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Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet kansainvälisessä vertailussa

KOKO VÄESTÖ (MIEHET JA NAISET YHT.)

Russia, SPb 10 257 (2011)
10 257



Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet kansainvälisessä vertailussa

(NAISET)

Russia, SPb  (2011)

5278



Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet kansainvälisessä vertailussa

(MIEHET)

Russia, SPb (2011) 13 112



• Nämä ei ole Olympialaiset. Oleellista ei ole
kuka on paras ja kuka huonoin.

• Ehkäistävissä olevia elinvuosia ei menetetä
sattumalta, vaan ne johtuvat ihmisten omista
ja yhteiskunnan  valinnoista.

• Oleellista on  mitä johtopäätöksiä tehdään ja
mihin ne johtavat. Tapahtuuko mitään?
Itsestään se ei tapahdu, turha odottaa.

”Etelä-savolaiset 2020”
Suomen hyvinvoivimmiksi ihmisiksi”



Vielä tärkeä muistaa kun PYLListä puhutaaan:

• PYLL ei kerro kuolleitten ihmisten lukumääriä vaan laskee
menetettyjä elinvuosia;

• PYLL ei kerro suoraan minkä ikäisinä ihmiset menetettiin;

• PYLL on kiinnostunut VAIN sellaisista menetyksistä ja
kuolinsyistä, JOITA VOIDAAN EHKÄISTÄ;

• Koko ajan puhutaan ENNENAIKAISISTA elinvuosien
menetyksistä;

• PYLL-indeksiä kartuttaa nopeasti lasten ja nuorten ihmisten
kuolemat, lähempänä 70-vuoden ikää kuolemantapauksia voi
olla paljonkin eikä PYLL-indeksi notkahda ylöspäin;

• 70-vuoden yläraja on vain sovittu sellaiseksi kansainvälisten
vertailujen pohjaksi.  Se voisi  periaatteessa olla mikä tahansa.
Missä iässä itse et enää pidä kuolemaasi ennenaikaisena?



jatkuu…
Vielä tärkeä muistaa kun PYLListä puhutaaan:

EI:
• ”X:n aiheutamat kuolemat ovat

lisääntyneet N:n kunnassa”

VAAN:
• ”X:stä johtuvista kuolemista

aiheutuneet ennenaikaiset elinvuosien
menetykset ovat lisääntyneet N:n
kunnassa”



Etelä-Savon

ehkäistävissä olevat

ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet

PYLL

(”EEMELI”)

Pikainen numeroiden tulkitsemisen oppitunti
(mallina KOKO MIKKELI koska on suurin)







Koko Hirvensalmen  tilanne
PYLL-indeksin mukaan
(2.326 as. 31.12.2014)

Vuosittain Hirvensalmella henkistä pääomaa menetettiin 2010 -
2014 (2570 vuotta/100.000) eli selvästi vähemmän kuin koko
maassa keskimäärin (3321 vuotta/100.000). Muutos Hirvensalmella
(5029à 2570) oli koko maan kehitykseen verrattuna ripeämpää
(4226à 3321) ja ohittanut sen.

Hirvensalmella naisten tilanne (1570 vuotta/ 100.000) oli nyt hyvä
ja kehitys (2237à 1570) oli ollut koko maata (2611à 2123)
parempi.

Miesten osalta tilanne (3409) oli hieman koko maata (4497)
parempi ja sen kehityskin (7747à 3409) oli ollut parempi kuin
koko maassa.



Koko Hirvensalmen

miesten

tärkeimmät  ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Hirvensalmen miesten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut
verenkiertoelinten sairauksista (37 %), joista iskeemiset
sydänsairaudet aiheuttivat 65 %. Verenkiertoelinten sairauksien
aiheuttamat menetykset Hirvensalmen miehillä olivat 1332
vuosittain ennenaikaisesti menetettyä elinvuotta /100.000
henkilövuotta, kun vastaava luku koko maassa oli vain 773.
Kuitenkin trendi oli hidastunut (1472 à 1332) ja ero koko maahan
oli kasvanut.

• Toiseksi tärkein syy miesten ennenaikaisiin elinvuosien menetyksiin
olivat alkoholiperäisiset sairaudet (30 %), joiden kehitys oli
suorastaan hälyttävä (170 à 1054). Niiden määrä Hirvensalmen
miehillä oli nyt lähes 2-kertainen verrattuna koko maahan (588).

• Kahden edellä mainitun tärkeimmän syyn lisäksi saman
suuruusluokan ongelmia Hirvensalmen miehillä ei PYLL-arvojen
perusteella löydy. Voimavarat kannattaa nyt vihdoinkin keskittää
näihin kahteen suureen ongelmaan: SYDÄN JA ALKOHOLI.



Koko Hirvensalmen

naisten

tärkeimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Hirvensalmen naisten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat
aiheuttaneet, kuten miehilläkin, verenkiertoelinten sairaudet
(38 %). Kaikista naisten verenkiertoelinsairauksien
menetyksistä. Iskeemiset sydänsairaudet aiheuttivat niistä 39
%. Trendi oli huono (256à 577) ja päinvastainen kuin koko
maassa (328 à 222).

• Toiseksi eniten menetyksiä naisilla olivat aiheuttaneet
alkoholiperäiset sairaudet (22 %), joiden kehitys oli ollut
sentään jonkin verran laskeva (537à 332).  Koko maassa
vastaavat luvut olivat paremmat 163à 152).

• Kahden edellä mainitun tärkeimmän syyn lisäksi saman
suuruusluokan ongelmia Hirvensalmen naisillakaan ei PYLL-
arvojen perusteella löydy. Voimavarat kannattaa nyt
vihdoinkin keskittää näihin kahteen suureen ongelmaan:
SYDÄN JA ALKOHOLI.



YHTEENVETO / KOKO HIRVENSALMI

• Hirvensalmella väestön vuosittaiset ennenaikaisten elinvuosien
menetykset ovat nyt saavuttaneet koko maan keskiarvon ja
ohittaneetkin sen. Sekä naisten että miesten kokonaistaso on nyt koko
maata parempi. Suunta on sekä miehillä että naisilla ollut hyvä.

• Perinteisistä kansantaudeista verenkiertoelinten sairaudet olivat sekä
miehillä että naisilla nyt nousseet suurimmaksi ennenaikaisten
menetysten syyksi. Miehillä niiden väheneminen on pysähtynyt ja
naisilla kääntynyt hälyttävästi uuteen jyrkkään nousuun. Jo 3 vuotta
sitten tehdyn PYLL-analyysin johtopäätöksissä todettiin, että naisten
verenkiertoelinsairauksien ehkäisyyn on Hirvensalmella panostettava
enemmän ja elvytettävä Pohjois-Karjala-projektin henki. Edelliseen
mittaukseen verrattuna miehilläkin olisi peiliin katsomisen paikka.

JATKUU …



YHTEENVETO / KOKO HIRVENSALMI

JATKUU …
• Alkoholiperäiset syyt olivat nyt nousseet aikaisemman mittauksen kolmannelta

sijalta toiselle sijalle sekä miehillä että naisilla. Koko maahan verrattuna
alkoholista aiheutuneet menetykset olivat Hirvensalmella noin kaksi kertaa
suuremmat kuin koko maassa keskimäärin. Tulos osoittaa, että
alkoholihaittojen ehkäisyssä on Hirvensalmella epäonnistuttu. Miehillä suunta
oli jyrkästi ylöspäin. Naisilla suunta oli laskeva, mutta silti noin 2 kertaa
suurempi kuin koko maan naisilla.  Alkoholiperäiset syyt aiheuttivat noin 2
kertaa enemmän menetyksiä kuin kaikki syöpäsairaudet yhteensä!  Herättävä
löydös. Alkoholiongelmaan puuttuminen vaatii nyt määrätietoisia ja nopeita eri
sektorien välisiä ja hyvin yhteen sovitettuja radikaalejakin toimenpiteitä niin
paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Jäävuoren huippuna näkyy nyt
kasvava alkoholiperäisten sairauksien ja myrkytysten osuus.

