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PÄÄLÖYDÖKSET 
• Suomessa oli edelleen vuosina 

2017−2019 selvät sosioekonomi-

set erot menetetyissä elin-

vuosissa. 

• Kaikissa tässä tutkimuksessa tar-

kastelluissa kuolemansyyryh-

missä menetetyt elinvuodet pai-

nottuivat pienituloisille. Tärkeim-

mät tuloryhmittäisiä eroja aiheut-

tavat kuolemansyyt olivat sekä 

miehillä että naisilla verenkier-

toelinten sairaudet ja alkoholisyyt 

sekä tapaturmaiset kuoleman-

syyt. 

• Suhteellisesti mitaten erot olivat 

suurimmat alkoholipohjaisissa 

kuolemansyissä, joissa tuloja-

kauman ääripäihin kuuluvan väes-

tön välinen ero oli 3,7-kertainen 

koko väestön tasolla menetettyi-

hin elinvuosiin nähden. Tapatur-

maisten kuolemansyiden osalta 

vastaava ero oli 2,9-kertainen ja 

myös itsemurhien ja verenkier-

toelinten tautien osalta erot olivat 

yli kaksinkertaiset. 

• Sosioekonomisten erojen taus-

talla on todennäköisesti paitsi ter-

veyskäyttäytymiseen liittyviä 

eroja myös rakenteellisia tekijöitä 

sekä terveyteen perustuvaa vali-

koitumista eri tuloryhmiin. Myös 

palvelujärjestelmän kykyä tarjota 

väestölle tarpeenmukaisia palve-

luja yhdenvertaisesti on tarpeen 

kehittää riskiryhmien tunnista-

miseksi ja sairauksien ennaltaeh-

käisyn ja hoidon tehostamiseksi. 

Sosiaalinen asema ja menetetyt elinvuodet Suomessa  
2017–2019 

Miksi tutkia menetettyjä elinvuosia? 

Väestöryhmien välinen tasa-arvo on jo vuosikymmenien ajan ollut yksi suomalaisen ter-

veyspolitiikan päätavoitteista.  Sosiaalisen aseman mukaiset terveyserot ovat kuitenkin säi-

lyneet suurina. Eroja on todettu muun muassa koetussa terveydessä, pitkäaikaisessa sai-

rastavuudessa, toiminta- ja työkyvyssä sekä kuolleisuudessa (Koponen ym.  2018, Tarkiai-

nen ym. 2017). Koetun terveyden erojen on todettu olevan varsin pysyviä (Lahelma ym. 

2019), kun taas kuolleisuuserojen on todettu kaventuneen 2010-luvulla, vaikka elinajan-

odotteen erot olivat vielä 2014 selvät erityisesti ylimmän ja alimman tuloluokan välillä. 

Kuolleisuuserojen on todettu kaventuneen erityisesti alkoholiperäisissä syissä, dementi-

assa, itsemurhissa, tapaturmissa ja väkivaltaisissa kuolemansyissä (Tarkiainen ym. 2017). 

Kuolleisuus on tärkeä eriarvoisuuden mittari, koska tiedot saadaan koko väestöstä luotet-

tavasti, ja niitä voidaan vertailla kansainvälisesti (Mackenbach ym. 2019). Monet kuollei-

suusmittarit ottavat huomioon vain yleisen kuolleisuuden, joka painottuu ikääntyneeseen 

väestöön. Tarkemman kuvan saamiseksi erityisesti ennenaikaisen kuolleisuuden kehityk-

sestä ja väestöryhmittäisistä eroista ja niiden aiheuttamista menetyksistä yhteiskunnassa 

onkin kehitetty menetettyjä elinvuosia kuvaava mittari (Potential Years of Life Lost, PYLL), 

joka painottaa erityisesti nuoremmalla iällä tapahtuvia kuolemia. Mittari on käytössä kan-

sainvälisissä vertailuissa esimerkiksi OECD:ssä ja EU:ssa. Lisäksi kuolinsyittäiset menetet-

tyjä elinvuosia kuvaavat tulokset tarjoavat lisätietoa tietyissä väestöryhmissä tai tietyllä 

alueella korostuvista kuolemansyistä ja auttavat terveydenhuollon voimavarojen suuntaa-

misessa. 

