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PYLL-P-HSOTEY 

 

 

 

Yleiset havainnot: 

 

1. Useissa kunnissa miesten tilanne on kehittynyt entisestä huonosta parempaan ja naisten 

päinvastoin – hyvästä huonompaan ja usein syynä ovat alkoholiperäiset sairaudet. 

 

2. Useissa kunnissa pahanlaatuiset kasvaimet, naisilla erityisesti rintasyöpä, ovat yleinen 

ongelma. Tulisi selvittää syövän  ilmaantuvuus (insidenssi), sairastavuus (prevalenssi), ja 

kuolleisuus (mortaliteetti) – jotka tuskin selittävät asiaa vaan kyseessä saattaa olla syövän 

hoidossa esiintyvät viiveet ja/tai rintasyöpäseulontaan osallistumattomuus ?  Toisin sanoen, 

ihmiset eivät hakeudu tai pääse asianmukaisiin syöpäseulontoihin ja/tai oireiden perusteella 

välittömästi tutkimuksiin ja hoitoon, ja/tai he eivät pääse viiveettä tutkimuksiin ja hoitoon, 

ja/tai että hoidon laadussa ja/tai hoitoketjuissa on parantamisen varaa.  

 

3. Useissa kunnissa liikennetapaturmat, usein miehillä, ovat yleinen ongelma, joka saattaa 

edellyttää uusia tieliikenneturvallisuus ratkaisuja? 
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ASIKKALA (8380 as.) 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Asikkala 3648 4278 2918 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Tilannearvio: Asikkalan koko väestön kehitys 2009 – 2013 on ollut hyvä, johtuen erityisesti 

miehistä. Naisten osalta kehitys on ollut koko maata huonompi. Miehillä kaikki muu on kehittynyt 

hyvin paitsi alkoholiperäiset sairaudet, ja keuhkosyöpä, jotka ovat muuttuneet selvästi koko maan 

miehiin verrattuna huonompaan suuntaan. Miesten itsemurhamenetykset ovat vähentyneet, mutta 

ovat edelleen selvästi koko maata suuremmat. Naisten verenkiertoelinten sairaudet (sydäninfarktit) 

ovat kehittyneet selvästi koko maata huonommin, kuten myös rintasyöpä ja alkoholiperäiset 

sairaudet. 

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Sekä miehillä että naisilla syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suurimman osan elinvuosien 

menetyksistä. Miehillä suurin ongelma on keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä. Edessä olevat suuret 

tupakan hinnankorotukset antavat hyvän pohjan tehostaa miesten tupakasta vieroitusta ottamalla 

paremmin käyttöön uudetkin menetelmät. Naisten rintasyöpäseulontojen kattavuus on tarkistettava, 

ja hoitoketjujen toimivuutta ja hoidon laatua parannettava. Ks myös yleinen suositus syövän 

ilmaantuvuuden (insidenssi), sairastavuuden (prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) 

selvittämisestä. 

 

Sekä miehillä että naisilla alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua määrätietoisemmin. 

Edessä olevan alkoholiveron korotuksen vauhdittamana kannattaa panostaa varhaiseen 

alkoholihaittojen toteamiseen ja puuttumiseen perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa 

 

Miesten itsemurhien ehkäisyn tärkeyteen on aikaisemmissa PYLL-analyyseissa (2010) kiinnitetty 

vakavaa huomiota. Myönteiset tulokset näkyvät nyt. Ilmeisen hyvin onnistunutta työtä on kuitenkin 

jaksettava jatkaa, ja tavoitteeksi otettava pääsy koko maan tasoa paremmaksi. 

 

Naisilla verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota. Tarvitaan perusterveydenhuollon 

ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja tehokkaampi löytäminen ja 

hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen. Myös e.m. haitallisen alkoholinkäytön varhainen 

toteaminen ja puuttuminen vähentää ennenaikaisia sydänkuolemia. 

 

 

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Asikkala 6 7 5 (trendi -) 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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HARTOLA (3073 as.) 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Hartola 5370 7072 2817 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Hartolan tilanne on sekä miesten että naisten osalta selvästi koko maata huonompi. Miehillä 

tapaturmat (26 %) ja niistä itsemurhat (54 %) ovat suurin ongelma, seuraavaksi suurin on 

influenssa ja keuhkokuume(22 % !)sekä alkoholiperäiset sairaudet (13 %). Naisilla pahanlaatuiset 

kasvaimet (37 %) ja niistä rintasyöpä (43 % kaikista syöpämenetyksistä) ovat suurin ongelma. 

Toiseksi suurin ongelma on tapaturmat ja myrkytykset, joista itsemurhat muodostivat 57%-  

Kolmanneksi suurin terveysongelma naisilla oli alkoholi (13 %). 

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Sekä miehillä että naisilla itsemurhien ehkäisyä on tehostettava. Tähänastiset ponnistukset 

eivät ole tehonneet. 

 

Sekä miehillä että naisilla alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua määrätietoisemmin. 

