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MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI 

(PYLL = Potential Years of Life Lost) 

 

 

Finnish Consulting Group (FCG) laski Mikkelin kaupungin väestölle ja 

sen kaupunginosille ”menetetyt elinvuodet” (PYLL)-indeksin jonka 

kehityksestä ja tulkinnasta annetaan oheinen lausunto. 

 

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

 

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 (4591  3876). Mikkelissä naisten tilanne 

(2159/100.000) oli nyt samaa tasoa (2848  2156) kuin koko 

maassa (2123). Miesten osalta tilanne (5583) oli koko maata (4497) 
huonompi ja kehitys (6330  5583) huonompaa kuin koko maan 

taso. Verrattuna kolme vuotta sitten tehtyyn mittaukseen vuosilta 

2007 – 2011 Mikkelin naisten ja miesten tilanne oli silloin parempi 

kuin nyt, joten taantumassa ollaan PYLLinkin osalta. 

 

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 suurimmaksi syyksi yhdessä verenkiertoelinten 

sairauksien kanssa (13 %) miesten ennenaikaisten menetettyjen 

elinvuosien syyksi olivat nyt nousseet pahanlaatuisiset kasvaimet 

(13 %), jotka kolme 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). Mikkelin miehillä syöpämenetysten 

aiheuttajana suolistosyövät olivat merkittävä tekijä (65 -119), ja 

nyt koko maata (59) korkeammalla tasolla 

 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).  

 

 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 
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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.  

 

 

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. Mikkelin naisilla syöpämenetysten 

aiheuttajana myös suolistosyövät olivat hieman (56 -76) koko 

maata (59) korkeammalla tasolla 

 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). 

 

 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. Tarkempaa syytä naisilla 

ei PYLL-analyysi paljasta. 

 

 

 

Yhteenveto 

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 
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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. 

   

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 

kymmenen 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 kansansairauksien 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 

Naiset: 7 

Miehet: 6 

Yhteensä: 6 (huonot trendit laskevat arvosanaa) 
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Kaupunginosakohtaiset tulokset (verrattuna koko Mikkelin kaupunkiin) 

 

 KESKINEN KAUPUNGINOSA (37.252 as. 31.12.2014) 

”KAUPUNKI” 

 
Mikkelin keskisen kaupunginosan kokonaisPYLL-arvo oli 3346  

3834/100 000 asukasta vs. koko Mikkeli 3876 ja koko maa 3321.  

 
Keskisen kaupunginosan miesten PYLL-arvo on 4924 5637 vs. koko 

Mikkeli 5583 ja koko maa 4497.  Eniten ennenaikaisia elinvuosien 

menetyksiä aiheuttivat keskisessä kaupungissa miehille tapaturmat ja 
myrkytykset (31 %), joista itsemurhat aiheuttivat 61 % (1028  1114) 

ja niiden suunta oli huono. Jaetulle toiselle sijalle (13 %) miehillä 

keskisessä kaupungissa tulivat pahanlaatuiset kasvaimet ja 

verenkiertoelinten sairaudet. Miehillä keuhkosyöpä oli suurin yksittäinen 
syöpätekijä (23 % kaikista) ja suunta huono (133  153). 

Verenkiertoelinsairauksien kohdalla on syytä huomioida keskisen 

kaupungin miesten aivoverenkiertohäiriöistä aiheutuneiden menetysten 

suuri määrä 23 % kaikista ja myös niiden suunta oli huonoon päin (145 
 184). Myös alkoholiperäiset sairaudet olivat iso ehkäistävissä oleva 

ongelma (12 % /757  735) ja samaa luokkaa kuin koko Mikkelissä 

(717). 

