvään hygieniaan 
 7 Allerginen saa terveyttä luonnosta 
 8 Tupakka pois 
 9 Muu tavoite, mikä?____________________________________ 
 10 Ei mikään edellä mainituista 
 11 En osaa sanoa 
 
 
K20 Kuinka hyvin suomalainen terveydenhuolto on mielestänne onnistunut allergioiden hoidossa? 
 
 1 Erittäin hyvin 
 2 Melko hyvin 
 3 Ei hyvin eikä huonosti 
 4 Melko huonosti 
 5 Erittäin huonosti 
 6 En osaa sanoa 
 
 
K21 Millaista tietoa ja tukea toivoisit esimerkiksi terveydenhuollolta tai järjestöiltä allergioiden hoi-

toon? 
 
 
AVOIN VASTAUS:___________________________________________________________ 
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Liite 2. Seurantakysely 2015 
 
 
Kyselyrunko muuten sama kuin vuonna 2011, mutta seuraavin muutoksin: 
 
 
K7 Miten hoidat/allerginen perheenjäsenesi hoitaa allergiaa? 
 
 uudet vaihtoehdot: 
 8 Välttelen aiheuttajaa / altistumista 
 9 Ruokavalio 
 
K12 Alla on lueteltu eräitä allergioihin liittyviä väitteitä. Merkitse kaikki ne, joista olet samaa mieltä. 
 
 uudet vaihtoehdot: 
 9 Liian puhdas ympäristö/liika siisteys / liika hygieenisyys 
 10 Lisäaineet / elintarvikkeiden lisäaineet / käsittely 
 
K13 Miten sinun tai allergisen omaisesi allergian hoitoa voisi parantaa?  Valitse alla olevista mieles-

täsi parhaat vaihtoehdot. 
 
 poistettu vaihtoehto: 
 3 Vaihtoehtoisilla dieeteillä 
 
 uudet vaihtoehdot: 
 6 Lisäaineettomat / hajusteettomat tuotteet / puhdas ruoka / hajusteiden vähentäminen 
 7 Katupölyn vähentäminen / ilmanlaadun parantaminen 
 
K14 Mitkä oheisista tekijöistä mielestäsi suojaavat allergioilta? 
 
 poistettu vaihtoehto: 
 9 Monipuolinen ravinto 
 
K16b Alla on lueteltu asumiseen ja elämiseen liittyviä väittämiä. Merkitse kaikki ne, joista olet samaa 

mieltä. 
 
 uusi kysymys 
 
ROTATOIDAAN 1-6 
 
 1 Lattialle tippuneen ruokapalan voi laittaa huoletta suuhun. 
 2 Useimmat huonekasvit voivat aiheuttaa allergiaa. 
 3 Mullassa kasvavat viherkasvit pitäisi poistaa päiväkodeista, joissa on sisäilmaongelmia. 
 4 Siitepölyallergian lääkitys aloitetaan viikko pari ennen siitepölykauden alkua. 
 5 Suomalainen metsä on turvallinen leikkipaikka lapselle ja marjanpoimijallekin. 
 6 Ei mikään edellisistä 
 7 En osaa sanoa 
 
K17 Mistä seuraavista olet saanut tietoa allergioista ja niiden hoidosta? 
 
 uudet vaihtoehdot: 
 8 Koulusta / opiskelu 
 9 Kirjallisuus 
 10 Televisiosta 
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Liite 3. Järjestöille suunnatun asennekyselyn saate ja kyselylomake 
 

Vastaa Allergia- ja Astmaliiton, Hengitysliiton ja Iholiiton kyselyyn ja voit vaikuttaa Kansallisen allergiaohjel-
man viestintään! 

Kyselyyn vastaaminen vie reilu viisi minuuttia. 

Kaavakkeella on muutama taustakysymys ja kaikkiaan 28 allergioihin liittyvää väittämää. Mitä kannattaa 
välttää, miten totutella, mitä allergiaohjelma ohjeistaa? Mielipiteesi on tärkeä ja voit vastata kysymyksiin, 
vaikka et tietäisikään allergioista paljon. 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisten henkilöiden vastauksia voida tunnistaa. 

Kyselyyn pääset tästä: https://my.surveypal.com/Allergia-asenteet 

Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla. 

* * *  

KANSALLINEN ALLERGIAOHJELMA 2008-2018 
 
Tämä kysely kartoittaa väestön allergia-asenteita ja mielipiteitä. Vastaaminen ei edellytä erityisempää tie-
toa allergioista. Alkuun on muutama taustakysymys. 
 
