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MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI 

(PYLL = Potential Years of Life Lost) 

 

FCG tuotti Lahden kaupungin toimeksiannosta ”menetetyt elinvuo-

det” (PYLL) -indeksin Lahden kaupungin väestölle. Indeksin mukai-

sesta kehityksestä annetaan oheinen lausunto. 

 

Lahden (103 364 as.) tilanne PYLL-indeksin mukaan   

 

Lahdessa henkistä pääomaa menetettiin 2009 – 2013 

(3790/100.000) eli hieman enemmän kuin koko maassa keskimää-

rin (3462/100.000). Muutos Lahdessa oli selvästi parempaan suun-

taan. Lahdessa naisten tilanne (2608/ 100.000) oli maan keskita-

soa (2212) jonkin verran huonompi.  Huomionarvoista on myös se, 

että kaksi vuotta sitten tehdyssä mittauksessa (2007 – 2011) nais-

ten PYLL-arvo oli ollut parempi (2376/ 100.000) kuin nyt. Kym-

menvuotiskausittain verrattuna naisten PYLL-arvojen paraneminen 

on kuitenkin seurannut koko maan trendiä onnistumatta kuiten-

kaan kirimään eroa umpeen. 

 

 Myös miesten osalta tilanne oli maan tasoa hieman huonompi 

(5027/100.000), mutta se oli kahden vuoden takaiseen verrattuna 

(5690)  selvästi parempi. Miesten kokonaistilanne oli parantunut, 

mutta oli edelleen koko maan miesten keskiarvoa 7% huonompi. 

Kymmenvuotiskausittain verrattuna myös miesten PYLL-arvojen 

paraneminen on kuitenkin seurannut koko maan trendiä. 

 

Miesten kohdalla Lahdessa: 

 eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia aiheutui tapa-

turmista ja myrkytyksistä (31 %), joista itsemurhat aiheuttivat 

lähes puolet (42%). Kaikista ennenaikaisesti menetetyistä elin-

vuosista itsemurhien osuus oli 13 %.  Positiivista on, että mies-

ten itsemurhien tilanne oli parantunut 10 vuotta aikaisempaan 
verrattuna koko maan kanssa samassa tahdissa (972 -> 701).   

 toiseksi suurin osuus miesten ennenaikaisista elinvuosien me-

netyksistä johtui verenkiertoelinten sairauksista (17%). Niiden 

PYLL-osuus oli koko maahan verrattuna hieman suurempi, jos-
kin kehitys oli jatkunut erittäin hyvänä. 

 kolmanneksi suurin osuus miesten ennenaikaisista elinvuosien 

menetyksistä johtui alkoholiperäisistä sairauksista (14%). Kehi-

tys oli ollut selvästi vielä huonompi (578 -> 712) kuin koko 

maassa keskimäärin. Orastavana merkkinä paremmasta on, et-

tä kahden vuoden takaisessa mittauksessa alkoholin aiheutta-
mat PYLL-menetykset olivat olleet suurempia (882)  

 yhtä suuren PYLL-menetysten osuuden (14%) kuin alkoholi oli-

vat aiheuttaneet kaikki syöpäsairaudet yhteensä. Niiden mene-

tykset miehillä olivat ilahduttavasti vähenemässä. Hengityselin-
ten syöpien osuus oli kuitenkin selvästi koko maata suurempi. 
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Lahden naisilla eniten ennenaikaisia elinvuosien menetyksiä olivat 
aiheuttaneet: 

 pahanlaatuiset kasvaimet (29 %), joiden kehitys oli ollut hie-

man huonompi kuin koko maassa keskimäärin. Rintasyövän 

osuus kaikista oli 17 % ja kehitys oli nyt kääntynyt hyvää suun-

taan. Sen sijaan naisten hengityselinsyöpien menetykset ovat 
rajussa nousussa (49%)! 