 

Mikkelin keskisen kaupungin naisten kokonaisPYLL-arvo oli 1848  2111, 

joka oli siis huonontunut ollen nyt koko Mikkelin (2159) ja koko maan 

(2123) kanssa samalla tasolla. Eniten ennenaikaisesti menetettyjä 

elinvuosia keskisessä kaupunginosassa naisille aiheuttivat pahanlaatuiset 
kasvaimet (39 % / 695  692), joista hengityselinsyövät aiheuttivat 15 

% (80 -> 101) ja rintasyövät 31 % (172  224). Molempien syöpälajien 

kohdalla menetysten suunta naisilla oli huonompaan päin. Toiseksi eniten 

menetyksiä keskisen kaupunginosan naisille aiheuttivat tapaturmat ja 
myrkytykset 12 % /354  216) joista itsemurhien osuus oli 50 % (24 

100). Näyttäisi siltä, että kaikki edellä koko kaupungin naisten PYLL-

lausunnossa mainitut aineenvaihduntatautien häiriöt olisivat peräisin juuri 
keskisestä kaupunginosasta (7 % /5  130). Poikkeuksellista on myös 

mielenterveyden häiriöiden tämän kaupunginosan naisille aiheuttama 

suuri PYLL-osuus 4 % (0 -> 64). Anorexia on useimmiten näiden PYLL-

menetysten takana.  

 

Yhteenveto Mikkeli-keskinen kaupunginosa: PYLL-arvoilla mitattuna 

väestön yleinen terveystilanne on tyydyttävä verrattuna koko Mikkeliin ja 

koko maahankin. Menetysten vähentämiseen on mahdollisuuksia miesten 

itsemurhissa (määrä ja suunta) ja keuhkosyövän, aivohalvausten ja 

alkoholihaittojen ehkäisyssä. Naisten haasteena on keuhkosyöpä ja 

rintasyöpä sekä itsemurhien ehkäisy. Naisten erityisongelmana 

näyttäisivät myös  olevan diabeteksen  hoidon ongelmat. 

 

 

Kouluarvosanat: MIKKELI - KESKINEN vs. KOKO MIKKELI 

Naiset: 7 

Miehet: 6  (itsemurhat, keuhkosyöpäsuunta, aivohalvaus, 
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alkoholihaitat ) 

Yhteensä: 6,5 

 ETELÄINEN KAUPUNGINOSA (8.598 as. 31.12.2014) 

 

 
Mikkelin eteläisen kaupunginosan kokonaisPYLL-arvo oli 3438  

2779/100 000 asukasta eli huomattavasti parempi kuin koko Mikkelissä 

3876 ja koko maassakin (3321). 

. 

Eteläisen kaupunginosan miesten PYLL-arvo oli 4769 4282, joka on 

huomattavasti koko Mikkelin miesten keskiarvoa (5583) parempi.   

 

Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia ja selvästi enemmän kuin 

koko Mikkelissä aiheuttivat eteläisessä kaupunginosassa miehillä 
tapaturmat ja myrkytykset (41 % / 1250  2097), joista 46 % (454 -> 

963) johtui maaliikennetapaturmista ja 37 % (181 771) itsemurhista.  

Maaliikennetapaturmien osuus oli selvästi koko Mikkeliä (274) suurempi 

ongelma kun taas itsemurhamenetyksiä oli suhteessa vähemmän kuin 

koko Mikkelin miehillä (1104).   

 

Alkoholiperäiset sairaudet olivat nyt nousseet eteläisen kaupunginosan 
miesten toiseksi suurimmaksi ongelmaksi (14 % /872 715), vaikka siis 

niiden määrä olikin hieman vähentynyt. Verrattuna koko Mikkeliin (712) 

oltiin samalla tasolla.  

 

Pahanlaatuisten kasvainten aiheuttamat elinvuosien menetykset eteläisen 

kaupunginosan miehille olivat kolmanneksi suurimmat (13 % / 664  

683) vrt. koko Mikkeli 788. Keuhkosyövän aiheuttamat ennenaikaiset 

menetykset olivat suurempi ongelma (63 % kaikista miesten syövistä/ 

289  300) kuin koko Mikkelissä (166). Verenkiertoelinten sairaudet 

olivat neljänneksi suurin eteläisen kaupunginosan miesten ongelma (12 
% / 1024 607), mutta ongelma oli vähenemässä ja tilanne nyt hieman 

parempi kuin koko Mikkelissä (755). 

 

Eteläisen kaupunginosan naisten PYLL-arvo oli 1960 ->1040, joka oli 
selvästikin maan tasoa (19602159) parempi.  