• Hirvensalmen naisten ja miesten kolmanneksi suurin vuosittaisten PYLL-
menetysten aiheuttaja olivat pahanlaatuiset kasvaimet. Koko maahan
verrattuna  suunta on hyvä, eikä enempää keuhkosyövän tai rintasyövän osalta
poiketa koko maan laskevalta kurssilta. Syöpäasiat hoituvat.



Kouluarvosanat: MIKKELI vs. koko maa
Naiset: 7
Miehet: 6
Yhteensä: 6 (trendit)

Kouluarvosanat: HIRVENSALMI vs. koko maa
Naiset: 8

Miehet: 8 7*

Yhteensä: 8 è 7*

* *PYLL-arvot suoraan arvioituna oikeuttaisivat miehetkin arvosanaan 8, mutta
verenkiertoelinsairauksien ja alkoholihaittojen hälyttävä suunta alentavat heidän
numeroaan ja vetävät yhteisarvosankin yhtä numeroa alemmas.



Koko Joroisten  tilanne
PYLL-indeksin mukaan

(5178 as. 31.12.2014)

Vuosittain Joroisissa henkistä pääomaa menetettiin 2010 - 2014
(5466 vuotta/100.000) eli selvästi enemmän kuin koko maassa
keskimäärin (3321 vuotta/100.000). Muutos Joroisissa (4310à 5486)
oli koko maan kehitykseen (4226 à 3321) verrattuna huono.

Joroisissa naisten tilanne (2583 vuotta/ 100.000) oli nyt kääntynyt
huonoon suuntaan (1860à 2583) ja oli nyt koko maata (2611à
2123) huonompi.

Miesten osalta tilanne (8211) oli paljon koko maata (4497) huonompi
kuten sen kehityskin (6446à 8211) ja päinvastainen kuin koko
maassa.



Koko Joroisten

miesten

tärkeimmät  ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Joroisten miesten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut
tapaturmista ja myrkytyksistä (35 %), joista maaliikennetapaturmat
muodostivat 43 % kaikista.  Itsemurhien osuus niistä oli 14 %.

• Toiseksi suurin osuus miesten ennenaikaisista elinvuosien
menetyksistä johtui verenkiertoelinten sairauksista (15 %), joista
iskeemiset sydänsairaudet aiheuttivat 82 %. Verenkiertoelinten
sairauksien aiheuttamat menetykset Joroisten miehillä olivat 1290
vuosittain ennenaikaisesti menetettyä elinvuotta /100.000
henkilövuotta, kun vastaava luku koko maassa oli vain 773.

• Kolmanneksi suurin osuus miesten ennenaikaisista elinvuosien
menetyksistä aiheutui pahanlaatuisista kasvaimista (12 %), joista
hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet aiheuttivat 25%. Trendi oli
huonoon suuntaan (178 -> 257) ja päinvastainen kuin koko maassa
(160 -> 131).



Koko Joroisten

naisten

tärkeimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Joroisten naisten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat
verenkiertoelinten sairaudet (52 %). Trendi oli huono (187 à 1307)
ja päinvastainen kuin koko maassa (328 à 222). Poikkeuksellisesti
syynä EIVÄT olleet iskeemiset sydänsairaudet eivätkä
aivoverisuonisairaudetkaan (kardiomyopatia tms.?)

• Toiseksi eniten menetyksiä naisilla olivat aiheuttaneet pahanlaatuiset
kasvaimet (24 %), ja tilanne oli edelliseen vuosikymmeneen
verrattuna huonontunut (269 à 605) ollen nyt kuitenkin koko maan
kanssa tasoissa (636). Rintasyöpä muodosti kaikista naisten
syöpämenetyksistä 45 % (272) joka oli noin kaksinkertainen koko
maahan verrattuna (147).

• Kahden edellä mainitun tärkeimmän syyn lisäksi saman
suuruusluokan ongelmia Joroisten naisilla ei PYLL-arvojen perusteella
löydy. Voimavarat kannattaa nyt vihdoinkin keskittää näihin kahteen
suureen ongelmaan: SYDÄN JA SYÖPÄ.



YHTEENVETO / KOKO JOROINEN

• Joroisissa väestön vuosittaiset ennenaikaisten elinvuosien menetykset
ovat viimeisten 10 vuoden jaksolla poikenneet koko maan  hyvästä
kehityksestä miehet enemmän kuin naiset.

• Perinteisistä kansantaudeista verenkiertoelinten sairaudet olivat naisilla
ensimmäisellä ja miehillä toisella sijalla. että naisilla nyt noussut
suurimmaksi ennenaikaisten menetysten syyksi. Miehillä niiden
väheneminen on jatkunut, mutta ollaan silti selvästi jäljessä, lähes
kaksi kertaa suuremmalla tasolla.  koko maan tasosta. Naisilla
aikaisemmin hyvä tilanne on kääntynyt hälyttävästi uuteen jyrkkään
nousuun (187à 1307) ja on nyt noin 6 kertaa korkeammalla tasolla.
Naisten ja miesten verenkiertoelinsairauksien ehkäisyyn on Joroisissa
panostettava enemmän ja elvytettävä Pohjois-Karjala-projektin henki.

JATKUU …



YHTEENVETO / KOKO JOROINEN

JATKUU …

• Joroisten miesten maaliikennetapaturmamenetykset
poikkeavat pitkällä aikajaksolla valtakunnallisesta tasosta
huonoon suuntaan. Poliisin ja TRAFIn kanssa kannattaisi
pohtia ilmiön syitä.

• Joroisten naisten ja miesten kolmanneksi suurin vuosittaisten
PYLL-menetysten aiheuttaja olivat pahanlaatuiset kasvaimet.
Niiden taso ja suunta koko maahan verrattuna seuraavat
yleistä trendiä, joten meneillään olevaa työtä kannattaa
järjestelmällisesti jatkaa.



Kouluarvosanat: MIKKELI vs. koko maa
Naiset: 7
Miehet: 6
Yhteensä: 6 (trendit)

Kouluarvosanat: JOROISTEN vs. koko maa
Naiset: 6

Miehet: 4

Yhteensä: 5

*



Koko Juvan  tilanne
PYLL-indeksin mukaan
(6.616 as. 31.12.2014)

Vuosittain Juvalla henkistä pääomaa menetettiin 2010 - 2014 (3869
vuotta/100.000) eli hieman enemmän kuin koko maassa
keskimäärin (3321 vuotta/100.000). Muutos Juvalla (5664à 3869)
oli koko maan kehitystä (4226 à 3321) hieman ripeämpää.

Juvalla naisten tilanne (1600 vuotta/ 100.000) oli nyt kääntynyt
hyvään suuntaan (4182à1600) ja oli nyt koko maata (2611à 2123)
parempi.

Miesten osalta tilanne (5886) oli koko maata (4497) huonompi,
mutta sen kehitys (7096à 5886) on parantunut samaa tahtia koko
maan kanssa.



Koko Juvan

miesten

tärkeimmät  ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Juvan miesten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut tapaturmista
ja myrkytyksistä (37 %), joista lähes kaikki johtuivat itsemurhista, 92%
kaikista

• Toiseksi suurin osuus miesten ennenaikaisista elinvuosien menetyksistä
aiheutui pahanlaatuisista kasvaimista (13 %), ei kuitenkaan
hengityselinten pahanlaatuisista kasvaimista. Trendi oli huonoon
suuntaan (780 -> 1153) ja päinvastainen kuin koko maassa (811 -> 691).

• Kolmanneksi suurin osuus miesten ennenaikaisista elinvuosien
menetyksistä johtui verenkiertoelinten sairauksista (9 %), joista
aivoverisuonten sairaudet aiheuttivat 33 %. Verenkiertoelinten
sairauksien aiheuttamat menetykset Juvan miehillä olivat 802 vuosittain
ennenaikaisesti menetettyä elinvuotta /100.000 henkilövuotta, kun
vastaava luku koko maassa oli 773.



Koko Juvan

naisten

tärkeimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Juvan naisten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat alkoholiperäiset
syyt 730 vuosittain ennenaikaisesti menetettyä elinvuotta /100.000
henkilövuotta (43 %), kun vastaava luku koko maassa oli 152.