 toiseksi eniten naisten keskuudessa ennenaikaisesti menetetty-

jä elinvuosia olivat aiheuttaneet tapaturmat ja myrkytykset (23 

%), joista yli puolet (52%) oli aiheutunut itsemurhista. 10 vuo-

den takaiseen tilanteeseen verrattuna naisten itsemurhien ai-

heuttamien menetysten väheneminen oli kuitenkin ollut selvästi 
ripeämpää (449 -> 290) kuin koko maassa keskimäärin.  

 kolmanneksi eniten ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia 

naisten keskuudessa olivat aiheuttaneet sydän- ja verisuonisai-

raudet (11%), joiden osalta tilanne oli ollut koko maata pa-

rempi, mutta nyt kehitys on kääntynyt väärään suuntaan (235 

-> 253).  Kuitenkin on lisäksi syytä todeta, että naisten alkoho-

liperäisten sairauksien aiheuttama menetysosuus 8 % (143 -> 
195) oli nyt koko maata suurempi.  

 Umpieritys- ja aineenvaihduntataudit olivat aiheuttaneet 5% 

kaikista Lahden naisten PYLL-menetyksistä.  Ne tekee merki-

tyksellisiksi havainto, että niiden osuus oli koko maata noin 50 

% suurempi ja että niiden osuus oli kaksinkertaistunut 10 vuo-

den aikana.  Sokeritaudin osuus kaikista näistä menetyksistä oli 

kuitenkin nyt vähentynyt (33% -> 17%) kahden vuoden takai-

seen mittaukseen verrattuna.  

 

Yhteenveto 

Koko Lahti  103 364 as. 
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 
3817 

 31%  

 (42% ) 

 17%  14%  

MIEHET  jatkuu-> 

 
4. Sy 14 % 

(keuhko 21%) 
NAISET 
2841 

Sy29%(rinta 17%  

keuhko 14%) 49% 
23% (52% ) 11%  

NAISET jatkuu -> 
4.8%  

5. ENDOKR. &   
METAB. 5%  ? 

 

Tilanne Lahdessa on maan tasoa – naisilla jonkin verran sitä huo-

nompi. Kymmenvuotinen kehitys on keskimääräisesti katsoen ollut 

hyvä (4542 -> 3790). Monella osa-alueella on Lahdessa onnistuttu 

hyvin, itsemurhien ehkäisemisessä suorastaan erinomaisesti. 

 

Naisten parantamista kaipaaviksi ongelma-alueiksi erottuvat rin-

tasyöpä, umpieritys- ja aineenvaihduntataudit, verenkiertoelinten 

sairaudet ja krooniset hengityselinsairaudet (tupakointi).  
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Miehille ja naisille yhteisiä määrätietoisia lisäponnistuksia Lahdessa 

tarvitaan alkoholihaittojen ehkäisyssä. Ongelma on pahentunut jo-

pa nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. 
 

Kouluarvosanat: LAHTI 

Naiset: 6 

Miehet: 7 

Yhteensä: 7 
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Jatkotoimenpiteet (tavoitteena paras mahdollinen terveyshyöty 

/toimintasuunnitelma) 

 

 Itsemurhien ehkäisyn tärkeyteen on aikaisemmissa PYLL-

analyyseissa (2010 ja 2013) kiinnitetty vakavaa huomiota. Myön-

teiset tulokset näkyvät nyt. Ilmeisen hyvin onnistunutta työtä on 

kuitenkin jaksettava jatkaa, ja tavoitteeksi otettava pääsy koko 

maan tasoa paremmaksi. 

 

 Sydän- ja verisuonitaudit etenkin naisilla Lahdessa kaipaavat li-

sää huomiota. Tarvitaan perusterveydenhuollon ryhtiliike asiassa: 

kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja tehokkaam-

pi löytäminen ja hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen, tu-

pakasta vieroituksen tehostaminen ottamalla paremmin käyttöön 

uudetkin menetelmät, haitallisen alkoholinkäytön varhainen totea-

minen ja puuttuminen, aivohalvausten ehkäisy löytämällä ja hoi-

tamalla verenohennuksella riskiryhmäpotilaat. 