Edessä olevan alkoholiveron korotuksen vauhdittamana kannattaa panostaa varhaiseen 

alkoholihaittojen toteamiseen ja puuttumiseen perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa. 

 

Miehillä verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota. Tarvitaan perusterveydenhuollon 

ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja tehokkaampi löytäminen ja 

hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen sekä verenohennushoitojen kattavuuden ja laadun 

parantaminen. Myös e.m. haitallisen alkoholinkäytön varhainen toteaminen ja puuttuminen 

vähentää ennenaikaisia sydänkuolemia. 

 

Miehillä poikkeuksellisesti myös influenssa ja keuhkokuume ovat aiheuttaneet suuret 

ennenaikaiset menetykset. Riskiryhmien influenssarokotukset täytyy tarkistaa ja tarvittaessa 

tehostaa.  

 

Naisilla syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suurimman osan elinvuosien menetyksistä. Naisten 

rintasyöpäseulontojen kattavuus on tarkistettava, ja hoitoketjujen toimivuutta ja hoidon laatua 

parannettava. Ks myös yleinen suositus syövän ilmaantuvuuden (insidenssi), sairastavuuden 

(prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) selvittämisestä. 

 
 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Hartola 4 5 4 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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HEINOLA (19712 as.) 

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Heinola 4213 5398 2979 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Heinolan tilanne on kehittynyt koko maata hitaammin, erityisesti naisten osalta. Vaikkakin miesten 

tilanne on kehittynyt hyvään suuntaan, on itsemurhissa (18%) ja alkoholiperäisissä sairauksissa 

(16%) menty selvästi koko maata huonommin. Naisten kehitystä on jarruttanut pahanlaatuisten 

kasvainten (38 %) huono suunta ja tilanne, joka on ollut selvästi koko maata suurempi. Myös 

naisten verenkiertoelinten sairauksista aiheutuvat menetykset (19%), mukaan lukien 

aivohalvaukset, ovat selvästi koko maata korkeammalla tasolla. Naisten tapaturmamenetyksistä 

(16%) itsemurhien osuus oli 69%. Huomionarvoista on myös, että sekä naisilla että miehillä 

sokeritaudin aiheuttamat menetykset ovat selvästi koko maata suuremmat ja kasvussa. 

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Miesten  ja naisten itsemurhien ehkäisyn tärkeyteen on aikaisemmissa PYLL-analyyseissa 

(2010) kiinnitetty vakavaa huomiota. Miesten kohdalla myönteiset tulokset näkyvät nyt. Naisten 

kohdalla tilanne ei valitettavasti ole parantunut. Itsemurhien ehkäisytyötä on siis tehostettava, ja 

seuraavaksi tavoitteeksi otettava pääsy koko maan tasolle.  

 

Miehillä alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua määrätietoisemmin. Edessä olevan 

alkoholiveron korotuksen vauhdittamana kannattaa panostaa varhaiseen alkoholihaittojen 

toteamiseen ja puuttumiseen perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa 

 

Naisilla verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota. Tarvitaan perusterveydenhuollon 

ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja tehokkaampi löytäminen ja 

hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen sekä verenohennushoitojen kattavuuden ja laadun 

parantaminen. Samalla myös hälyttävästi lisääntyvä diabetesongelmaa vastaan voidaan taistella. 

 

Naisilla syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suurimman osan elinvuosien menetyksistä. Naisten 

rintasyöpäseulontojen kattavuus on tarkistettava, ja hoitoketjujen toimivuutta ja hoidon laatua 

parannettava. Ks myös yleinen suositus syövän ilmaantuvuuden (insidenssi), sairastavuuden 

(prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) selvittämisestä. 
 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Heinola 5 6 5 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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HOLLOLA (21902 as.) 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Hollola 2929 3846 1988 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Hollolan koko väestön tilanne on selvästi koko maata parempi. Miehillä tapaturmat ja myrkytykset 

ovat suurin ongelma (30 %) joista itsemurhat muodostivat 57%. Toisella sijalla miehillä olivat 

pahalaatuiset kasvaimet (20%) ja tilanne oli koko maata huonompi. Kolmanneksi suurimmat 

menetykset (18%)miehille aiheuttivat verenkiertoelinsairaudet, eikä niiden kehityksessä viimeisten 

kymmenen vuoden aikana ollut tapahtunut paranemista. Naisten keskuudessa pahalaatuiset 

kasvaimet olivat suurin ongelma (40 %), ja tilanne koko maata huonompi. Rintasyöpä aiheutti 30% 

kaikista naisten syöpämenetyksistä. On huomattava, että sekä miesten että naisten 

syöpämenetysten kehitys on ollut huonompaan suuntaan. Sekä miesten että naisten keskuudessa 

liikennetapaturmat ovat koko maata suurempi ongelma. Erikoisuutena on syytä mainittava, että 

umpieritys- ja aineenvaihdunta sairaudet ( ei kuitenkaan diabetes) aiheuttivat naisille 9%:n  ja 

miehille 4%:n menetykset (syy?).  