• Toiseksi eniten menetyksiä naisilla olivat aiheuttaneet
pahanlaatuiset kasvaimet (32 %), ja tilanne oli edelliseen
vuosikymmeneen verrattuna parantunut (1029 à 545) ollen nyt
koko maan kanssa tasoissa (636). Rintasyöpä ei ole syynä naisten
syöpämenetyksiin, mutta hengityselinsyövät aiheuttivat 22 %
kaikista naisten syöpämenetyksistä (112) joka on noin 2 kertaa
suurempi kuin koko maassa (62). Ilmeisesti naisten tupakasta
vieroitus ei ole kyllin tehokasta.

• Muita PYLLin kansanterveysongelmia ei PYLLin avulla Juvan naisilta
löytynyt



YHTEENVETO / KOKO JUVA
• Juvalla väestön vuosittaiset ennenaikaisten elinvuosien menetykset ovat

viimeisten 10 vuoden jaksolla seuranneet koko maan  hyvää kehitystä ja
naiset jopa kirineet sen ohi..

• Perinteisistä kansantaudeista verenkiertoelinten sairaudet eivät enää ole
Juvalla suuri ongelma, mutta miesten aivoverisuonten sairauksien
ehkäisyssä ja hoidossa saattaa olla parantamisen varaa. Naisten
keuhkosyöpämenetykset viittaavat siihen, että tupakoinnin vastaisessa
työssä on lipsuttu.

• Juvan miesten itsemurhamenetysten määrä ja trendi poikkeavat
hälyttävästi valtakunnallisesta tasosta huonoon suuntaan. Asia vaatii
pohdintaa ja toimenpiteitä.

• Juvan naisten muuten erinomaisia PYLL-arvoja varjostaa järkyttävän
korkeat ennenaikaiset menetykset alkoholiperäisistä syistä.  Ero muuhun
maahan on noin 5-kertainen!  Asialle on nyt tehtävä jotain.



Kouluarvosanat: MIKKELI vs. koko maa
Naiset: 7
Miehet: 6
Yhteensä: 6 (trendit)

Kouluarvosanat: JUVAN vs. koko maa
Naiset: 8 à 7*
Miehet: 6
Yhteensä: 6

*Naisten numeron alennus johtuu
alkoholikatastrofista



Koko Kangasniemen  tilanne
PYLL-indeksin mukaan
(5.693 as. 31.12.2014)

Vuosittain Kangasniemellä henkistä pääomaa menetettiin 2010 – 2014
(3132 vuotta/100.000) eli selvästi enemmän kuin koko maassa
keskimäärin (3321vuotta/100.000). Muutos Kangasniemellä (5039à 3142)
oli nyt kirinyt kiinni koko maan (4228à 3321), joten Kangasniemellä
suunta on ollut ripeämmin parempaan päin kuin koko maassa.

Kangasniemen naisten tilanne (1820 vuotta/ 100.000) oli nyt selvästi koko
maan tasoa parempi toisin kuin 3 vuotta sitten, ja kehityskin nyt (2587à
1820) oli ollut koko maan kanssa samaa tahtia edistyvää (2611à 2123).

Miehet olivat myös nyt kirineet koko maan tasolle 4365 (koko maa 4497),
ja ilahduttavaa on, että Kangasniemen miesten PYLL-kehitys (7344à
4365) oli nyt ripeämmin laskevaa kuin koko maassa (5823à 4497).



Koko Kangasniemen

miesten

tärkeimmät  ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Kangasniemen miesten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut
verenkiertoelinten sairauksista (33 %). Niiden osalta trendi (984 à 1422) oli
ollut huono, päinvastoin kuin koko maassa (1102 à 773).

• Toiseksi suurin osuus miesten enneaikaisista elinvuosien menetyksistä johtui
tapaturmista ja myrkytyksistä (22 %), joista itsemurhat aiheuttivat 73 %
kaikista. Miesten itsemurhien osalta tilanne oli kehittynyt ripeästi parempaan
suuntaan edellisen mittauksen jälkeen (2197 à 700ja saavuttanut nyt koko
maan tason (880 à 659).   On mahdollista, että 3 vuoden takaisesta
ongelman toteamisesta ja sen jälkeisistä toimenpiteistä on ollut apua?

• Kolmanneksi suurimman osuuden miesten ennenaikaisista elinvuosien
menetyksistä aiheuttivat pahanlaatuiset kasvaimet (14 % / 383 à 592),
joista keuhkosyöpä (tupakka) oli syyllinen 36 %:ssa (49 à208).

• Ilahduttavaa on myös, että miesten alkoholiperäiset sairaudet ja
alkoholimyrkytykset olivat Kangasniemellä nyt pudonneet 4. sijalle (10 % /
588 -> 434).  Niiden PYLL-osuus oli nyt koko maahan verrattuna selvästi
pienempi ja myös kasvutrendi taittunut jyrkemmin koko maahan verrattuna
(660 à 588).



Koko Kangasniemen

naisten

tärkeimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Kangasniemen naisten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut
pahanlaatuisista kasvaimista (50 %), mutta tilanne oli
edelliseen vuosikymmeneen verrattuna pysynyt suunnilleen
samassa (585 à 565) koko maan kanssa samalla tasolla
(735 à 636).  Rintasyöpien osuus kaikista naisten
pahanlaatuisista kasvaimista oli 24 %, mutta suunta oli nyt
hyvä laskeva (297 à 135) ja koko maan taso (147) oli
saavutettu. Hyvä! Keuhkosyövän osalta (18 % kaikista
naisten syöpämenetyksistä) tilanne (97) oli valitettavasti
vielä koko maata (63) huonompi.

• Toiseksi eniten (11 %) menetyksiä naisilla olivat
aiheuttaneet tapaturmat ja myrkytykset, joista itsemurhat
olivat syynä 82 %:ssa (0 à 97).

• Kolmanneksi eniten ennenaikaisia elinvuosien menetyksiä
olivat aiheuttaneet umpieritys ja aineenvaihduntasairaudet
(9%), vaan ei kuitenkaan diabetes.  Niiden osuus (131) oli
suurempi kuin koko maassa (61) a trendi hieman laskeva
(paraneva) (219 à 131).



JATKUU …

Kangasniemen naisten PYLL-analyysissä ilmenee 2 erikoisuutta:

1) ensinnäkin, että mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden
PYLL-osuus oli 6 % (63).  Yleensä mielenterveysongelmat
eivät tällä tavoin näy PYLL-analyyseissä (syynä voisi olla
nuoren naisen anorexia)

2) toiseksi, naisilla ilmenee tavallista enemmän pitkäaikaisten
alahengitystiesairauksien aiheuttamia menetyksiä (4 %).
Syynä voisi olla sama asia (tupakka?), kuin tavallista
suuremmissa keuhkosyöpämenetyksissäkin? Tupakoivatko
Kangasniemen naiset enemmän kuin muualla Etelä-Savossa ja
jos niin miksi?



YHTEENVETO / KOKO KANGASNIEMI

• Kangasniemellä väestön terveydentila ja sen suunta
ovat nyt hyvällä kurssilla toisin kuin 3 vuotta sitten:
Sekä miehet että naiset ovat kirineet koko maan kiinni.

• Miehillä huono löydös on, että verenkiertoelinten
sairauksista johtuvat menetykset olivat nyt jälleen
ottaneet ensimmäisen sijan ja niiden määrät olivat
kääntyneet jyrkkään nousuun. Miesten itsemurhien ja
alkoholiperäisten syiden aiheuttamien menetysten
väheneminen oli hyvä muutos. Keuhkosyövän osalta
(tupakka) miesten tilanne on edelleen koko maata
huonompi ja ongelma kasvaa. Ehkäpä Kangasniemellä
pitäisi julistaa kollektiivinen tupakkalakko!