K1 Olen 
 
1 nainen 
2 mies 
 
K2 Ikäni on  ______ vuotta 
 
K3 Asun 
 
1 pääkaupunkiseudulla 
2 Etelä-Suomessa 
3 Länsi-Suomessa 
4 Keski-Suomessa 
5 Itä-Suomessa 
6 Pohjois-Suomessa 
 
K4 Minulla on  
 
1 Astma 
2 Astma ja keuhkoahtaumatauti 
3 Keuhkoahtaumatauti 
4 Allerginen nuha 
5 Allerginen silmätulehdus (kutina, punoitus) 
6 Atooppinen ekseema (taiveihottuma/maitorupi) 
7 Nokkosihottuma (urtikaria) 
8 Ruoka-allergia 
9 Ei mitään edellä mainituista / En osaa sanoa 
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K5 Olen jäsenenä 
 
1 Allergia- ja Astmaliitossa 
2 Hengitysliitossa 
3 Iholiitossa 
4 En kuulu mihinkään em. järjestöön 
  
K6 Alla on ryhmiteltynä allergiaan liittyviä väittämiä. Merkitse, oletko niistä osittain tai täysin samaa vai eri 
mieltä. 
 
1 Tue terveyttä, älä allergiaa. 
2 ”Tunnista ja hoida vakavat allergiat ajoissa” on Kansallisen allergiaohjelman pääviestejä. 
3 Tupakka aiheuttaa keuhkoahtaumatautia ja huonontaa astmalääkkeiden tehoa. 
4 Allergia on luontaisen vastustuskyvyn (immuniteetin) heikkoutta. 
5 Tiukat kiellot ja rajoitukset kuuluvat allergisen elämään. 
6 Allergiaterveydellä tarkoitetaan sinnittelemistä allergiasta huolimatta. 
7 Vihreä ympäristö tukee allergiaterveyttä 
 
K7 Lisää allergioihin liittyviä väittämiä. Merkitse, oletko niistä osittain tai täysin samaa vai eri mieltä. 
 
8 Lapsen kannattaa välttää kaikkea sitä mille vanhemmat ovat allergisia. 
9 Villa- tai kokolattiamatot eivät sovi allergisen kotiin. 
10 Siivouksen tehostaminen on tarpeen aina, kun jollakin perheenjäsenellä ilmenee allergiaa. 
11 Koira kotona lisää pienen lapsen allergiariskiä. 
12 Lattialle tippuneen ruokapalan voi laittaa huoletta suuhun. 
13 Mahdolliset allergiat kannattaa selvittää jo ennalta allergiatesteillä. 
14 Allergiatestin positiivinen testitulos tarkoittaa allergiaa. 
 
K8 Lisää allergioihin liittyviä väittämiä. Merkitse, oletko niistä osittain tai täysin samaa vai eri mieltä. 
 
15 Useimmat huonekasvit voivat aiheuttaa allergiaa. 
16 Mullassa kasvavat viherkasvit pitäisi poistaa päiväkodeista, joissa on sisäilmaongelmia. 
17 Puhdas koti ja sisäilma suojaavat allergioilta. 
18 Kaikkien pitäisi käyttää käsidesiä. 
19 Asuinympäristön bakteerit ja muut mikrobit lisäävät allergian ja astman riskiä. 
20 Suoliston monipuolinen mikrobisto vähentää allergioiden riskiä. 
21 Ruokia välttämällä voi estää ruoka-allergian tai muiden allergioiden kehittymistä. 
 
K9 Tässä viimeiset allergiaan liittyvät väittämät. Merkitse, oletko niistä osittain tai täysin samaa vai eri 
mieltä. 
 
22 (Siitepölyallergian) lääkitys aloitetaan viikko pari ennen siitepölykauden alkua. 
23 Liikunta ja terveellinen ruokavalio vähentävät allergioita. 
24 Mitä enemmän asfalttia, sitä enemmän allergiaa. 
25 Suomessa ilmansaasteet lisäävät allergioita. 
26 Liikkuminen luonnossa suojaa allergialta. 
27 Suomalainen metsä on turvallinen leikkipaikka lapselle ja marjanpoimijallekin. 
28 Allerginen voi elää täysipainoista elämää allergiasta huolimatta. 
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K10 Mitä mieltä olet Kansallisesta allergiaohjelmasta? 
 
1 En ole kuullut tai lukenut siitä aiemmin 
2 En tiedä tai tunne ohjelman pääviestejä / sanomaa 
3 Olen ohjelman kannalla / samoilla linjoilla 
4 Olen ohjelman sanomasta ja tavoitteista hieman / täysin eri mieltä 
 