 

 Syöpätautien parempi ehkäisy ja hoito naisilla toisi Lahteen 

paljon  tehokkaita elinvuosia lisää. Ymmärtääksemme ongelmaa 

paremmin ehdotetaan, että Suomen Syöpärekisterin kautta selvi-

tettäisiin Lahden koko syöpätilanne ilmaantuvuus (insidenssi), sai-

rastavuus (prevalenssi) ja kuolleisuus (mortaliteetti) kaikissa ikä-

luokissa. Rintasyövän osalta suunta on ollut erinomainen ja sitä pi-

tää jatkaa. Hengityselinsyöpien osalta suunta on naisilla väärä ja 

miehilläkin koko maan tasoa suurempi. Löydös antaa aiheen olet-

taa, että tupakoinnin ehkäisyssä ja vieroituksessa ei ole onnistuttu 

riittävän hyvin. Edessä olevat suuret tupakan hinnankorotukset an-

tavat hyvän pohjan tehostaa tupakasta vieroitusta. Tytöt ja naiset 

tulisi ottaa ensisijaiseksi kohteeksi. 

 

 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet erottuivat poikkeuk-

sellisesti Lahden PYLL-analyysissä 2 vuotta sitten ja myös nyt. Sen 

perusteella ei voi sanoa muuta, kuin että sokeritaudista ongelma ei 

johdu. Asiaa voisi olla hyvä selvittää yhdessä keskussairaalan en-

dokrinologien kanssa. 

 

 Mikäli koette aiheelliseksi ratkaista esille tulleita ongelmia, olemme 

mielellämme avuksi. Mahdollisimman laajan asiantuntija-avun hyö-

dyntämiseksi organisoimme kanssanne tilaisuuden (30.09.2015), 

jossa ongelmiin pyritään löytämään selityksiä ja mahdollisia ratkai-

sumalleja. Mikäli toivotte lisäinformaatiota mahdollisista jatkotoi-

menpiteistä ja niiden kustannuksista, yhteyshenkilöinä toimivat al-

lekirjoittaneet.  

 

 

Mikko Vienonen,  

erityisasiantuntija, LKT 

FCG 

sähköposti: 

m.vienonen@fcg.fi 

050-4421 877 

 Ilkka Vohlonen, professori 

tutkimusjohtaja 

Itä-Suomen yliopisto 

FCG 

ilkka.vohlonen@fcg.fi  

050-3839 938 

p 
 

mailto:m.vienonen@kolumbus.fi
mailto:ilkka.vohlonen@uku.fi
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LAHDEN KAUPUNGIN TERVEYSASEMAKOHTAINEN TARKASTELU1 

 

PYLL-analyysi tehtiin erikseen Lahden kaikkien neljän terveysaseman väestöille (kuten vuon-

na 2013 ajanjaksoille - 2007-2011). Yleistarkastelussa todetaan, että erot eri väestöryhmien 

välillä ovat  varsin suuria: M+N 3065 vs. 4611; M 4363 vs. 6622; N 1851 vs. 2697. Miesten 

ja naisten välinen ero oli suurin Launeella (3925) ja pienin Mukkula-Ahtialassa (1483). 

 

 
Kun terveysasemien väestöjä verrataan yhdessä osoitteettomien (n=1029) kanssa, kuva ja 

suhteet muuttuvat radikaalisti. Verrattuna koko Lahden väestöön heidän PYLL-menetyksensä 

ovat 3,7-kertaiset. Osoitteettomien miesten PYLL-menetykset ovat koko Lahteen verrattuna 

3,1 kertaiset ja naisten 4,9-kertaiset. Suurimmillaan ero on Jalkaranta-Metsäkankaan ta. vä-

estön miehiin verrattuna 4,6-kertainen ja naisiin verrattuna 7,1-kertainen. Tämä helposti 

tunnistettava ihmisryhmä, noin 1 sadasta Lahtelaisesta elää siis todellisessa hengenvaarassa 

joka päivä. 