YHTEENVETO / KOKO KANGASNIEMI

JATKUU …

• Naisilla syöpätautien osalta niiden suuri merkitys naisten PYLL-
menetyksissä kolme vuotta sitten antoi aiheen selvittää Suomen
Syöpäyhdistyksen kautta niiden esiintyvyyttä alueella. Saadun
erillisselvityksen mukaan syöpien ilmaantuvuus ei poikennut Suomen
keskiarvoista, joten syyt keskimääräistä suurempiin elinvuosien
menetyksiin tältä osin ilmeisesti edelleenkin johtuvat hoitoon
hakeutumisesta ja/tai hoidosta itsestään johtuvista syistä.  Nyt näyttää
siltä, että naputus on auttanut ja muutosta parempaan on tapahtunut.
Nyt ei pidä herpaantua, vaan jatkaa määrätietoisesti samalla uralla.

• Alkoholin aiheuttavat menetykset näyttävät nyt olevan niin naisilla kuin
miehilläkin Kangasniemellä hanskassa. Hyvä! Jatkakaa samaan
suuntaa ja kertokaa muillekin, miten sen teitte?



Kouluarvosanat: MIKKELI vs. koko maa
Naiset: 7
Miehet: 6
Yhteensä: 6 (trendit)

Kouluarvosanat: KANGASNIEMEN vs. koko maa
Naiset: 7 à + trendit 8
Miehet: 7 à + trendit 8
Yhteensä: 7 à + trendit 8

*



Koko Mikkelin  tilanne
PYLL-indeksin mukaan
(54.605 as. 31.12.2014)

Mikkelissä henkistä pääomaa menetettiin 2010 – 2014 (3876/100.000)
eli enemmän kuin koko maassa keskimäärin (3321/100.000). Muutos
Mikkelissä on ollut hieman huonompi kuin maassa keskimäärin.

Mikkelissä naisten tilanne (2159/100.000) oli selvästi parempi kuin koko
maassa (2123). Miesten osalta tilanne (5583) oli koko maata (4497)
huonompi ja kehitys huonompaa kuin koko maan taso. Verratttuna 3
vuotta sitten tehtyyn mittaukseen vuosilta 2007 – 2011 Mikkelin naisten
ja miesten tilanne oli silloin parempi kuin nyt joten taantumassa ollaan
PYLLinkin osalta.













Koko Mikkelin

miesten

tärkeimmät  ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Mikkelin miesten keskuudessa:

Eniten ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista oli aiheutunut tapaturmista ja
myrkytyksistä (33 %), joiden kehitys oli ollut huonompaa (2649 -> 1946) kuin
maassa keskimäärin (2082 -> 1562). Itsemurhat aiheuttivat 58 % kaikista miesten
tapaturmista ja myrkytyksistä ja niiden kehitys oli edelleen huonompaa (1378 ->
1104) kuin koko maassa (880 -> 659).

Toiseksi suurimaksi syyksi yhdessä verenkiertoelinten sairauksien kanssa (13 %)
miesten ennenaikaisten menetettyjen elinvuosien syyksi olivat nyt nousseet
pahanlaatuisiset kasvaimet (13 %), jotka 3 vuotta sitten olivat olleet vasta 4.
sijalla. aikaisemmin laskeva trendi oli nyt pysähtynyt (771 -> 788) toisin kuin koko
maassa (811 -> 691). Tupakoinnista johtuvat hengityselinsyövät aiheuttivat
kaikista  miesten syöpämenetyksistä 23 %, ja niiden trendi (156 -> 166) oli
päinvastainen kuin koko maassa (160 -> 131).

Kolmanneksi useimmin ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat aiheuttaneet
verenkiertoelinten sairaudet (13 %). Niiden trendi (1308 -> 755) oli ollut parempi
kuin koko maassa (1102 -> 773). Iskeemiset sydänsairaudet muodostivat
suurimman yksittäisen ryhmän (69 % kaikista verenkiertoelinsairauksien
menetyksistä).

JATKUU…



JATKUU …
PYLL MIKKELIN MIEHET

• Neljänneksi suurin osuus miesten ennenaikaisista elinvuosien menetyksistä
johtui alkoholiperäisistä sairauksista (12 %), joita oli siis vain hieman
vähemmän kuin kaikkia verenkiertoelinten sairauksien menetyksiä yhteensä.
Niiden taso oli nyt koko maata korkeampi ja trendi (728 ->717) koko maata
(660 -> 588) hieman huonompi.

• Umpieritys- ja aineenvaihdunnansairaudet muodostivat vain 3 %
menetyksistä, mutta  tilanne ja trendi  (105 -> 149) olivat selvästi muusta
maasta poikkeavat ja koko maata  (103 -> 104) huonommat. Vastaava
tilanne todettiin myös naisilla. Mikkelin miesten tapauksessa diabetes aiheutti
näistä menetyksistä 2/3.



1. Miehet

2. Naiset



2. Miehet

1. Naiset



3. Miehet

3. Naiset



4. Miehet



?   Miehet ja Naiset



Koko Mikkelin

naisten

tärkeimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Mikkelin naisten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista oli aiheutunut
pahanlaatuisista kasvaimista (42 %), ja tilanne oli edelliseen
vuosikymmeneen verrattuna pysynyt samana (786 -> 761) toisin
kuin koko maassa, missä trendi on ollut tasaisesti laskeva (735 ->
636) . Rintasyöpien osuus kaikista naisten pahanlaatuisista
kasvaimista oli 10 % ja suunta oli hieman laskeva (236 -> 213),
mutta ero koko maahan (184 -> 147) oli Mikkelin tappioksi
kasvanut.  Naisten hengityselinsyöpien osuus kaikista syövistä oli 10
% ja tilanne oli  jatkanut huonontumistaan (42 ->70) vielä
jyrkemmin kuin miehillä.

• Toiseksi eniten menetyksiä naisilla olivat aiheuttaneet tapaturmat ja
myrkytykset (13 %), joiden kehitys (815 -> 226) oli paljon parempi
kuin koko maassa 617 -> 479).  Naisten itsemurha-menetysten
osuus oli tapaturmaisista kuolemista pieni (31 %) ja suunta hyvä
(3634 -> 72).

HUOM.: KATSO KÄYRÄT EDELLISISTÄ YHTEISKÄYRISTÄ



JATKUU…
PYLL MIKKELIN NAISET

• Kolmanneksi eniten ennenaikaisia elinvuosien menetyksiä olivat
aiheuttaneet verenkiertoelinten sairaudet (9 %). Trendi (425 ->
166) oli ollut selvästi maan tasoa  (328 -> 222) ripeämpi.

• Umpieritys- ja aineenvaihdunnansairaudet (Mikkelin naisten
tapauksessa ei kuitenkaan diabetes), muodostivat vain 6 %
menetyksistä, mutta  tilanne ja trendi  (48 -> 100) olivat selvästi
muusta maasta poikkeavat ja koko maata  (64 -> 70) huonommat.
Vastaava tilanne todettiin myös miehillä. Syy?

HUOM.: KATSO KÄYRÄT EDELLISISTÄ YHTEISKÄYRISTÄ



YHTEENVETO / KOKO MIKKELI

Mikkelissä väestön terveydentilan tila ja suunta ovat tyydyttäviä ja kehitys
etenkin naisten osalta edelleen menossa hyvään suuntaan. Naiset ovat nyt
saavuttaneet koko maan tason. Naisilla positiivisena asiana on, että
alkoholiperäiset sairaudet eivät ole muodostuneet ongelmiksi, vaan
päinvastoin niiden aiheuttamat menetykset ovat edelleen laskussa
(parantuvat). Pahanlaatuisten kasvainten aikaisempi väheneminen naisten
yleisempänä ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien syinä on
valitettavasti nyt pysähtynyt johtuen siitä, että keuhkosyövän osuus naisilla
kasvaa. Rintasyövän aiheuttamat menetykset sentään ovat edelleen lievässä
laskussa.