Suomessa on aiemmin raportoitu PYLL-indeksin tuloksia, joiden mukaan sekä naisten että 

miesten kuolleisuus väheni kaikissa tuloryhmissä 1990-luvun puolivälistä 2010-luvun puo-

liväliin. Jakson alkupuoliskolla tuloryhmien väliset erot kasvoivat huomattavasti, mutta 

jakson jälkipuoliskolla ne hieman pienenivät. Erojen taustalla olivat tällöin erityisesti sy-

dän- ja verisuonitautien, alkoholin ja tapaturmien aiheuttamat kuolemat. Myös maakun-

tien välillä oli verrattain suuria eroja menetetyissä elinvuosissa. (Parikka ym. 2017). Erojen 

taustalla olivat tällöin erityisesti alkoholikuolemat sekä tapaturmaiset kuolemat, jotka 

kaikki vähenivät eniten alimmassa tuloryhmässä. Myös maakuntien välillä oli verrattain 

suuria eroja menetetyissä elinvuosissa. Jousilahti ym. (Jousilahti ym. 2017) taas tekivät 

kuolinsyittäisen tarkastelun, jossa menetettyjä elinvuosia vertailtiin pohjoisen ulottuvuu-

den kumppanuusmaissa vuosien 2003–2013 ajalta. Tulosten mukaan Suomessa korostui-

vat erityisesti itsemurhat sekä alkoholikuolemat. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme sosioekonomisia eroja 25−79-vuotiaassa väestössä 

PYLL-indeksillä mitatuissa menetetyissä elinvuosissa vuosina 2017−2019. Vaikka PYLL-in-

deksiä usein tarkastellaan kaikissa alle 80-vuotiaiden ryhmissä, rajaudumme 25–79-vuotiai-

siin, koska alle 25-vuotiaiden sosioekonominen asema ei ole vielä vakiintunut eikä siksi ole 

vertailukelpoinen vanhempien ikäryhmien kanssa. Tarkastelemme menetettyjen elinvuo-

sien absoluuttisia eroja (PYLL/100 000 vastaavanikäistä) ja suhteellisia eroja suhteellisen 

eriarvoisuusindeksin (Relative Index of Inequality, RII) avulla. RII-indeksi mittaa tuloja-

kauman ääripäihin kuuluvan väestön välistä eroa menetettyjen elinvuosien määrässä suh-

teuttaen tuon eron koko samanikäisen väestön menetettyjen elinvuosien määrään. Suh-

teellisten erojen tarkastelu RII-indeksiluvulla helpottaa väestöryhmien välisten erojen ver-

tailua eri kuolinsyissä, jotka ovat absoluuttiselta tasoltaan erilaisia. Lisäksi suhteellinen 

eriarvoisuusindeksi ottaa huomioon kuolleisuuden tason kaikissa tuloryhmissä ylimmän ja 

alimman tuloluokan vertailun sijaan. Sosioekonomisen aseman mittarina käytämme tulo-

tasoa, ja vertaamme alimman tuloviidenneksen ja ylimmän 40 %:n välisiä eroja kaikissa me-

netetyissä elinvuosissa. Tarkastelemme myös erikseen viittä yleistä kuolinsyyryhmää: 
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Näin tutkimus tehtiin 

Tulokset perustuvat THL:n Terveysta-

loustiede ja palveluiden oikeudenmu-

kaisuus -tiimin Tilastokeskukselta ti-

laamaan rekisteriaineistoon, joka on 

muodostettu kansallisista rekiste-

reistä koottuja tietoja yhdistämällä. 

Aineisto kattoi Suomessa vakinaisesti 

asuneen 25–80-vuotiaan väestön vuo-

sina 2017–2019. 

Tutkimusaineistoon kuuluvan väes-

tön tuloryhmät määritettiin vuosittain 

maan koko väestön tulojakaumasta 

laskettujen tuloviidennesten mukaan. 

Määrityksessä käytettiin henkilön 

asuntokunnan yhteenlaskettuja net-

totuloja, jotka suhteutettiin asunto-

kunnan kulutusyksikköluvulla. Kulu-

tusyksikköluvun laskenta perustui 

OECD:n modifioituun skaalaan. PYLL- 

ja RII-indeksien laskentaa varten kaksi 

ylintä tuloviidennestä yhdistettiin, 

jotta pieniin tapausmääriin liittyvän 

satunnaisvaihtelun vaikutusta tulok-

siin voitiin vähentää. 

Kuolemansyykohtaista tarkastelua 

varten aineiston kuolemantapaukset 

jaettiin ryhmiin, joiden määrityksessä 

käytettiin Tilastokeskuksen kuole-

mansyytilaston tilaston peruskuole-

mansyyn mukaista kuolemansyy-

luokitusta (tarkempi ICD-10-luokitus, 

Liitetaulukko 1).  

Analyysit tehtiin THL:ssa Tilastokes-

kuksen etäkäyttöjärjestelmän kautta. 

