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MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI 

(PYLL = Potential Years of Life Lost) 

 

 

 

Finnish Consulting Group (FCG) laski Puumalan kunnan väestölle 

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

kinnasta annetaan oheinen lausunto. 

 

 

Puumalan (2306 as. 31.12.2011) tilanne PYLL-indeksin mukaan   

 

Vuosittain Puumalassa henkistä pääomaa menetettiin 2010 – 2014 

(5265 vuotta/100.000) eli selvästi enemmän kuin koko maassa 
keskimäärin (3321 vuotta/100.000). Kehitys Puumalassa (3430  

5265) poikkesi oleellisesti koko maan kehityksestä (4228  3321) 

ollen siis edelleen kuten kolme 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 (2281  2761) ku-

ten miehilläkin. Miesten osalta tilanne (7408) oli noussut maan ta-

soa (4497) selvästi suuremmaksi ja kehitys oli ollut koko maan 
trendiin verrattuna päinvastainen (4399  7408).  

 

Puumalan miesten keskuudessa: 

 Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia oli aiheutunut ta-

paturmista ja myrkytyksistä (39 %), joiden kehitys oli ollut 
huono (1189  2685). Maaliikennetapaturmien osuus niistä oli 

kuitenkin vain 13 %, eikä itsemurhamenetyksiä ollut Puumalan 
miehillä lainkaan. 

 Toiseksi eniten enneaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat ai-

heuttaneet pahanlaatuiset kasvaimet (21 %), joiden kehityskin 

oli ollut huono koko maahan verrattuna. Miesten syöpäongel-

mat eivät kuitenkaan johtuneet keuhkosyövistä. Puumalan 

miehillä syöpämenetysten aiheuttajana suolistosyövät olivat 

tärkeä tekijä (158 -> 106), ja vaikkakin menossa parempaan 

suuntaan, silti koko maata (59) korkeammalla tasolla. Ne muo-
dostivat 7 % kaikista Pertunmaan miesten syöpämenetyksistä. 

 Kolmanneksi suurimmat osuudet miesten ennenaikaisista elin-

vuosien menetyksistä johtuivat verenkiertoelinten sairauksista 

(20 %), joista 60 % aiheutui iskeemisistä sydänsairauksista ja 
18 % aivoverisuonten sairauksista. Suunta oli huono (701  

1386) toisin kuin koko maassa (1102  773).  

  Miesten alkoholiperäiset menetykset olivat neljännellä sijalla 
(13 %), mutta niiden suunta oli kääntynyt laskuun (1431  

913), vaikka se edelleen oli selvästi koko maata suurempi 

(588).  Alkoholimenetysten väheneminen Puumalassa on kui-

tenkin positiivinen ja melko harvinainen ilmiö nykypäivän Suo-
messa 
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Puumalan naisten keskuudessa: 

 Eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia olivat aiheutta-

neet naisille pahanlaatuiset kasvaimet (25 %), 278  857. Ko-

ko maan arvoon (636) verrattuna se oli hieman suurempi. Pa-

hanlaatuisten kasvainten aiheuttamista menetyksistä 95 % oli 
johtunut rintasyövistä (0 820). Niiden PYLL-arvo on nyt koko 

maan lukua noin 6 kertaa suurempi (147). 

 Toiseksi eniten (23 %) ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia 

olivat aiheuttaneet verenkiertoelinten sairaudet, joiden osalta 
suunta oli edelleen huono (236  802). Koko maahan verrattu-

na (222) luku on noin neljä kertaa suurempi. Puumalan naisilla 

menetykset tässä ryhmässä olivat, kuten myös kolme vuotta 

sitten, lähes kokonaan (91 %) olleet aivoverenkiertoelinten sai-

rauksista johtuvia. Onko tällä välillä asialle pyritty tekemään jo-
tain? 

 Kolmanneksi eniten (19 %) ennenaikaisesti menetettyjä elin-

vuosia 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 kolme vuotta sitten tehdyssä analyysissä oli todettu, 

että alkoholin aiheuttamat menetykset olivat vähentyneet 
Puumalan naisilla erittäin paljon (1058  75). Kaikista naisten 

PYLL-menetyksistä alkoholin osuus oli 11 % (= neljänneksi 

suurin menetysten syy).   Nyt tilanne on taas pahentunut (347 
 376), ja verrattuna koko maan lukuun (152) menetykset 

ovat noin kaksinkertaiset. 

 

Yhteenveto 

Puumalassa väestön terveydentila oli kymmenen vuotta sitten 

suunnilleen koko maan tasolla.  Nyt tilanne on jatkanut kehitystään 

huonompaan suuntaan sekä miehillä että naisilla. Miesten ja nais-

ten 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 alkoholi-

peräisistä sairauksista. Naisilla suurimmat ongelmat aiheutuvat rin-

tasyövistä, aivoverenkiertoelinten sairauksista, itsemurhista ja al-

koholista 

 

Syöpätautien osalta niiden suuri osuus PYLL-menetyksissä oli jo ai-

kaisemmin kuusi ja kolme vuotta sitten antanut aiheen selvittää 

Suomen Syöpäyhdistyksen kautta niiden esiintyvyyttä alueella. Sil-

loin saadun erillisselvityksen mukaan syöpien ilmaantuvuus EI poi-

kennut koko Suomen keskiarvoista, joten syyt keskimääräistä suu-

rempiin elinvuosien menetyksiin tältä osin johtuvat hoitoon hakeu-

tumisesta ja/tai puutteellisesta hoidosta.  Olisi ajoitettava paikallis-

ten asiantuntijoiden käsitys asiasta ja selvitettävä, onko kaikki 

mahdollinen jo todellakin tehty asiantilan korjaamiseksi. 
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Kouluarvosanat: PUUMALA 

Naiset: 6   4* 

Miehet: 5  4* 

Yhteensä: 4 

*numeroiden alennus johtuu hälyttävistä trendeistä sekä siitä, että jo 

aikaisemmin todetuille ongelmille ei ole onnistuttu tekemään mitään. 

 

  

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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