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Sekä miehillä että naisilla syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suuren osan elinvuosien 

menetyksistä. Naisilla suurin ongelma on rintasyöpä. Rintasyöpäseulontojen kattavuus on 

tarkistettava, ja hoitoketjujen toimivuutta ja hoidon laatua parannettava. Ks myös yleinen suositus 

syövän ilmaantuvuuden (insidenssi), sairastavuuden (prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) 

selvittämisestä. 

 

Naisten ja miesten koko maata suuremmat liikennetapaturmamenetykset antaa aiheen 

pohtia uusia tieliikenneturvallisuus ratkaisuja. 

 

Miesten itsemurhien ehkäisyn tärkeyteen on aikaisemmissa PYLL-analyyseissa (2010) kiinnitetty 

vakavaa huomiota. Myönteiset tulokset näkyvät nyt. Ilmeisen hyvin onnistunutta työtä on kuitenkin 

jaksettava jatkaa, vaikka onkin jo päästy koko maan tasoa paremmaksi. 

 

Miehillä verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota, sillä niiden aiheuttamissa 

menetyksissä lasku on pysähtynyt. Tarvitaan perusterveydenhuollon terästäytymistä  asiassa: 

kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja tehokkaampi löytäminen ja hoito, 

painonhallinta ja liikunnan edistäminen.  

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Hollola 7 7 (trendit - ) 7 (trendit -) 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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HÄMEENKOSKI (2105 as.) 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Hämeenkoski 3761 4251 2903 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

 

Hämeenkosken koko väestön tilanne on kehittynyt selvästi paremmin kuin koko maassa, vaikka 

naisten tilanne onkin mennyt huonompaan suuntaan kuin koko maassa. Tämä johtuu mm. naisten 

pahanlaatuisten kasvainten 16% (erityisesti rintasyöpä 9% ja keuhkosyöpä 6%) ja alkoholiperäisten 

sairauksien (6%) aiheuttamista ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista.  Miesten keskuudessa 

suurin ongelma johtui tapaturmista (67 %), joista yleisimpiä (48 %) ovat olleet liikennetapaturmat.  

Hämeenkosken pieni väestömäärä ja ilmeisesti satunnainen poikalasta kohdannut liikennekuolema 

riittää selittämään tuloksen. Toiseksi suurin ongelma miehillä oli verenkiertoelinten sairaudet (16%), 

joiden osalta koko maata enemmän esiintyy aivoverenkiertosairauksista johtuvia menetyksiä, jotka 

lisäksi viimeisten 10 vuoden aikana olivat lisääntyneet. Kolmanneksi eniten mihille aiheuttivat 

menetyksiä syöpäsairaudet (7%). 

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Hämeenkoski 6 7 6 (trendi - ) 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Naisilla syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suuren osan elinvuosien menetyksistä. Naisilla suurin 

ongelma on rintasyöpä. Rintasyöpäseulontojen kattavuus on tarkistettava, ja hoitoketjujen 

toimivuutta ja hoidon laatua parannettava. Keuhkosyövän suuri osuus naisten menetyksistä (5%). . 

Edessä olevat suuret tupakan hinnankorotukset antavat hyvän pohjan tehostaa naisten tupakasta 

vieroitusta ottamalla paremmin käyttöön uudetkin menetelmät. johtuu tupakoinnista. Ks myös 

yleinen suositus syövän ilmaantuvuuden (insidenssi), sairastavuuden (prevalenssi), ja kuolleisuuden 

(mortaliteetti) selvittämisestä. 

 

Miesten koko maata suuremmat liikennetapaturmamenetykset antavat aiheen pohtia uusia 

tieliikenneturvallisuus ratkaisuja? Toisaalta korkeiden PYLL-lukujen selityksenä saattaa olla yhden 

poikavauvan menehtyminen liikenteessä k.o. tarkasteluaikana. 

 

Miehillä verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota, vaikkakin  niiden aiheuttamissa 

menetyksissä lasku on jatkunut suotuisasti. Tarvitaan perusterveydenhuollon terästäytymistä 

asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja tehokkaampi löytäminen ja hoito, 

painonhallinta ja liikunnan edistäminen sekä etenkin verenohennushoitojen kattavuuden ja laadun 

parantaminen aivohalvausten ehkäisemiseksi. 
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IITTI (9664 as.) 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Iitti 3933 5464 2287 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Iitin koko väestön tilanne on hieman huonompi kuin koko maassa, erityisesti Iitin miehillä. Iitin koko 

väestöä koskevat suurimmat ongelmat ovat pahanlaatuiset kasvaimet (25 %), alkoholiperäiset 

sairaudet (24 %)sekä verenkiertoelinten sairaudet (15 %). Nämä ongelmat ovat yleisiä 

ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien syitä sekä miesten että naisten keskuudessa. Miehillä 

yleisimpiä ovat alkoholiperäiset sairaudet (30 %) ja naisilla pahanlaatuiset kasvaimet (37 %).  

Tapaturmat sekä miehillä (24%) että naisilla (22%) olivat toisella sijalla. Naisilla itsemurhat 

muodostivat niistä 82% , miehillä vain 21%. Kolmannella sijalla miehillä olivat pahanlaatuiset 

kasvaimet (19%) ja naisilla verenkiertoelinten sairaudet (10%).  