Syöpätautien osalta keuhkosyövän huonon kehityksen syy mitä
ilmeisimmin sekä miehillä että naisilla on tupakka. Nuorten tupakoimisen
aloittamisen ja passiivisen tupakoinnin ehkäisyä, tupakasta vieroituksen
hoidon tehostamista, työpaikkatupakoinnin kieltämistä ja valtakunnallisen
hintapolitiikan tukemista, kaikkia tarvitaan

JATKUU …



MIKKELI YHTEENVETO JATKUU …

Mikkelin naisten pienet menetykset alkoholiperäisistä sairauksista ja
myrkytyksistä, joiden suhteen trendi on jopa laskeva,  on positiivinen
poikkeus Suomessa. Kannattaisi yrittää selvittää, miten tähän on päästy ja
muiden alueen kuntien (sekä Mikkelin miesten) on syytä ottaa siitä oppia.

Aikaisemmissa lausunnoissa (30.3.2011 ja 31.10.13) kiinnitettiin huomiota
Mikkelille ja ajallemme ominaiseen alkoholin vaaralliseen ja haitalliseen
käyttöön ja sen aiheuttamaan haasteeseen miesten keskuudessa.
Miehilläkään tilanne ei nyt 10 viime vuoden aikana ole pahentunut, mutta se
on jäänyt jälkeen koko maan lievästi positiivisesta paranevasta trendistä.
Mikkelissä tarvitaan nyt miesten alkoholiryhtiliikettä ja konkreettiseksi
tavoitteeksi kannattaisi ottaa koko maan tason saavuttaminen seuraavaan
mittaukseen mennessä.

Perinteisten kansantautien kuten verenkiertoelinsairauksien aikaisemmat
huonot trendit on saatu kuriin ja suunta on nyt hyvä - koko maan tasolla ja
osin jo sitä parempikin. Aineenvaihduntasairauksien (diabetes, ym. ?)
tilannetta sekä miehillä että naisilla kuitenkin tulisi selvittää, sekä niiden
havaitsemista ja hoitoa tehostaa, unohtamatta ylipainoa ja lihavuutta.



Kouluarvosanat: MIKKELI vs. koko maa
Naiset: 7
Miehet: 6
Yhteensä: 6 (trendit)

Kouluarvosanat: MIKKELI - KESKINEN vs. KOKO MIKKELI
Naiset: 7
Miehet: 6 (suicidit, keuhkosyöpäsuunta, aivohalvaus, alko)

Yhteensä: 6,5

Kouluarvosanat: MIKKELI – ETELÄINEN vs. KOKO MIKKELI
Naiset: 9
Miehet: 8
Yhteensä: 8 (selkeitä parantamismahdollisuuksia käyttämättä ?)

Kouluarvosanat: MIKKELI – POHJOINEN vs. KOKO MIKKELI
Naiset: 6
Miehet: 7
Yhteensä: 6 (selkeitä  parantamismahdollisuuksia käyttämättä ?)

KAUPUNGINOSAT



Tärkeä asia pohdittavaksi on niiden noin 450:n ilman
määriteltävää asuinpaikkaa olevien mikkeliläisen elämäntilanne,
joka aiheuttaa heille 6-7 kertaisen  määrän elinvuosien menetyksiä
muihin mikkeliläisiin verrattuna (26.998/100.000 vrt 3876/ 100.000).

Keitä he ovat, mistä he ovat tulleet, miten tilanteeseen joutuneet,
missä he elävät ja ennen kaikkea mitä heidän hyväkseen voidaan
tehdä paremmin kuin tähän asti? Nykyisin käytössä olevat keinot
eivät menetettyjen elinvuosien näkökulmasta nähtynä ole riittäviä.
Tämä ongelma on yhteinen kaikille Suomen suurille ja
keskikokoisillekin kaupungeille, joten parannuskeinojakin voisi
olla hyödyllistä etsiä yhdessä.



Koko Mäntyharjun  tilanne
PYLL-indeksin mukaan
( 6266 as. 31.12.2014)

Vuosittain Mäntyharjulla henkistä pääomaa menetettiin 2010 - 2014
(6024 vuotta/100.000), eli selvästi enemmän kuin koko maassa
keskimäärin (3321 vuotta/100.000). Kehitys (6761 à 6024) oli ollut
nyt hitaampaa kuin koko maassa (4228à 3321). Tilanne oli
kymmenen vuotta sitten ollut huono, ja oli sitä edelleenkin
pienestä miesten aikaansaamasta parannuksesta huolimatta, sillä
naisten osalta oli nyt menty ojasta allikkoon.

Mäntyharjun naisten tilanne (3058 vuotta/ 100.000) oli kääntynyt
huonompaan suuntaan (2212à 3058) ja oli nyt koko maan tasoa
(2611à 2123) huonompi. Miesten tilanne (8551) oli lähes kaksi
kertaa koko maata (4497) huonompi ja kehitys hidasta (11235à
8551).

Miestenkin tilanne oli kymmenen vuotta sitten ollut huono, mutta
suunta näyttäisi nyt osoittavan lupaavasti parempaan päin.



Koko Mäntyharjun

miesten

tärkeimmät  ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Mäntyharjun miesten keskuudessa:

• Eniten oli ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia aiheutunut
tapaturmista ja myrkytyksistä (37 %), joissa vähenemistä oli
kuitenkin tapahtunut (4402 à 3428). Erityisesti
maaliikennetapaturmat olivat edelleen ongelma (51 % kaikista) ja
myös niiden kehitys oli ollut huono (1502 à 1723). Itsemurhien
osuus oli nyt vähentynyt 19 %:iin kaikista miesten tapaturmista ja
myrkytyksistä, ja niiden trendi oli ilahduttavasti saatu kääntymään
laskuun (2243 à 672). Ne olivat nyt samalla tasolla koko maan
kanssa.

• Toiseksi suurin osuus (21 %) miesten ennenaikaisista elinvuosien
menetyksistä johtui verenkiertoelinten sairauksista (23 %), joiden
kehitys oli ollut hitaasti laskeva (2390 à 2099). Huomionarvoista on,
että aivohalvaukset muodostivat menetyksistä 17 % ja niiden määrä
oli selvästi koko maata suurempi.

JATKUU …



JATKUU …
PYLL Mäntyharjun miehet

•Kolmannella sijalla miesten ennenaikaisista elinvuosien
menetyksistä olivat pahanlaatuiset kasvaimet (16 %). Niiden
osalta kehitys oli ollut vielä huonompaan suuntaan (504 à
1461) kuin kolme vuotta sitten ja määrä oli nyt yli
kaksinkertainen koko maahan verrattuna (691).
Keuhkosyöpä ei Mäntyharjulla selitä tätä ongelmaa, vaan se
johtuu jostain muusta.

•Alkoholiperäisistä sairauksista johtuvat syyt aiheuttivat
miehillä samalla tavoin paljon menetyksiä kuin
aikaisemminkin (11 % / 1084 à 1046) ja niiden määrä oli
noin kaksinkertainen koko maahan verrattuna (588).



Koko Mäntyharjun

naisten

tärkeimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Mäntyharjun naisten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut
verenkiertoelinten sairauksista (35 %) ja näiden kehityskin oli ollut
huonon suuntainen (224 à 643).   Koko maahan verrattuna (222)
määrä oli kasvanut kaksinkertaisesta kolminkertaiseksi. Hälyttävänä
löydöksenä on, että aivoverisuonten sairaudet (aivohalvaus)
aiheutti niistä 54 %! Tämä löydös on uusi, sillä vuonna 2011 ja
2013 tehdyissä PYLL-analyyseissa aivoverisuonten sairaudet eivät
Mäntyharjulla hypänneet silmille.

• Toiseksi eniten menetyksiä naisilla olivat aiheuttaneet
pahanlaatuiset kasvaimet (31 % / 247 à 573), ja erityisesti
rintasyövät, jotka naisilla aiheuttivat 32 % kaikista
syöpämenetyksistä. Niiden osuus oli ollut korkea jo aikaisemminkin
tehdyissä PYLL-analyyseissä. Tilanne oli myös oleellisesti
huonontunut viimeisen kymmenen vuoden aikana (72 à 190) ja oli
nyt suurempi kuin koko maassa (147).  Myös hengityselinten
pahanlaatuisten kasvainten osuus oli naisilla suuri (16 % kaikista).
Niiden aiheuttamat menetykset olivat aikaisempaan verrattuna
pysyneet ennallaan (88 à 89), mutta olivat jonkin verran koko
maan keskiarvoa (63) suuremmat.