 

Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia naisten keskuudessa 

aiheuttivat pahanlaatuiset kasvaimet (58 % / 599 ->560) vs. koko 

Mikkeli (761). Näistä 28 % (154  169) johtui rintasyövästä, joka koko 

Mikkelissä oli aiheuttanut 213 suuruisen PYLL-menetyksen ja koko 

maassa 147.   

 

Toiseksi eniten menetyksiä eteläisen kaupunginosan naisille olivat 

aiheuttaneet verenkiertoelinten sairaudet (24 % / 245 -> 231), joista 42 
% (83  98) johtui aivoverisuonten sairauksista. Koko Mikkelin vastaava 

PYLL-arvo oli naisilla 41 ja koko maassa 64. 

 

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet aiheuttivat eteläisen Mikkelin 

naisille edelleen suuren osan menetyksistä (9 % / 642  92), jotka kaikki 

johtuivat diabetesta.  Positiivista on, että diabetesmenetykset laskivat 
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aikaisempaan verrattuna vain 7-osaan, mutta edelleen koko Mikkeliin 

verrattuna (15) tai koko maahan verrattuna (30), ero oli moninkertainen. 

 



 

 

 

LAUSUNTO PYLL MIKKELI  

 

22.06.2016 

 7 (12) 

    

 

 

 

FCG Konsultointi Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474027-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

Yhteenveto Mikkeli-eteläinen kaupunginosa: PYLL-arvoilla mitattuna 

väestön yleinen terveystilanne on hyvä verrattuna koko Mikkeliin ja koko 

maahankin. Parantamiseen on mahdollisuuksia miesten liikenne-

tapaturmien ja keuhkosyövän kohdalla sekä naisten aivohalvauksissa ja 

diabeteksessa. Influenssan ja keuhkokuumeen muuta kaupunkia 

korkeammat menetykset naisilla herättävät kysymyksen onko 

influenssarokotuksista huolehdittu asianmukaisesti?  

  

 

Kouluarvosanat: MIKKELI – ETELÄINEN vs. KOKO MIKKELI 

Naiset: 9 

Miehet: 8 

Yhteensä: 8 (selkeitä parantamismahdollisuuksia käyttämättä) 
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 POHJOINEN KAUPUNGINOSA (8.230 as. 31.12.2014) 

 
Mikkelin pohjoisen kaupunginosan kokonaisPYLL-arvo oli 4093 3881 

/100 000 asukasta eli samaa luokkaa kuin koko Mikkelissä 3876 ja 

hieman huonompi kuin koko maassa (3321). 

 

Pohjoisen kaupunginosan miesten PYLL-arvo oli 6254  5041, joka oli 

jonkin verran koko Mikkelin arvoa (5583) parempi mutta koko maan 

tasolla (4497).  Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia miehille 

aiheuttivat pohjoisessa kaupunginosassa tapaturmat ja myrkytykset (33 
% / 2267  1567), joista suurin ongelma oli itsemurha (70 % kaikista 

/1223 1113) ja jotka olivat huomattavasti korkeammalla tasolla kuin 

koko Mikkelissä (1104) ja koko maassakin (659). Toiseksi eniten 

ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia pohjoisen miehille aiheuttivat 

verenkiertoelinten sairaudet (15 % /694), joista 67 % prosenttia johtui 

iskeemisistä sydänsairauksista. Kolmannelle tilalle olivat nyt nousseet 

alkoholiperäisten sairauksien aiheuttamat menetykset (14 % / 233  

651) verrattuna koko Mikkeliin vastaavana aikana 749 -> 717.  

 

Pohjoisen kaupunginosan naisten PYLL-arvo oli 2609, joka oli koko 

Mikkeliä (2159) ja koko maata (2123) huonompi. Eniten ennenaikaisesti 

menetettyjä elinvuosia etelän naisille aiheuttivat pahanlaatuiset 
kasvaimet (66 % / 494  1252) joista rintasyövän osuus kaikista oli 

suuri (17 % kaikista naisten syövistä/147  215), joka ongelma oli nyt 

koko Mikkelin tasolla (213), mutta koko maata (147) suurempi. 

Verenkiertoelinten sairaudet olivat toiseksi suurin syy PYLL-menetyksiin 

(22 % / 203 -> 411), joiden taso oli nyt koko Mikkeliä huonompi (166), 
ja myös trendi huonoon suuntaan.  Aivohalvausten osuus oli 14 % / 0 

52). 