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Naisilla syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suurimman osan elinvuosien menetyksistä. Miehillä ne 

olivat kolmanneksi suurin ennenaikaisten elinvuosien menetysten syy. Kuitenkaan keuhkosyöpä tai 

rintasyöpä eivät  Iitissä selitä suuria menetyksiä. Jatkotoimenpiteiksi ks. yleinen suositus syövän 

ilmaantuvuuden (insidenssi), sairastavuuden (prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) 

selvittämisestä. 

 

Miehillä alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua määrätietoisemmin. Myös naisilla alkoholista 

aiheutuvat menetykset ovat jyrkässä nousussa. Edessä olevan alkoholiveron korotuksen 

vauhdittamana kannattaa panostaa varhaiseen alkoholihaittojen toteamiseen ja puuttumiseen 

perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa 

 

Naisten  itsemurhien ehkäisyn tärkeyteen on aikaisemmissa PYLL-analyyseissa (2010) kiinnitetty 

vakavaa huomiota. Iitissä myönteiset tulokset näkyvät nyt miehillä mutta eivät naisilla. Ilmeisen 

hyvin onnistunutta työtä on jaksettava jatkaa ja kohdistettava enemmän naisiin. Tavoitteeksi 

otettava pääsy myös naisten kohdalla koko maan tasoa paremmaksi. 

 

Etenkin naisilla , mutta myös miehillä verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota. 

Tarvitaan perusterveydenhuollon ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin 

kattavampi ja tehokkaampi löytäminen ja hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen sekä 

etenkin miehillä antikoagulanttihoidon parempi ja kattavampi järjestäminen etenkin miehille 

aivohalvausten ehkäisemiseksi. Myös e.m. haitallisen alkoholinkäytön varhainen toteaminen ja 

puuttuminen vähentää ennenaikaisia sydänkuolemia. 

 

 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Iitti 6 6 7 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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KÄRKÖLÄ (4651 as.) 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Kärkölä 5419 7500 2965 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Kärkölän väestön terveydentila on kehittynyt huonommin kuin koko maassa. Erityisesti naisten 

osalta ehkäistävissä olevien ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien kehitys on ollut todella huono. 

Miesten keskuudessa tapaturmat ja myrkytykset (53 %), joista 56 % liikennetapaturmia olivat 

ensimmäisellä sijalla. Toisella sijalla miehillä olivat verenkiertoelinten sairaudet (25%), joiden osuus 

aivoverisuonten sairaudet mukaan lukien oli paljon suurempi kuin koko maassa. Miehillä olivat 

kolmannella sijalla pahanlaatuiset kasvaimet (8%), joista keuhkosyövät muodostivat 63% kaikista. 

Naisilla verenkiertoelintensairaudet (27 %), joista aivoverisuonten sairaudet muodostivat jopa 67% 

kaikista olivat tärkein ennenaikaisten menetysten syy. Myös trendi oli huonoon suuntaan.  Naisilla 

toisella sijalla olivat itsemurhat (18%), joiden osuus aikaisempaan verrattuna oli kuitenkin hieman 

laskenut. Kolmanneksi tärkein menetysten aiheuttaja naisilla  oli alkoholi (14 %), jonka 

kehityssuunta oli hälyttävän huono. 

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Naisilla ja myös miehillä verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota. Tarvitaan 

perusterveydenhuollon ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja 

tehokkaampi löytäminen ja hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen sekä antikoagulanttihoidon 

parempi ja kattavampi järjestäminen aivohalvausten ehkäisemiseksi. Myös haitallisen 

alkoholinkäytön varhainen toteaminen ja puuttuminen vähentää ennenaikaisia sydänkuolemia. 

 

Miehillä ja naisilla alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua määrätietoisemmin. Naisilla 

alkoholista aiheutuvat menetykset ovat jyrkässä nousussa. Edessä olevan alkoholiveron korotuksen 

vauhdittamana kannattaa panostaa varhaiseen alkoholihaittojen toteamiseen ja puuttumiseen 

perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa. 

 

Itsemurhien ehkäisyn tärkeyteen on aikaisemmissa PYLL-analyyseissa (2010) kiinnitetty vakavaa 

huomiota. Kärkölässä myönteiset tulokset näkyvät nyt miehillä mutta eivät naisilla. Ilmeisen hyvin 

onnistunutta työtä on jaksettava jatkaa ja kohdistettava enemmän naisiin. Tavoitteeksi otettava 

pääsy myös naisten kohdalla koko maan tasoa paremmaksi. 