JATKUU …



JATKUU …
PYLL Mäntyharjun naiset

Kolmanneksi eniten ennenaikaisia elinvuosien menetyksiä
naisille olivat aiheuttaneet tapaturmat ja myrkytykset (10 %)
ja näiden kehitys oli ollut hyvä (906 à 178). Positiivisena
asiana Mäntyharjun naisten kohdalla voi kuitenkin todeta, että
itsemurhien aiheuttamissa PYLL-menetyksissä on tapahtunut
jyrkkä lasku/paraneminen (776 à 89).



YHTEENVETO / MÄNTYHARJU

Mäntyharjulla väestön terveydentila ja sen kehityksen suunta eivät
olleet tyydyttäviä. Miesten kohdalla menetysten taso oli kaksi kertaa
suurempi kuin koko maassa, vaikka suunta olikin nyt alkanut laskea
(parantua). Naisten tilanne oli kymmen vuotta sitten koko maan
tasolla, mutta oli nyt sitä noin 50 % huonompi.

Liikennetapaturmakuolemia ei Mäntyharjun miesten kohdalla ole
onnistuttu saamaan kuriin. Onko kaikki voitava tehty? Asiasta on
syytä keskustella poliisiviranomaisten kanssa.

JATKUU …



MÄNTYHARJU YHTEENVETO
JATKUU …

• Verenkiertoelinten sairaudet ovat Mäntyharjulla edelleen ongelma, johon
näyttöön perustuvia ehkäisykeinoja on olemassa. Käytetäänkö niitä
tehokkaasti? Erikoisena löydöksenä ovat aivohalvauksista johtuvat
tavallista suuremmat menetykset sekä miehillä että naisilla, joiden syihin
paikallisesti pitää nyt paneutua yhdessä erikoissairaanhoidon
asiantuntijoiden kanssa. Miten on verenpaineen hoito toteutettu? Entä
sydämen eteisvärinä ja verenohennushoito? Kolesterolitaudin hoito?
Kansanterveystyön tuloksellisuutta on nyt ennakkoluulottomasti
pohdittava ja tehostettava.

• Syöpätautien osalta niiden suuri merkitys sekä miesten että naisten
PYLL-menetyksissä aikaisemminkin oli antanut aiheen selvittää Suomen
Syöpäyhdistyksen kautta niiden esiintyvyyttä alueella. Saadun
erillisselvityksen mukaan syöpien ilmaantuvuus ei silloin poikennut
Suomen keskiarvoista, joten syyt keskimääräistä suurempiin elinvuosien
menetyksiin tältä osin johtuvat hoitoon hakeutumisesta ja/tai hoidosta
itsestään johtuvista syistä.



Kouluarvosanat: MIKKELI vs. koko maa
Naiset: 7
Miehet: 6
Yhteensä: 6 (trendit)

Kouluarvosanat: MÄNTYHARJUN vs. koko maa
Naiset: 5 -> 4 (johtuen huonoista trendeistä)
Miehet: 4

Yhteensä: 4

*



Pertunmaan tilanne
PYLL-indeksin mukaan (1.832 as. 31.12.2014)

Vuosittain Pertunmaalla henkistä pääomaa menetettiin 2010 – 2014
(3562 vuotta/100.000) eli hieman enemmän kuin koko maassa
keskimäärin  (3321 vuotta/100.000). Kehitys Pertunmaalla oli hieman
parempaa kuin koko maan kehitys on kirinyt sitä kiinni. Kokonaistilanne
oli 3-vuotta sitten tehdyssä PYLL-analyysissä selvästi huonompi kuin
nyt.

Pertunmaalla erikseen tarkasteltuna naisten tilanne (1288 vuotta/
100.000) oli edelleen hyvä koko maata parempi vaikka kehitys olikin
kääntynyt lievään nousuun (931 -> 1288). Kuitenkin ollaan koko maan
tasoa (2611 ->2123)edellä. Miesten osalta tilanne (5578) oli vielä koko
maata (4497) huonompi.

Pertunmaan miesten  kehitys aikaisempaan verrattuna oli kuitenkin
hieman ripeämpää kuin koko maassa ja siten etumatkaa oli kurottu
umpeen. Edellisessä mittauksessa koko maahan verrattuna  miesten
tilanne Pertunmaalla oli  ollut noin  kaksi kertaa huonompi, mutta nyt
eroa oli vain 24 %















Pertunmaan miesten

tärkeimmät  ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Pertunmaan miesten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista oli aiheutunut
verenkiertoelinten sairauksista (36 %), jotka muodostivat 2,6 kertaa
suuremman  ongelman (2048) kuin koko maassa keskimäärin (773) ja
kehityskin oli nyt Pertunmaalla kääntynyt selvään nousuun .

• Toiseksi eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat aiheuttaneet
alkoholiperäiset sairaudet ja myrkytykset (32%) ja niiden suunta oli
viimeisten 20 vuoden aikana ollut lineaarisesti  jyrkästi ylöspäin (67 ->
1311-> 1803).  Alkoholiperäiset menetykset ovat nyt Pertunmaan miehillä
nyt 3 kertaa suuremmat kuin koko maassa (588).

• Kolmanneksi suurin syy miesten  PYLL-menetyksiin olivat pahanlaatuiset
kasvaimet (17%), joiden aikaisempi hyvä suunta  oli nyt pysähtynyt (613-
964) ollen nyt koko maan kanssa suunnilleen samalla tasolla.

• Positiivisena lisähuomiona voi mainita, että 3 vuotta sitten  tehdyssä
PYLL-analyysissä 75 % miesten tapaturmista ja myrkytyksistä oli johtunut
itsemurhista, mutta nyt itsemurhien aiheuttamia menetyksiä ei ollut
lainkaan. Se on iloinen uutinen.



1. Miehet



2. Miehet



3. Miehet



1. Naiset

3. Miehet



Pertunmaan   naisten

tärkeimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Pertunmaan naisten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut
pahanlaatuisista kasvaimista (27 %), mutta niiden kokonaisosuus
(306 -> 346) oli kuitenkin selvästi koko maata (636) parempi.
Rintasyövästä aiheutuneet menetykset (73) olivat puolta
pienemmät kuin koko maassa (147).

• Toiseksi eniten naisten ennenaikaisia elinvuosien menetyksiä oli
aiheutunut verenkiertoelinten sairauksista (23 %), mutta näiden
kehitys oli ollut hyvä (455 - 293). Tilanne oli nyt koko maan kanssa
lähes samalla tasolla (222). Pertunmaan naisten verenkiertoelinten
sairauksista aiheutuneista PYLL-menetyksistä 75% oli johtunut
iskeemisistä sydänsairauksista

• Muita syitä PYLL-menetykseen Pertunmaan naisilla ei ollut
lainkaan!



1. Naiset



1. Naiset

3. Miehet



1b. Naiset



2. Naiset



2. Naiset

1. Miehet



YHTEENVETO/ PERTUNMAA

Pertunmaalla koko väestön terveydentila oli nyt koko
maan keskiarvon tasalla, ja sen kehitys oli ollut koko
maan tavoin parempaan suuntaan.

Miesten ja naisten välillä havaitaan yli 4-kertainen ero
naisten eduksi. Naisten tilanne oli koko maata
parempi. Miesten PYLL-arvo oli koko maata  vain
hieman suurempi ja kehitys hyvään suuntaan.

Ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien syissä
merkille pantavaa oli miehillä verenkiertoelinten
sairauksien ja alkoholiperäisten syiden kasvava
suunta, joihin vaikuttamalla  Pertunmaan miesten
pitäisi päästä koko maan tasolle .



Kouluarvosanat: MIKKELI vs. koko maa
Naiset: 7
Miehet: 6
Yhteensä: 6 (trendit)

Kouluarvosanat: PERTUNMAA vs. koko maa
Naiset: 9
Miehet: 6 -> 5*
Yhteensä: 7

*arvosanan alennus miehille johtuen alkoholihaittojen sydänperäisten syiden huonosta suunnasta



Koko Pieksämäen tilanne
PYLL-indeksin mukaan
(19.051 as. 31.12.2014)

Pieksämäellä henkistä pääomaa menetettiin 20010 – 20014 (4511/ 100.00
elinvuotta)) eli selvästi enemmän kuin koko maassa (3321). Muutos
Pieksämäellä ei seurannut koko maan kehitystä - eli tilanne oli kehittynyt 10
vuodessa huonompaan suuntaan (4300 ® 4511) kuin maassa keskimäärin
(4228 ® 3321).