 

                                           
1 ks. liite symbolien selitykset 

Menetetyt elinvuodet 2009-2013 (PYLL) KAIKKI KUOLINSYYT 

LAHTI / terveysasemat ja osoitteettomat (”tuntematon”) 

Menetetyt elinvuodet 2009-2013 (PYLL) KAIKKI KUOLINSYYT 

LAHTI / terveysasemat  
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vrt.  vuosijaksoja 2007-2011  vs. 2009-2013 

 

Väestö M+N M N 

Koko Lahti    

Ja-Me    

Mu-Ah    

Ke    

La    

O-ton    

 

PYLL-analyysissä verrattiin  aikaisemmin (2013) samalla terveysasemakohtaisella jaotuksella 

tehtyä 2007-2011 jakso nyt tehtyyn 2009-2013 jaksoon. Päällekkäiset vuodet  2009-2011 

jonkinverran ”laimentavat” havaittavia eroja. Taulukossa on merkitty kehitystrendien suunta.  

 

Keskimäärin suunta on ollut hyvä, vaikka Mukkula-Ahtialan, Keskustan ja Launeen 

terveysaseman tilanne on pysynyt suurin piirtein ennallaan.  Jalkaranta-Metsäkankaan ja 

asunnottomien parempaan suuntaan mennyt kehitys vetää koko Lahden plussan puolelle. 

 

Kun muutosta tarkastellaan sukupuolittain todetaan, että naisilla punaiset huonompaan 

suuntaan osoittavia nuolia on 4, Launeen terveysaseman väestön terveystilanne menetetyillä 

elinvuosilla mitattuna on ennallaan ja vain Jalkaranta-Metsäkankaalla se on selvästi  paran-

tunut. 

 

KESKUSTAN ta. 
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 
4506  (48%) (AH)   
NAISET 

2828  (59%) Sy (rinta & keuhko)     (AH)  

 

MUKKULAN-AHTIALAN ta.  
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 
3896  (43%) Sy    (AH) 

NAISET 
2413 

Sy    (keuhko)  (AH)  

 

LAUNEEN ta.  
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 

6622  (48%)   

NAISET 
2697 

Sy ENDOKRINOL. SAIRAUS 
14% ?!  (AH) 

 

JALKARANNAN-METSÄKANKAAN ta.  
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 
4363  (48%)   

NAISET 
1851 

Sy   11% INFLUENSSA &  
PNEUMONIA!?    

(Huom!  Ja-Me  N5% & M 3% Diabetes!?) 

 

Kaupunginosakohtaiset yksityiskohtaisemmat tarkastelut tuovat lisää nyansseja ”taudinku-

vaan”. 
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LAHDEN KAUPUNGIN KAUPUNGINOSAKOHTAINEN TARKASTELU2 

 

PYLL-analyysi tehtiin erikseen Lahden kaikkien seitsemän kaupunginosan (”suuralueen”) vä-

estöille. Yleistarkastelussa todetaan, että erot eri kaupunginosien  väestöryhmien välillä ovat 

varsin suuria: M+N 2229 vs. 4552; M 2779 vs. 6496; N 1668 vs. 3464. Miesten ja naisten 

välinen ero oli suurin Launeella (3786) ja pienin Ahtiala-Kolava-Kujalassa (1483). 

 

 
 

Kun kaupunginosien väestöjä verrataan yhdessä osoitteettomien (n=1029) kanssa, kuva ja 

suhteet muuttuvat radikaalisti. Suurimmillaan ero on Ahtiala-Kolava-Kujalan väestön miehiin 

verrattuna 5,6-kertainen ja naisiin verrattuna 7,9-kertainen. Tämä helposti tunnistettava ih-

misryhmä, noin 1 sadasta Lahtelaisesta elää siis todellisessa hengenvaarassa joka päivä. 

 
                                           
2 ks. liite symbolien selitykset 

Menetetyt elinvuodet 2009-2013 (PYLL) KAIKKI KUOLINSYYT 

LAHTI / kaupunginosat (suuralueet)  

Menetetyt elinvuodet 2009-2013 (PYLL) KAIKKI KUOLINSYYT 

LAHTI / kaupunginosat (suuralueet) & ”osoite tuntematon”   
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Lahden kaupunginosakohtaisissa PYLL-analyyseissä verrattiin niiden väestön ennenaikaisesti 

menetettyjen vuosien määrää vastaavaan koko Lahden väestön PYLL-arvoihin.   Aikaisemmin 

kaupunginosakohtaisella  jaotuksella ei voida tehdä, koska väestön kaupungiosakohtainen 

rekisteröinti Tilastoksekuksen kuolinsyyrekisterissä on uusi asia. Kaupunginosien väestöistä 

on siis käytettävissä vain 2009 – 2013 vuosien ythteenlaskettu tieto. Kehityksen suuntaa 

(trendejä) ei siis vielä ole mahdollista tarkastella. 