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Kärkölä 5 4 5 (trendi +) 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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MYRSKYLÄ (1988 as.) 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Myrskylä 3704 6335 803 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Myrskylän väestön terveydentila on keskimäärin hieman koko maata huonompi. Myrskylän miehillä 

se on erityisen huono. Tähän pääasiallisena syynä ovat tapaturmat ja myrkytykset (41 %), joista 73 

% johtui liikenteestä. Verenkiertoelinten sairaudet olivat toiseksi suurin menetysten aiheuttaja 

(36%) ja kolmannella sijalla olivat alkoholiperäiset sairaudet (14 %).  Myrskylän naisten tilanne on 

erittäin hyvä. Ehkäistävissä olevat ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet johtuvat lähes kokonaan 

itsemurhista (42 %), joiden PYLL-menetysten määrä ylitti selvästi koko maan keskiarvon ja  lisäksi 

10 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna oli muuttunut huonompaan suuntaan.  

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Miesten koko maata suuremmat liikennetapaturmamenetykset antavat aiheen pohtia uusia 

tieliikenneturvallisuus ratkaisuja? 

 

Naisten itsemurhien ehkäisyä on parannettava, ja otettava oppia muista alueen kunnista 

 

Miehillä verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota, sillä niiden aiheuttamissa 

menetyksissä lasku on pysähtynyt ja kääntynyt uudelleen jyrkkään nousuun. Tarvitaan 

perusterveydenhuollon ryhtiliikettä asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja 

tehokkaampi löytäminen ja hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen. Myös tupakointi ja 

alkoholi lisäävät sydänkuolemia, joten myös niihin vaikuttamalla voidaan vähentää 

verenkiertoelinten sairauksista aiheutuvia ennenaikaisia kuolemia   

 

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Myrskylä 6 5 10- 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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NASTOLA (14905 as.) 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Nastola 3237 3461 2022 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Nastolan väestön terveydentila on kehittynyt kiitettävästi, selvästi paremmin kuin koko maassa sekä 

miehillä että naisilla. Miesten suurin ongelma ovat tapaturmat ja myrkytykset (37%), mutta niiden 

kehitys on ollut hyvään suuntaan. Toiseksi suurin syy menetyksiin miehillä on aiheutunut 

pahanlaatuisista kasvaimista (19%), etenkin keuhkosyövästä. Kolmannella sijalla miehillä olivat 

verenkiertoelinten sairaudet (15%). Myös naisilla tapaturmat ja myrkytykset (37%), joista 

liikennetapaturmat aiheuttivat 38%, olivat suurin menetyksiä aiheuttanut syy. Pahanlaatuiset 

kasvaimet (21%) oli naisten toiseksi suurin terveysongelma, ja keuhkosyövän suuri osuus on syytä 

todeta. Kolmannella sijalla naisilla olivat verenkiertoelinten sairaudet (16%), joista etenkin 

aivoverisuonten sairauksien osuus oli suuri (38%). Naisten alkoholimenetyksistä on todettava, että 

niiden osuus (11%) oli koko maata suurempi ja suunta huonompaan päin.  

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Sekä miehillä että naisilla syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suurimman osan elinvuosien 

menetyksistä. Suurin ongelma on keuhkosyöpä sekä miehillä että naisilla. Edessä olevat suuret 

tupakan hinnankorotukset antavat hyvän pohjan tehostaa tupakasta vieroitusta ottamalla paremmin 

käyttöön uudetkin menetelmät. Ks myös yleinen suositus syövän ilmaantuvuuden (insidenssi), 

sairastavuuden (prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) selvittämisestä. 

 

Miesten  ja naisten koko maata suuremmat liikennetapaturmamenetykset antavat aiheen 

pohtia uusia tieliikenneturvallisuus ratkaisuja? 

 

Naisilla verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota. Tarvitaan perusterveydenhuollon 

ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja tehokkaampi löytäminen ja 

hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen. Aivohalvausten määrää voidaan vähentää 

tehostamalla antikoagulanttihoidon kattavuutta ja laatua. Uusia tehokkaita  menetelmiä on 

olemassa. Myös e.m. haitallisen alkoholinkäytön varhainen toteaminen ja puuttuminen sekä tehokas 

tupakasta vieroitus vähentävät ennenaikaisia sydänkuolemia. 

 

Sekä miehillä että naisilla alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua määrätietoisemmin. 

Edessä olevan alkoholiveron korotuksen vauhdittamana kannattaa panostaa varhaiseen 

alkoholihaittojen toteamiseen ja puuttumiseen perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa. 

 

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Nastola 9 9 8 (trendit -) 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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ORIMATTILA (16301 as.) 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Orimattila 3171 4547 1695 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Orimattilan väestön terveydentila on maan tasoa. Miehet ovat maan keskiarvossa ja naiset selvästi 

parempia. Miehillä tapaturmat ja myrkytykset ovat suurin (39 %) ongelma, joista 44 % johtui 

liikennetapaturmista, joiden trendikin on nouseva. Miesten toiseksi suurin ongelma oli 

pahanlaatuiset kasvaimet (14%), joista keuhkosyövän osuus oli suurin (36%). Miesten 

verenkiertoelinten sairaudet (11 %) olivat kolmannella sijalla, muta niiden suunta oli hyvä laskeva. 