 

Iloinen uutinen on, että pohjoisen kaupunginosan naisten tapaturma- ja 
myrkytysmenetykset (5 % / 967  87) olivat pienentyneet noin 

kymmenesosaan aikaisemmasta.  

 

Yhteenveto Mikkeli-pohjoinen kaupunginosa: PYLL-arvoilla 

mitattuna väestön yleinen terveystilanne on tyydyttävä verrattuna koko 

Mikkeliin ja hieman koko maata huonompi. Parantamiseen on 

mahdollisuuksia miesten itsemurhien ja alkoholiperäisten haittojen 

vähentämisen kautta. Pohjoisen naisten ongelmiin voi puuttua 

tehostamalla uudestaan verenkiertoelinten sairauksien ehkäisyä ja 

hoitoa. Naisten syöpämenetyksiä voidaan vähentää tehostamalla 

rintasyövän seulontaa, hoitoon hakeutumista ja hoidon laatua. 

 

 

Kouluarvosanat: MIKKELI – POHJOINEN vs. KOKO MIKKELI 

Naiset: 6 

Miehet: 7 

Yhteensä: 6 (selkeitä  parantamismahdollisuuksia 

käyttämättä) 
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 OSOITTEETTOMAT / TUNTEMATTOMAT 

 (439 as. 31.12.2014) 

 

Johdanto: Mikkelissä, kuten kaikissa suomen kunnissa, on kirjoilla 

ihmisiä, joilla ei ole tilastokeskuksen kuolinrekisterissä määriteltyä 

postiosoitetta kotikunnan lisäksi. Osa heistä on asunnottomia, mutta 

eivät kaikki asu kadulla. Jotkut on sijoitettu laitoksiin, vankilaan, asuvat 

tilapäisesti tuttujen luona, eivätkä välttämättä edes oleskele 

pääsääntöisesti Mikkelissä. Myös ulkomailla diplomaattistatuksella 

oleskelevat henkilöt tulevat kategorioiduiksi tähän ryhmään. Tämän 

ihmisryhmän PYLL-analyysit tulivat mahdollisiksi vuoden 2007 jälkeen, 

kun Tilastokeskuksen kuolinrekisteriin liitettiin vainajan asuinosoitteen 

tieto. 

 

On tärkeää, että tämän ihmisryhmän olemassaolo ja terveysongelmien 

laatuun sekä tasoon kiinnitetään huomiota, sillä ilmiselvästi kyseessä on 

yksi kaikkein uhanalaisimmassa ja huonoimmassa asemassa oleva 

ihmisryhmä, jonka avun tarve on suuri. 

 

Aikaisemmassa 2013 tehdyssä PYLL-mittauksessa Mikkelin 

osoitteettomien ihmisten määrä oli noin 1000.  Nyt viimeisin 

Tilastokeskuksen luku oli 439, eli noin puolet vähemmän. Herää kysymys, 

johtuuko vähentyminen ylikuolleisuudesta, pois muuttamisesta, 

onnistuneesta asunto/sosiaalipolitiikasta, vai jostain muusta syystä? 

 

Osoitteettomien miesten ja naisten ennenaikaisten kuolemien 

aiheuttamien menetysten syyt poikkeavat täysin muusta väestöstä, joten 

sellaisesta vertailusta, mitä tehdään muiden väestöryhmien kesken, ei ole 

varsinaisesti hyötyä, ja siksi niihin ei tässä analyysissä kannata viitata    

 
Mikkelin osoitteettomien miesten PYLL-arvo oli 23020  32321, joka 

oli noin 6 kertaa koko Mikkelin miesten keskiarvoa (5583) huonompi.  

Eniten elinvuosien menetyksiä heille koitui tapaturmista ja myrkytyksistä 
(27 % /11671  9747) joista itsemurhat muodostivat 48% (2060  

4788).  Tämän pääryhmän alle menevät myös huumausaine 

myrkytyksistä johtuneet kuolemat. Toiseksi eniten menetyksiä 
osoitteettomille miehille oli aiheutunut diabeteksesta (15 % / 0  5095). 