 

Ahtiala-Kolava-Kujalan  kaupunginosa 13.548 as. 
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 
2779  33% (47%) Sy  (keuhko 11%) 17% 

NAISET 
1668 

Sy 58% (rinta 17%; 

keuhko 15%) 
 17% (AH 29%) 33%(18%) 

 

Keskustan  kaupunginosa 21.281 as. 
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 

3817  30% (48%)  19% (AH 26%) 17% 

NAISET 
2841  (49%;17%) Sy 58%(rinta 38%; 

keuhko 12%) 

9%  

 

 

Jalkarannan  kaupunginosa 5.684 as. 
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 
4782 

36%(47%;31%) 19% 15% 

NAISET 
2118 

Sy34% (rinta 18%; 

keuhko 12%) 

DIABETES 24 % !  12%  

COPD: 6% 

Kärpäsen kaupunginosa 11.407 as. 
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 
4730 

27%(38%) 16% Sy 13% 

NAISET 
2178 

Sy 45% (rinta 13%) INFLUENSSA & KEUH-
KOKUUME 12% ?! 11% 

METAB.?: 7% 

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärven kaupunginosa 16.942 as. 
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 

4958 
37%(37%;24%)  19% (AH 14%) Sy 20% 

NAISET 
2207 

Sy34% (rinta 14%; 

keuhko 29%) 
 21%(AH 33%) 37% 

( 90%!) 

 

Mukkulan kaupunginosa 8.087 as. 
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 
5517 

Sy 25% 

 (keuhko 16%) 

24% (38%21%) 19% 

NAISET 
3464 

Sy24% (rinta 8%; 

keuhko 25%) 

24% (28%) 6%  
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Launeen kaupunginosa 25.766 as. 
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 
6496 

33%(38%;12%)  15% 12% 

NAISET 

2178 
Sy 25% 21% (33%) ENDOKRINOL. 

SAIRAUS 14% ?! 

 

Osoite tuntematon 1029 as. 
 1.suurin/tärkein syy 2.suurin/tärkein syy 3.suurin/tärkein syy 

MIEHET 
15.671  26%  MT  25% (48%) 

 
25% 

NAISET 
13.219  25% (13%) 22% 

 15% 

 

 
 

PYLL-kouluarvosanat Lahti kau-
punginosat 2009-2013 

   VÄESTÖ N+M M N 

Ahtiala-Kolava-Kujala 9 9 9 

Keskusta 7 8 6 

Jalkaranta 7 7 8 

Kärpänen 7 7 8 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 6 6 5 

Lahti 7 7 7 

Mukkula 5 6 5 

Laune 5 4 8 

Tuntematon N.A. N.A. N.A. 
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Kaupunginosien jatkotoimenpiteet  

(tavoitteena paras mahdollinen terveyshyöty /toimintasuunnitelma) 
 

Symboli Ongelma Toimenpiteet: Prioriteetti 1. 2. 3. 

 Tapaturmat Tapaturmat ja myrkytykset ovat hyvin usein suurin ennenaikaisia 
menetyksiä aiheuttava kuolinsyy. Sen alaryhminä liikennetapa-
turmat ja itsemurhat yleensä selittävät suurimman osan niistä. 
Määrätietoinen ja innovatiivinen tapaturmien ehkäisy yhdessä 
poliisin ja koko yhteiskunnan yhteistoimin tuottaa usein nopeita 
tuloksia. Liiallinen alkoholinkäyttö, huono elämän hallinta ja liial-

linen riskinotto tuottava tapaturmia. Yhtä kuolemaan johtanutta 
tapaturmaa kohden on noin 10 vakavaa loukkaantumista ja py-
syvää vammautumista. 