Naisten suurin ongelma on pahanlaatuiset kasvaimet (41 %) ja niistä erityisesti rintasyöpä (27 % 

kaikista syövistä). Naisten toiseksi suurin menetysten aiheuttaja oli tapaturmat (21%), joista 

itsemurhat muodostivat 67% kaikista., mutta niiden suunta oli parempaan päin. Kolmanneksi suurin 

ongelma naisilla oli verenkiertoelinten sairaudet (11%), joista etenkin aivoverisuonten osuus (55%) 

oli merkittävä. 

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Sekä Naisilla että miehillä syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suuren osan elinvuosien 

menetyksistä. Miesten suurin ongelma on keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä. Edessä olevat suuret 

tupakan hinnankorotukset antavat hyvän pohjan tehostaa tupakasta vieroitusta ottamalla paremmin 

käyttöön uudetkin menetelmät. Rintasyöpäseulontojen kattavuus on tarkistettava, ja hoitoketjujen 

toimivuutta ja hoidon laatua parannettava.  Ks myös yleinen suositus syövän ilmaantuvuuden 

(insidenssi), sairastavuuden (prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) selvittämisestä. 

 

Miesten ja naisten koko maata suuremmat liikennetapaturmamenetykset antavat aiheen 

pohtia uusia tieliikenneturvallisuus ratkaisuja? 

 

Itsemurhien ehkäisyn tärkeyteen on aikaisemmissa PYLL-analyyseissa (2010) kiinnitetty vakavaa 

huomiota. Orimattilassakin myönteiset tulokset näkyvät nyt miehillä, mutta eivät naisilla. Ilmeisen 

hyvin onnistunutta työtä on jaksettava jatkaa ja kohdistettava enemmän naisiin. Tavoitteeksi on 

otettava pääsy myös naisten kohdalla koko maan tasoa paremmaksi. 

 

Naisilla aivoverenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota. Tarvitaan 

perusterveydenhuollon ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja 

tehokkaampi löytäminen ja hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen. Aivohalvausten määrää 

voidaan myös vähentää tehostamalla antikoagulanttihoidon kattavuutta ja laatua. Uusia tehokkaita  

menetelmiä on olemassa.  

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Orimattila 8 7 8 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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PADASJOKI (3199 as.) 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Padasjoki 4241 4188 4099 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Padasjoella sekä miesten että naisten yleinen kehitys on ollut koko maatai parempi. Kuitenkin isoja 

ongelmia on edelleen. Miehillä alkoholiperäisten sairauksien osuus(39%) ja  merkityksen kasvu on 

ollut erittäin voimakasta ja muuta maata selvästi huonompi. Myös miesten liikennetapaturmien 

merkitys (9%) on kasvanut. Kolmanneksi suurin menetysten aiheuttaja miehillä on 

verenkiertoelinten sairaudet (30%), joiden suuntakin on  huonompaan päin. Aivohalvausten osuus 

oli 30% kaikista ja trendi kasvussa. Naisillakin verenkiertoelinten sairauksien merkitys on suuri 

(46%) ja heilläkin se on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana voimakkaasti. Pahanlaatuisten 

kasvainten osuus naisten menetyksistä oli 38% joista rintasyöpä kattoi 13%. Syöpätautien osuus on 

selvästi koko maata suurempi, eikä se ole oleellisesti muuttunut viimeisten 10 vuoden aikana. 

Kolmanneksi eniten naisille aiheutti menetyksiä alkoholi (7%), mutta suunta oli selvästi 

vähenemään päin. 

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Sekä naisilla että miehillä verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota. Tarvitaan 

perusterveydenhuollon ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja 

tehokkaampi löytäminen ja hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen sekä etenkin miehillä 

antikoagulanttihoidon parempi ja kattavampi järjestäminen aivohalvausten ehkäisemiseksi. Uusia 

tehokkaita menetelmiä on olemassa. Myös haitallisen alkoholinkäytön varhainen toteaminen ja 

puuttuminen vähentää ennenaikaisia sydänkuolemia. 

 

Naisilla syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suuren osan elinvuosien menetyksistä. Suurin ongelma 

on rintasyöpä. Rintasyöpäseulontojen kattavuus on tarkistettava, ja hoitoketjujen toimivuutta ja 

hoidon laatua parannettava.  Ks myös yleinen suositus syövän ilmaantuvuuden (insidenssi), 

sairastavuuden (prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) selvittämisestä. 

 

Miehillä ja naisilla alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua määrätietoisemmin. Padasjoen 

miehillä alkoholista aiheutuvat menetykset ovat nyt kaikkein suurin ryhmä ja suunta jyrkässä 

nousussa. Padasjoen miesten alkoholimenetysten määrä saattaa olla surullinen Suomen ennätys. 

Edessä olevan alkoholiveron korotuksen vauhdittamana täytyy erityisesti panostaa varhaiseen 

alkoholihaittojen toteamiseen ja puuttumiseen perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa, 

jotta syöksykierre saadaan oikaistua. 

 

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Padasjoki 5 6 (alko trendi -) 5 (trendi +) 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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PUKKILA (2011 as.) 

