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MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI 

(PYLL = Potential Years of Life Lost) 

 

Finnish Consulting Group (FCG) laski Pertunmaan kunnan väestölle 

”menetetyt elinvuodet” (PYLL)-indeksin jonka kehityksestä ja tul-

kinnasta annetaan oheinen lausunto. 

 

 

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

 

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 kolme 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 etu-

matkaa 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 keskuudessa: 

 Eniten ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista oli aiheutunut 

verenkiertoelinten sairauksista (36 %), jotka muodostivat 2,6 

kertaa suuremman ongelman (2048) kuin koko maassa keski-

määrin (773), ja kehityskin oli nyt Pertunmaalla kääntynyt sel-
vään nousuun. 

 Toiseksi eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat ai-

heuttaneet alkoholiperäiset sairaudet ja myrkytykset (32 %), ja 

niiden suunta oli viimeisten 20 vuoden aikana ollut lineaarisesti 

jyrkästi ylöspäin (67  1311  1803).  Alkoholiperäiset mene-

tykset ovat nyt Pertunmaan miehillä kolme kertaa suuremmat 
kuin koko maassa (588). 

 Kolmanneksi suurin syy miesten PYLL-menetyksiin olivat pa-

hanlaatuiset kasvaimet (17 %), joiden aikaisempi hyvä suunta 
oli nyt pysähtynyt (613  964) ollen nyt koko maan kanssa 

suunnilleen samalla tasolla. Pertunmaan miehillä syöpämene-

tysten aiheuttajana suolistosyövät olivat merkittävä tekijä (242 

 253) ja nyt koko maata (59) korkeammalla tasolla. Ne muo-

dostivat 26 % kaikista Pertunmaan miesten syöpämenetyksistä. 

 Positiivisena lisähuomiona voi mainita, että kolme vuotta sitten 

tehdyssä PYLL-analyysissä 75 % miesten tapaturmista ja myr-

kytyksistä oli johtunut itsemurhista, mutta nyt itsemurhien ai-
heuttamia menetyksiä ei ollut lainkaan. Se on iloinen uutinen.  
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Pertunmaan naisten keskuudessa: 

 Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut 

pahanlaatuisista kasvaimista (27 %), mutta niiden kokonais-
osuus (306  346) oli kuitenkin selvästi koko maata (636) pa-

rempi. Rintasyövästä aiheutuneet menetykset (73) olivat puolta 
pienemmät kuin koko maassa (147).  

 Toiseksi eniten naisten ennenaikaisia elinvuosien menetyksiä oli 

aiheutunut verenkiertoelinten sairauksista (23 %), mutta näi-

den 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 lain-

kaan! 

 

Yhteenveto 

Pertunmaalla koko väestön terveydentila oli nyt koko maan keskiar-

von tasalla, ja sen kehitys oli ollut koko maan tavoin parempaan 

suuntaan. Miesten ja naisten välillä havaitaan yli nelinkertainen 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 alkoholipe-

räisten syiden kasvava suunta, joihin vaikuttamalla Pertunmaan 

miesten pitäisi päästä koko maan tasolle.   

 

  

Kouluarvosanat: PERTUNMAA 

Naiset: 9  

Miehet: 6  -> 5*  

Yhteensä: 7 

*arvosanan alennus miehille johtuen alkoholihaittojen sydänperäis-

ten syiden huonosta suunnasta 

 

 

  

Ehdotus jatkosta  Mikäli koette aiheelliseksi ratkaista esille tulleita ongelmia, olemme 

mielellämme avuksi. Mahdollisimman laajan asiantuntija-avun hyö-

dyntämiseksi organisoimme kanssanne tilaisuuden 14.6.2013, 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,   Ilkka Vohlonen,  



 LAUSUNTO PYLL PERTUNMAA 

 

 22.06.2016  

 

 

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 

 

3 

erityisasiantuntija, LKT 

FCG Konsultointi Oy 

mikko.vienonen@fcg.fi 

050-4421 877 

professori,  

Itä-Suomen yliopisto 

tutkimusjohtaja,  

FCG Konsultointi Oy 

ilkka.vohlonen@fcg.fi  

050-3839 938 
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