Vastaavasti 15 % ennenaikaiset menetykset oli aiheutunut 

pahanlaatuisista kasvaimista (258 5422). Suoranaisesti 

alkoholiperäisten sairauksien aiheuttamia menetyksiä oli osoitteettomilla 
miehillä 13 % (7665  4459). Verisuonitaudit tulivat vasta 4. sijalle (9 % 

/ 2530  3147), vaikkakin niiden määrä oli noin 4 kertaa suurempi kuin 

koko Mikkelin miehillä (755) 

 

 
Mikkelin osoitteettomien naisten PYLL-arvo oli 12799 14099, joka 

oli lähes 7 kertaa koko Mikkelin naisten keskiarvoa (2159) huonompi. 

Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia heille koitui tapaturmista ja 

myrkytyksistä (50 % /7764 7014). Tämän pääryhmän alle menevät 

myös huumausaine myrkytyksistä johtuneet kuolemat. Todettakoon, että 

itsemurhamenetyksiä ei ollut lainkaan. Suoranaisesti alkoholiperäisten 
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sairauksien aiheuttamia menetyksiä oli osoitteettomilla naisilla 23 % (0  

3300). Pahanlaatuisten kasvainten aiheuttamien menetysten määrät 
(1262 2037) olivat noin 3 kertaa suuremmat kuin keskimäärin koko 

Mikkelin naisilla. Vastaavasti aivohalvausten aiheuttamat menetykset 

(664) olivat noin 16 kertaiset koko Mikkeliin verrattuna. Muita 

menetysten syitä ei osoitteettomilla Mikkelin naisilla sitten ollutkaan. 

Ilmeisesti edellä mainitut syyt olivat niin kattavia ja nuorella iällä hautaan 

vieneitä, ettei muita kuolemaan johtaneita sairauksia ehtinyt 

kehittyäkään.  

 

Yhteenveto Mikkelin ilman osoitetta elävien ihmisten tilanteesta 

PYLL-analyysin valossa: Mikkelissä asuvien, ilman pysyvää osoitetta 

olevia on noin 400 ihmisen, ennenaikaiset kuolemat ovat erittäin suuri 

ongelma, joita varmasti edeltävät suuret sosiaali- ja terveyspalvelujen 

käytöstä ja erilaisista etuuksista muodostuneet kustannukset lyhyen ja 

rankan elämän aikana.   Aivan varmasti heidän jättämisensä oman 

onnensa varaan (kuten nyt ilmeisesti tapahtuu koko maassa?) tulee 

kalliimmaksi kuin heidän tehokas auttamisensa. Ongelma koskee koko 

Suomea, joten kaikin keinoin pitäisi vaikuttaa siihen, että 

valtakunnallisesti se otettaisiin ”kärkihankkeeksi”. Tosin robotiikka, 

digitalisaatio, tietokonepelit, palveluiden yhtiöittäminen tai muut 

trendikkäät vippaskonstit siihen tuskin ratkaisua. 

 

 

Kouluarvosanat: MIKKELI - TUNTEMATON 

Naiset: ei voi antaa 

Miehet: ei voi antaa 

Yhteensä: ei voi antaa 

 

 

 

Ehdotus jatkosta PYLL-analyysi osoitti, että jokainen Mikkelin kaupunginosa on erilainen 

sen suhteen, mitkä ovat keskeisimpiä syitä ennenaikaisesti menetettyihin 

elinvuosiin ja että nämä syyt ovat erilaisia miesten ja naisten 

keskuudessa.  

 

 Mikäli koette aiheelliseksi ratkaista esille tulleita ongelmia, olemme 

mielellämme avuksi. Mahdollisimman laajan asiantuntija-avun 

hyödyntämiseksi organisoimme kanssanne tilaisuuden (aika sovitaan), 

jossa ongelmiin pyritään löytämään selityksiä ja mahdollisia 

ratkaisumalleja. Mikäli toivotte lisäinformaatiota mahdollisista 

jatkotoimenpiteistä ja niiden kustannuksista, yhteyshenkilöinä toimivat 

allekirjoittaneet. 

  

 

Mikko Vienonen,  

erityisasiantuntija, LKT 

FCG Konsultointi Oy 

m.vienonen@kolumbus.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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