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Pukkila 3909 7453 804 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Pukkilan koko väestön tilannetta kuvaava keskiarvo on harhaanjohtava, koska miesten ja naisten 

välinen ero on  noin 9-kertainen!. Naisten terveystilanne on erittäin paljon parempi kuin koko 

maassa. Miehillä taas perinteiset kansansairaudet kuten pahalaatuiset kasvaimet (33 % ) ja 

verenkiertoelinten sairaudet (22 %) ovat suurimmat ongelmat. Miesten syöpäsairauksien 

aiheuttamat menetykset ovat koko maan tasoa selvästi suuremmat, ja niiden osuus viimeisten 10 

vuoden aikana on kasvanut.  Miesten alkoholiperäiset menetykset olivat kolmanneksi suurin 

ongelma (15 %) ja suunta huono. Naisilla pahanlaatuiset kasvaimet olivat suurin ongelma (64 %), 

vaikka niiden osuus oli koko maata pienempi ja suuntakin hyvä.  Rintasyövän PYLL-menetykset 

aiheuttivat 49 % kaikista PYLL:stä ja 77% kaikista syöpämenetyksistä. On huomattava, että 

rintasyövän PYLL-arvot Pukkilassa ovat koko maata suuremmat ja myös viimeisten 10 vuoden trendi 

on ollut kasvamaan päin, toisin kuin koko maassa. Myös alkoholiperäiset sairaudet ovat Pukkilan 

naisilla suhteellisesti (28%)  ja määrällisestikin koko  maata korkeammalla tasolla. 

 

Tulevaisuuden haasteet: 

Miehillä ja naisilla syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suuren osan elinvuosien menetyksistä. 

Naisten syöpämenetykset johtuivat lähes yksinomaan rintasyövästä, josta syystä heillä seulontojen 

kattavuus ja toimivuus täytyy auditoida. Miesten syöpien  ja naisten rintasyöpien diagnostisointi ja 

hoitoketjujen toimivuus on tarkistettava, ja hoidon laatua parannettava. Pukkilalaisten on hyvä 

myös muistaa, että alkoholi on syöpää aiheuttava aine. Ks myös yleinen suositus syövän 

ilmaantuvuuden (insidenssi), sairastavuuden (prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) 

selvittämisestä. 

 

Miehillä verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota. Tarvitaan perusterveydenhuollon 

ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja tehokkaampi löytäminen ja 

hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen Myös haitallisen alkoholinkäytön varhainen toteaminen 

ja puuttuminen vähentää ennenaikaisia sydänkuolemia. 

 

Miehillä ja naisilla alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua määrätietoisemmin. Edessä 

olevan alkoholiveron korotuksen vauhdittamana täytyy erityisesti panostaa varhaiseen 

alkoholihaittojen toteamiseen ja puuttumiseen perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa.  

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Pukkila 6 4 10- (rintasyöpä ja alko) 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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SYSMÄ (4099 as.) 

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

 PYLL Kaikki (M+N) PYLL Miehet PYLL Naiset 

Sysmä 6217 8954 2736 

Lahti 3790 5027 2608 

Koko Suomi 3462 4689 2212 

 

Sysmän koko väestön terveydentila laahaa oleellisesti koko maan kehityksestä jäljessä. Naisten 

kehityssuunta on ollut erityisen huono. Miesten itsemurhien (29%) ja alkoholiperäisten sairauksien 

16%) vuoksi ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet ovat kasvaneet merkittävästi viimeisten 10 

vuoden aikana. Myös miesten verenkiertoelinten sairaudet (11%) ovat koko maata korkeammalla, 

mutta suunta on sentään hitaasti parempaan suuntaan. Naisilla poikkeuksellisesti eniten huonoon 

kehitykseen ovat vaikuttaneet pitkäaikaiset hengityselinten sairaudet (44%) ja toiseksi eniten 

pahanlaatuiset kasvaimet (30%).    

 

Tulevaisuuden haasteet: 

 

Itsemurhien ehkäisyn tärkeyteen on aikaisemmissa PYLL-analyyseissa (2010) kiinnitetty vakavaa 

huomiota. Sysmän miesten kohdalla ei tuloksia ole saavutettu, vaan suunta on entisestään 

huonontunut. Itsemurhien vuoksi Sysmän miehet menettävät 5 kertaa enemmän elinvuosia kuin 

koko maassa keskimäärin. Määrä on suurempi kuin kaikista syistä aiheutuneet PYLL-menetykset 

koko maassa. Tilanne on pelottava. Ja kuitenkin naisten itsemurhamenetykset viiden vuoden ajalta 

Sysmässä ovat pyöreä nolla! Ehdotetaan perustettavaksi Sysmän miesten maakunnallinen 

”Pelastakaa miehet” -operaatio. 

 

Miehillä myös verenkiertoelinten sairaudet kaipaavat lisää huomiota. Tarvitaan 

perusterveydenhuollon ryhtiliike asiassa: kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja 

tehokkaampi löytäminen ja hoito, painonhallinta ja liikunnan edistäminen. Myös haitallisen 

alkoholinkäytön varhainen toteaminen ja puuttuminen vähentää ennenaikaisia sydänkuolemia. 

