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MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI 

(PYLL = Potential Years of Life Lost) 

 

Finnish Consulting Group (FCG) laski Juvan kunnan väestölle ”me-

netetyt elinvuodet” (PYLL) -indeksin jonka kehityksestä ja tulkin-

nasta annetaan oheinen lausunto. 

 

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

 

Vuosittain Juvalla henkistä pääomaa menetettiin 2010 - 2014 

(3869 vuotta/100.000) eli hieman enemmän kuin koko maassa 
keskimäärin (3321 vuotta/100.000). Muutos Juvalla (5664 3869) 

oli koko maan kehitystä (4226  3321) hieman ripeämpää. Juvalla 

naisten tilanne (1600 vuotta/ 100.000) oli nyt kääntynyt hyvään 
suuntaan (4182 1600), ja oli nyt koko maata (2611  2123) pa-

rempi. Miesten osalta tilanne (5886) oli koko maata (4497) huo-

nompi, mutta sen kehitys (7096  5886) on parantunut samaa 

tahtia koko maan kanssa. 

 

Juvan miesten keskuudessa: 

 Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut ta-

paturmista ja myrkytyksistä (37 %), joista lähes kaikki johtui-
vat itsemurhista, 92 % kaikista. 

 Toiseksi suurin osuus miesten ennenaikaisista elinvuosien me-

netyksistä aiheutui pahanlaatuisista kasvaimista (13 %), ei kui-

tenkaan 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 %), jois-

ta aivoverisuonten sairaudet aiheuttivat 33 %. Verenkiertoelin-

ten sairauksien aiheuttamat menetykset Juvan miehillä olivat 

802 vuosittain ennenaikaisesti menetettyä elinvuotta /100.000 
henkilövuotta, kun vastaava luku koko maassa oli 773.  

 

 Juvan naisten keskuudessa: 

 Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat alkoholipe-

räiset syyt, 730 vuosittain ennenaikaisesti menetettyä elinvuot-

ta /100.000 henkilövuotta (43 %), kun vastaava luku koko 
maassa oli 152.  

 Toiseksi eniten menetyksiä naisilla olivat aiheuttaneet pahan-

laatuiset kasvaimet (32 %), ja tilanne oli edelliseen vuosikym-
meneen verrattuna parantunut (1029  545) ollen nyt koko 

maan kanssa tasoissa (636). Rintasyöpä (147  0) ei aiheutta-

nut naisten syöpämenetyksiä, vaan suolistosyövillä oli niihin 
suuri osuus (106  200) eli 37% kaikista syövistä.   

 Myös  hengityselinsyövät aiheuttivat tavallista enemmän (122 / 

22 %) naisten syöpämenetyksistä, ollen noin kaksi kertaa 
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enemmän kuin koko maassa (62)."Ilmeisesti naisten tupakasta 
vieroitus ei ole kyllin tehokasta. 

 Muita PYLLin kansanterveysongelmia ei PYLLin avulla Juvan nai-
silta löytynyt 

 

 

Yhteenveto 

Juvalla väestön vuosittaiset ennenaikaisten elinvuosien menetykset 

ovat viimeisten kymmenen 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 sai-

rauksien 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 järkyttä-

vän korkeat ennenaikaiset menetykset alkoholiperäisistä syistä.  

Ero muuhun maahan on noin 5-kertainen!  Asialle on nyt tehtävä 

jotain. 

 

Kouluarvosanat: JUVA 

Naiset: 8   7* 

Miehet: 6 

Yhteensä: 6 

 *Naisten numeron alennus johtuu alkoholikatastrofista 

  

 

Ehdotus jatkosta  Mikäli koette aiheelliseksi ratkaista esille tulleita ongelmia, olemme 

mielellämme avuksi. Mahdollisimman laajan asiantuntija-avun hyö-

dyntämiseksi organisoimme kanssanne tilaisuuden 14.6.2016, jos-

sa ongelmiin pyritään löytämään selityksiä ja mahdollisia ratkaisu-

malleja. Mikäli toivotte lisäinformaatiota mahdollisista jatkotoimen-

piteistä ja niiden kustannuksista, yhteyshenkilöinä toimivat allekir-

joittaneet.  

 

 

Mikko Vienonen,  

erityisasiantuntija, LKT 

FCG Konsultointi Oy 

mikko.vienonen@fcg.fi 

050-4421 877 

 Ilkka Vohlonen,  

professori,  

Itä-Suomen yliopisto 

tutkimusjohtaja,  

FCG Konsultointi Oy 

ilkka.vohlonen@fcg.fi  

050-3839 938 
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