Pieksämäen naisten tilanne (2752) oli tyydyttävä, mutta heilläkin 10 vuoden
kehitys oli ollut huonompaan suuntaan (2198à 2752) toisin kuin koko
maassa (2611à 2123).

Miesten osalta tilanne (6146) oli selvästi huonompi kuin koko maan miesten
keskuudessa (4497) ja kehitys (6371à 6146) oli ollut selvästi koko maata
huonompaa (5823à 4497), mutta ei niin huono kuin naisilla.



Koko Pieksämäen

miesten

tärkeimmät  ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Pieksämäen miesten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut tapaturmista
ja myrkytyksistä (39 %), joiden suuntakin oli nyt kääntynyt huonompaan
päin (2249à 2830) päinvastoin kuin koko maassa (2082à 1562).
Itsemurhien osuus kaikista tapaturmamenetyksistä oli suuri 54 % (1115à
1514) ja niiden suunta oli kasvava, päinvastoin kuin koko maassa (1269 ->
659 ).  Myös maaliikennetapaturmien aiheuttamat menetykset olivat koko
maata suuremmat ja nousussa (161à 370).

• Toiseksi suurin syy Pieksämäen miesten ennenaikaisiin elinvuosien
menetyksiin olivat verenkiertoelinten sairaudet (14 % / 1380à 989).
Suunta oli jatkunut hyvänä, mutta tilanne oli edelleen koko maata
huonompi (1102à 773).

JATKUU…



JATKUU …
PYLL Pieksämäen  miehet

•Kolmanneksi suurin osuus miesten ennenaikaisista
elinvuosien menetyksistä johtui pahanlaatuisista kasvaimista
(11 % / 720 à 801), vaan ei kuitenkaan keuhkosyövistä. koko
maahan verrattuna (811 à 691) tilanne oli melko
samanlainen, Pieksämäellä tosin suunta oli väärään päin.

•Positiivinen mainitsemisen arvoinen asia Pieksämäellä on,
että alkoholiperäisten menetysten määrä (10 % /1024 à 706)
on vähenemään päin, vaikka ne edelleen ovat hieman
korkeammalla tasolla kuin koko maassa (660 à 588).



Koko Pieksämäen

naisten

tärkeimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Pieksämäen naisten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut
tapaturmista ja myrkytyksistä (32 % / 451 à 940), ja niiden trendi siis
oli huono /kasvava. Niistä 44 % (407) oli johtunut
maaliikennetapaturmista ja 44 % itsemurhista (411). Koko maahan
verrattuna PYLL-arvot olivat paljon suuremmat ja suunta
väärä/nouseva.

• Toiseksi eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut
pahanlaatuisista kasvaimista (25 %), ja tilanne oli edelliseen
vuosikymmeneen verrattuna pysynyt ennallaan (726 à 724).  Koko
maahan verrattuna (735 à 636) Pieksämäen naisten trendi oli
huonompaan suuntaan, mutta muuten samaa luokkaa. Naisten
keuhkosyöpä (16 % kaikista naisten syövistä) oli koko maata
korkeammalla/huonommalla tasolla (23 à 118) ja trendi huonoon
suuntaan. Ilmeisesti Pieksämäen naiset tupakoivat paljon? Tässä
yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota siihen erityiseen seikkaan,
että Pieksämäen naisille influenssa ja keuhkokuume aiheuttivat 5 %
(158) elinvuosien menetyksiä.  Naisten rintasyöpien osuus taas ei ollut
kovin suuri ja suuntakin hyvä/laskeva (264 à 93).

JATKUU …



JATKUU …
PYLL Pieksämäen  naiset

•Kolmanneksi eniten ennenaikaisia aikaisia elinvuosien menetyksiä
Pieksämäen naisille olivat aiheuttaneet alkoholiperäiset sairaudet (7 % /
189à 199), mutta tilanne on kuitenkin parempi kuin 3 vuotta sitten. Koko
maahan verrattuna (152) ollaan edelleen huonommalla puolella.

•Positiivisena asiana on syytä todeta, että verenkiertoelinten sairaudet
eivät enää nouse esiin niin kuin 5 vuotta sitten (17 % / 444).  Nyt
Pieksämäen naisten verenkiertoelinsairauksista aiheutuneet menetykset
olivat vain 6 % (174), joka määrä oli koko maata pienempi ja suunta
hyvä/laskeva. Myös aikaisemmin ilmenneet diabeteksen aiheuttamat
menetykset oli nyt onnistuttu eliminoimaan ilmeisesti tehostuneella
hoidolla. HYVÄ!



YHTEENVETO / PIEKSÄMÄKI

Pieksämäellä väestön terveydentila arvioituna ennenaikaisesti
menetettyjen elinvuosien kautta oli välttävää tasoa ja kehityksen suunta
huono.  Samanlaisena tilanne oli pysynyt viimeiset kymmenen vuotta.
Aikaisempi hyvä trendi oli kääntynyt 2000-luvun alussa. Naisilla ja
miehillä suurin kansanterveydellinen ongelmavyyhti löytyy nyt
tapaturmista ja myrkytyksistä, ja siellä itsemurhien ja liikennetapaturmien
ehkäisyn pitäisi nousta kärkihankkeiksi.

Alkoholiperäisten sairauksien aiheuttamien suoranaisten menetysten taso
antaa aiheen olettaa, että alkoholin vaarallinen käyttö osaltaan pahentaa
tapaturmaongelmaa Pieksämäellä. On syytä selvittää puhallutetaanko
kaikki tapaturmapotilaat Pieksämäellä, ja jos ei, niin kannattaa aloittaa
heti.

JATKUU …



PIEKSÄMÄKI YHTEENVETO
JATKUU …

• Jo aikaisemmin tehdyn PYLL-analyysin yhteydessä syöpätautien osalta niiden
suuri osuus Pieksämäen naisten PYLL-menetyksissä antoi aiheen selvittää
Suomen Syöpäyhdistyksen kautta 2011 niiden esiintyvyyttä alueella. Saadun
erillisselvityksen mukaan syöpien ilmaantuvuus ei Pieksämäellä poikennut
muun Suomen keskiarvoista, joten syyt keskimääräistä suurempiin elinvuosien
menetyksiin tältä osin johtuivat hoitoon hakeutumisesta ja/tai hoidon
huonommasta laadusta. Nyt tehdyssä PYLL-analyysissä ei kokonaisuuden
kannalta valitettavasti vielä näy muutosta parempaan, paitsi naisten
rintasyöpien ja miesten keuhkosyöpien osalta. Niiltä osin löydös on
ilahduttava, mutta työtä on herpaantumatta jatkettava. Naisten koko maata
suuremmat keuhkosyöpämenetykset antavat aiheen tiukentaa tupakan
vastaisia toimenpiteitä, joihin tuleva tupakkalain uudistus antaa hyvän pohjan.

• Pieksämäen naisille olivat influenssa ja keuhkokuume aiheuttaneet
poikkeuksellisen paljon elinvuosien menetyksiä.  Onko riskiryhmien
influenssarokotukset hoidettu asianmukaisesti Pieksämäellä?



Kouluarvosanat: MIKKELI vs. koko maa
Naiset: 7
Miehet: 6
Yhteensä: 6 (trendit)

Kouluarvosanat: PIEKSÄMÄEN vs. koko maa
Naiset: 5 (TRENDI -)
Miehet: 5 (TRENDI -)
Yhteensä: 5

*



Koko Puumalan  tilanne
PYLL-indeksin mukaan

(2306 as. 31.12.2014)

Vuosittain Puumalassa henkistä pääomaa menetettiin 2010 – 2014 (5265
vuotta/100.000) eli selvästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin (3321
vuotta/100.000). Kehitys Puumalassa (3430à 5265) poikkesi oleellisesti
koko maan kehityksestä (4228à 3321) ollen siis edelleen kuten 3 vuotta
sittenkin menossa edelleen huonompaan suuntaan.