 

Miehillä ja naisilla alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua määrätietoisemmin. Edessä 

olevan alkoholiveron korotuksen vauhdittamana täytyy erityisesti panostaa varhaiseen 

alkoholihaittojen toteamiseen ja puuttumiseen perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa.  

 

Naisilla krooniset alahengitysteiden sairaudet muodostavat erikoisen anomalian. Näin suurta 

osuutta k.o. syystä emme ole aikaisemmin kohdanneet, varsinkin kun samalla hengityselinsyöpien 

osuus naisilla on nollassa.  Keskussairaalan keuhkospesialistien kanssa on syytä pohtia, mistä ilmiö 

johtuisi. Vai voisiko kyseessä olla virhe kuolinsyiden rekisteröinnissä? 

 

Naisilla syöpäsairaudet ovat aiheuttaneet suuren osan elinvuosien menetyksistä. Sysmän naisten 

syöpämenetykset eivät kuitenkaan johtuneet rintasyövästä eivätkä keuhkosyövästä. Siksi ehkä 

kannattaa aloittaa syövän ilmaantuvuuden (insidenssi), sairastavuuden (prevalenssi), ja 

kuolleisuuden (mortaliteetti) selvittämisestä. Sen jälkeen voisi edetä auditoimalla syövän 

diagnostisointia ja hoitoketjujen toimivuutta sekä hoidon laatua.  

 

 

    (2009-2013)   (2009-2013)  (2009-2013) 

KOULUARVOSANAT Kaikki (M+N) Miehet Naiset 

Sysmä 4 4 6 (trendi -) 

Koko Suomi 7 7 7 

Lahti 7 7 6 
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Kuntien 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 liikennetapaturmat 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 liiallinen 

riskinotto tuottavat tapaturmia. Yhtä kuolemaan johtanutta 

tapaturmaa kohden on noin 10 vakavaa loukkaantumista ja 

pysyvää vammautumista. 

 Liikenne-

tapaturmat 

Suuret liikennetapaturmamenetykset antavat aiheen 

pohtia uusia tieliikenneturvallisuus ratkaisuja yhdessä poliisin 

ja yhteiskuntasuunnittelijoiden kanssa. 

 Itsemurhat Itsemurhien ehkäisytyötä on jaksettava jatkaa, ja 

tavoitteeksi otettava pääsy koko maan tasoa paremmaksi. 

Muistettava, että myös alkoholi lisää sydänkuolemia. 

 Verenkierto  Sydän- ja verisuonitaudit kaipaavat lisää huomiota. 

Tarvitaan perusterveydenhuollon ryhtiliike asiassa: 

kohonneen verenpaineen ja kolesterolin kattavampi ja 

tehokkaampi löytäminen ja hoito, painon-hallinta ja liikunnan 

edistäminen, tupakasta vieroituksen tehostaminen otta-malla 

paremmin käyttöön uudetkin menetelmät, haitallisen 

alkoholinkäytön varhainen toteaminen ja puuttuminen. 

Muistettava, että myös alkoholi lisää sydänkuolemia. 

(AH) 
Aivohalvaus Aivohalvausten ehkäisyyn on puututtava löytämällä ja 

hoitamalla verenohennuksella riskiryhmäpotilaat. 

 
Alkoholi Alkoholihaittojen ehkäisyyn pitää puuttua 

määrätietoisemmin. Edessä olevan alkoholiveron korotuksen 

vauhdittamana kannattaa panostaa varhaiseen 

alkoholihaittojen toteamiseen ja puuttumiseen 

perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa. 

Sy Syöpä Syöpätautien parempi ehkäisy ja hoito toisi paljon  

tehokkaita elinvuosia lisää. Ymmärtääksemme ongelmaa 

paremmin ehdotetaan, että Suomen Syöpärekisterin kautta 

selvitettäisiin Lahden koko syöpätilanne ilmaantuvuus 

(insidenssi), sairastavuus (prevalenssi) ja kuolleisuus 

(mortaliteetti) kaikissa ikäluokissa. Hengityselinsyöpien 

osalta suunta on naisilla väärä ja miehilläkin koko maan 

tasoa suurempi. Löydös antaa aiheen olettaa, että 

tupakoinnin ehkäisyssä ja vieroituksessa ei ole onnistuttu 

riittävän hyvin. Edessä olevat suuret tupakan 

hinnankorotukset 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 

hoitoketjujen toimivuutta ja hoidon laatua parannettava. Ks 

myös yleinen suositus syövän ilmaantuvuuden (insidenssi), 

sairastavuuden (prevalenssi), ja kuolleisuuden (mortaliteetti) 

selvittämisestä. Muistettava, että myös alkoholi lisää 

rintasyöpää. 

 Keuhko- 

syöpä 

(tupakka) 

Löydös antaa aiheen olettaa, että tupakoinnin ehkäisyssä ja 

vieroituksessa ei ole onnistuttu riittävän hyvin. Edessä olevat 

suuret tupakan hinnankorotukset antavat hyvän pohjan 

tehostaa tupakasta 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   

 
 

 