 Liikenne-

tapaturmat 

Suuret liikennetapaturmamenetykset antavat aiheen pohtia 
uusia tieliikenneturvallisuus ratkaisuja yhdessä poliisin ja yhteis-

kuntasuunnittelijoiden kanssa. 

 Itsemurhat Itsemurhien ehkäisytyötä on jaksettava jatkaa, ja tavoitteeksi 
otettava pääsy koko maan tasoa paremmaksi.  

 Verenkierto  Sydän- ja verisuonitaudit kaipaavat lisää huomiota. Tarvitaan 
perusterveydenhuollon ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpai-

neen ja kolesterolin kattavampi ja tehokkaampi löytäminen ja 
hoito, painon-hallinta ja liikunnan edistäminen, tupakasta vieroi-
tuksen tehostaminen ottamalla paremmin käyttöön uudetkin 
menetelmät, haitallisen alkoholinkäytön varhainen toteaminen ja 
puuttuminen. Muistettava, että myös alkoholi lisää sydänkuole-
mia. 

(AH) 
Aivohalvaus Aivohalvausten ehkäisyyn on puututtava löytämällä ja hoita-

malla verenohennuksella riskiryhmäpotilaat. 

 
Alkoholi Alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua määrätietoisem-

min. Edessä olevan alkoholiveron korotuksen vauhdittamana 

kannattaa panostaa varhaiseen alkoholihaittojen toteamiseen ja 

puuttumiseen perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollos-
sa. 

Sy Syöpä Syöpätautien parempi ehkäisy ja hoito toisi paljon  tehokkai-
ta elinvuosia lisää. Ymmärtääksemme ongelmaa paremmin eh-
dotetaan, että Suomen Syöpärekisterin kautta selvitettäisiin 
Lahden koko syöpätilanne ilmaantuvuus (insidenssi), sairasta-

vuus (prevalenssi) ja kuolleisuus (mortaliteetti) kaikissa ikä-
luokissa. Hengityselinsyöpien osalta suunta on naisilla väärä ja 
miehilläkin koko maan tasoa suurempi. Löydös antaa aiheen 
olettaa, että tupakoinnin ehkäisyssä ja vieroituksessa ei ole on-
nistuttu riittävän hyvin. Edessä olevat suuret tupakan hinnanko-
rotukset antavat hyvän pohjan tehostaa tupakasta vieroitusta. 

Tytöt ja naiset tulisi ottaa ensisijaiseksi kohteeksi. Muistettava, 
että myös alkoholi lisää on syöpää aiheuttava aine. 

 Rintasyöpä Rintasyöpäseulontojen kattavuus on tarkistettava, ja hoitoket-

jujen toimivuutta ja hoidon laatua parannettava. Ks myös ylei-
nen suositus syövän ilmaantuvuuden (insidenssi), sairastavuu-
den (prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) selvittämises-

tä. Muistettava, että myös alkoholi lisää rintasyöpää. 

 Keuhkos 

yöpä  

(tupakka) 

Löydös antaa aiheen olettaa, että tupakoinnin ehkäisyssä ja vie-
roituksessa ei ole onnistuttu riittävän hyvin. Edessä olevat suuret 
tupakan hinnankorotukset antavat hyvän pohjan tehostaa tupa-
kasta vieroitusta ja ottaa käyttöön kaikki uudetkin menetelmät 
tupakasta vieroitukseen 
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LIITE 1: 
 

Symbolien selitykset 
 
Kuolinsyyryhmä Symboli Lisäselvitykset 

Tapaturmat ja myrkytykset   

liikennetapaturmat   

itsemurhat   

Verenkiertoelinten sairaudet   

aivoverisuonten sairaudet (AH) 
aivohalvaus 

Alkoholiperäiset syyt  
 

Pahanlaatuiset kasvaimet Sy syöpä 

Mielenterveyden häiriöt  
Esiintyy vain Lahden 

osoitteettomien kohdalla  

Nainen   

Mies   

 

 
 

 