Puumalassa naisten tilanne (2761 vuotta/ 100.000) oli myös koko maan
tasoa (2123) huonompi ja kehitys oli ollut koko maahan verrattuna
päinvastainen (2281à 2761) kuten miehilläkin.

Miesten osalta tilanne (7408) oli noussut maan tasoa (4497) selvästi
suuremmaksi ja kehitys oli ollut koko maan trendiin verrattuna
päinvastainen (4399à 7408).



Koko Puumalan

miesten

tärkeimmät  ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Puumalan miesten keskuudessa:

•Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia
oli aiheutunut tapaturmista ja myrkytyksistä (39
%), joiden kehitys kuitenkin oli ollut huono
(1189 à 2685). Maaliikennetapaturmien osuus
niistä oli kuitenkin vain 13 % eikä
itsemurhamenetyksiä ollut Puumalan miehillä
lainkaan.

•Toiseksi eniten enneaikaisesti menetettyjä
elinvuosia olivat aiheuttaneet pahanlaatuiset
kasvaimet (21 %), joiden kehityskin oli ollut
huono koko maahan verrattuna. Miesten
syöpäongelmat eivät kuitenkaan johtuneet
keuhkosyövistä.

JATKUU…



JATKUU …
PYLL Puumalan miehet

•Kolmanneksi suurimmat osuudet miesten ennenaikaisista
elinvuosien menetyksistä johtuivat verenkiertoelinten
sairauksista (20 %), joista 60 % aiheutui iskeemisistä
sydänsairauksista ja 18 % aivoverisuonten sairauksista. Suunta
oli huono (701 à 1386) toisin kuin koko maassa (1102 à
773).

• Miesten alkoholiperäiset menetykset olivat neljännellä sijalla
(13 %) mutta niiden suunta oli kääntynyt laskuun (1431 à
913), vaikka se edelleen oli selvästi koko maata suurempi
(588).  Alkoholimenetysten väheneminen Puumalassa on
kuitenkin positiivinen ja melko harvinainen ilmiö nykypäivän
Suomessa



Koko Puumalan

naisten

tärkeimmät ehkäistävissä olevat terveysongelmat



Puumalan naisten keskuudessa:

• Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat aiheuttaneet
naisille pahanlaatuiset kasvaimet (25 %), 278 à 857. Koko maan
arvoon (636) verrattuna se oli hieman suurempi. Pahanlaatuisten
kasvainten aiheuttamista menetyksistä 95 % oli johtunut
rintasyövistä (0 ->820). Niiden PYLL-arvo on nyt koko maan lukua
noin 6 kertaa suurempi (147).

• Toiseksi eniten (21 %) ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat
aiheuttaneet verenkiertoelinten sairaudet, joiden osalta suunta oli
edelleen huono (236 à 802). Koko maahan verrattuna (222) luku on
noin 4 kertaa suurempi. Puumalan naisilla menetykset tässä
ryhmässä olivat kuten myös 3 vuotta sitten lähes kokonaan (91 %)
olleet aivoverenkiertoelinten sairauksista johtuvia. Onko tällä välillä
asialle pyritty tekemään jotain?

JATKUU …



JATKUU …
PYLL Puumalan naiset

•Kolmanneksi eniten (19 %) ennenaikaisesti menetettyjä
elinvuosia olivat aiheuttaneet tapaturmat ja myrkytykset, joiden
osalta tilanne (660) oli koko maan tasoa (479) suurempi. KAIKKI
nämä tapaturmaiset naisten PYLL-menetykset olivat johtuneet
itsemurhista (660).

•Edellisessä 3 vuotta sitten tehdyssä analyysissä oli todettu, että
alkoholin aiheuttamat menetykset olivat vähentyneet Puumalan
naisilla erittäin paljon (1058 à 75). Kaikista naisten PYLL-
menetyksistä alkoholin osuus oli 11 % (= neljänneksi suurin
menetysten syy).   Nyt tilanne on taas pahentunut (347 à 376),
ja verrattuna koko maan lukuun (152) menetykset ovat noin
kaksinkertaiset.



YHTEENVETO / PUUMALA

• Puumalassa väestön terveydentila oli 10 vuotta sitten suunnilleen koko
maan tasolla.  Nyt tilanne on jatkanut kehitystään huonompaan
suuntaan sekä miehillä että naisilla. Miesten ja naisten aikaisemmin
tasaantunut ero on nyt taas kasvanut suureksi. Miesten keskuudessa
ongelmat muodostuivat tapaturmista (mutta millaisista – koska ei
itsemurhista eikä paljon liikenteestäkään?), pahanlaatuisista
kasvaimista (mutta ei keuhkosyvistä) ja alkoholiperäisistä sairauksista.
Naisilla suurimmat ongelmat aiheutuvat rintasyövistä,
aivoverenkiertoelinten sairauksista, itsemurhista ja alkoholista

JATKUU …



PUUMALA YHTEENVETO
JATKUU …

• Syöpätautien osalta niiden suuri osuus PYLL-menetyksissä oli jo
aikaisemmin 6 ja 3 vuotta sitten antanut aiheen selvittää Suomen
Syöpäyhdistyksen kautta niiden esiintyvyyttä alueella. Silloin saadun
erillisselvityksen mukaan syöpien ilmaantuvuus EI poikennut koko
Suomen keskiarvoista, joten syyt keskimääräistä suurempiin
elinvuosien menetyksiin tältä osin johtuvat hoitoon hakeutumisesta
ja/tai puutteellisesta hoidosta.  Olisi ajoitettava paikallisten
asiantuntijoiden käsitys asiasta ja selvitettävä onko kaikki mahdollinen
jo todellakin tehty asiantilan korjaamiseksi.



* * numeroiden alennus johtuu hälyttävistä trendeistä sekä siitä, että jo
aikaisemmin todetuille ongelmille ei ole onnistuttu tekemään mitään.

Kouluarvosanat: MIKKELI vs. koko maa
Naiset: 7
Miehet: 6
Yhteensä: 6 (trendit)

Kouluarvosanat: PUUMALAN vs. koko maa
Naiset: 6 à 4*
Miehet: 5 à 4*
Yhteensä: 4

*













TAPAT





TAPAT



MITEN ETELÄ SAVOSSA TÄSTÄ ETEENPÄIN ?



“Iso pullo limpsaa päivässä tiellä pitää”,
sanovat Etetelä-Mikkelin  tytöt

EI KUN …

ITÄMEREN RUOKAKOLMIO

SE TIELLÄ PITÄÄ



Mihin suuntaan päätöksenteko muuttuu
nyky-suomessa?

Päätöksenteko perustuu tietoon
(tiede)

Markkinavoimat

päättää
Yhteisö vastaa

(julkinen sektori)

Päätöksenteko perustuu
uskomuksiin



COUNTRY 2009 2010 2011 2012 2013
Reduction of PYLL

Sweden 2642 2610 2420 2421 2430 212

Norway 2906 2914 2760 2541 2515 391

Denmark 3578 3386 2942 2942 N.A. 636

Germany 3224 3184 2942 2942 2989 235

Finland 3791 3694 3395 3307 3100 691

Poland 5839 5637 5171 5081 4901 938

Estonia 6890 6219 5558 5621 N.A. 1269

Latvia 8528 8009 7200 6974 N.A 1554

Lithuania 9458 8285 7727 7418 N.A. 2040
Russian
Federation 12595 11782 10878 N.A. N.A. 1717



TABLE 2. Economic gain 1€ = 1,12198 USD

Economic gain (M€) 2009 -2013

COUNTRY saved yrs x GDP-PPP

Sweden 660 M€

Norway 638 M€

Denmark 1 189 M€

Germany 6 358 M€

Finland 1 111 M€

Poland 6 387 M€

Estonia 329 M€

Latvia 531 M€

Lithuania 1 221 M€

Russian Federation 40 893 M€