Tutkimus on osa Suomen Akatemian 

rahoittamaa IMPRO-hanketta (projek-

tinumero 336 328) ja THL:n eettinen 

työryhmä on käsitellyt hankeen ja 

puoltanut sen toteuttamista 

(THL/442/6.02.01/2018 §787). 

alkoholikuolemat, verenkiertoelinten sairaudet, itsemurhat, tapaturmat ja keuhkosairau-

det. Vertailemme menetettyjä elinvuosia sukupuolittain. 

Sosiaalisen aseman vaikutusta menetettyihin elinvuosiin on tärkeää selvittää, koska kuulu-

misen alempiin sosiaaliluokkiin on osoitettu olevan terveysriski toistuvasti kaikissa länsi-

maissa ja johtavan useammin terveyden menetykseen, pitkäaikaissairauksiin ja kuolemaan 

kuin parempi asema. Erot näyttävät ainakin joidenkin terveyden osoittimien kohdalla myös 

läpäisevän koko sosiaalisen hierarkian ja on tärkeää auttaa erilaisten osoittimien avulla ym-

märtämään niiden vaikutusta eri väestöryhmien terveyteen paremmin, että pystytään koh-

dentamaan terveyspoliittisia toimia ja palvelujärjestelmän toimintaa paremmin vastaa-

maan väestön tarpeita. Aiempi tutkimus sosioekonomisista eroista menetetyissä elin-

vuosissa on kuitenkin varsin niukkaa (Parikka ym. 2017, Boytsov ym. 2015, Chateau ym. 

2012, Siskind ym. 1992, Wilkins ym. 1989) ja suurin osa tutkimuksista on käyttänyt asuinalu-

een väestön sosiaaliseen asemaan pohjautuvaa eli ekologista sosioekonomisen aseman 

mittaria. 

Erot menetetyissä elinvuosissa 

Menetetyissä elinvuosissa edelleen selvät sosioekonomiset erot 

Kun tarkastellaan kaikkia kuolemansyitä vuosina 2017–2019, olivat sosioekonomiset erot 

menetetyissä elinvuosissa selvät. Kuviossa 1 esitetään luvut suhteutettuna vastaavanikäi-

seen väestöön. Menetettyjen elinvuosien määrä oli miehillä selvästi suurempi kuin naisilla 

sekä ylimmässä että alimmassa tuloryhmässä. Absoluuttinen ero tuloryhmien välillä oli 

miehillä 20 888 elinvuotta ja naisilla 9 777 elinvuotta.  

Vuosien 2017–2019 kaikkien kuolemantapausten perusteella laskettu suhteellinen ero me-

netetyissä elinvuosissa tuloryhmien välillä oli merkittävä. Suhteellinen eriarvoisuusindeksi 

RII oli naisilla -2,2 ja miehillä -2,5. Tämä tarkoittaa, että tulojakauman pienituloisimman ää-

ripään ero suurituloisimpaan oli yli kaksinkertainen koko samanikäisessä väestössä mitat-

tuun menetettyjen elinvuosien määrään nähden molemmilla sukupuolilla. Naisilla tuloryh-

mittäinen suhteellinen ero oli pienempi kuin miehillä, mikä tarkoittaa, että naisilla menete-

tyt elinvuodet jakautuvat tuloryhmien välillä tasaisemmin kuin miehillä.  

 

Kuvio 1. Kaikkien kuolemansyiden vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) yhteensä 

ikävälillä 25–80 vuotta 100 000 vastaavanikäistä asukasta kohden vuosina 2017–

2019 tuloryhmän mukaan. 

Alkoholiperäisten syiden takia menetetyt elinvuodet jakautuivat erityi-

sen epätasaisesti 

Tuloryhmittäiset erot alkoholisyiden takia menetetyissä elinvuosissa olivat molemmilla su-

kupuolilla suuria (Kuvio 2). Alkoholikuolemien takia menetettyjä elinvuosia oli miehillä sel-

västi enemmän kuin naisilla, ja tuloryhmittäiset absoluuttiset erot ylimmän ja alimman tu-

loryhmän välillä olivat naisilla 1 463 elinvuotta ja miehillä 4 213 elinvuotta. Suhteelliset tu-

loryhmittäiset erot RII-indeksillä mitattuna olivat myös molemmilla sukupuolilla suuret. 

Ylimmän ja alimman tuloryhmän välinen ero menetetyissä elinvuosissa oli 3,7-kertainen 

suhteessa koko samanikäisen väestön menetettyjen elinvuosien tasoon molemmilla suku-

puolilla. 
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Mikä on PYLL-indeksi? 

PYLL-indeksi ilmaisee ennenaikaisesti 

tapahtuneiden kuolemien vuoksi me-

netettyjen elinvuosien määrän tietyllä 

ikävälillä. Tässä tutkimuksessa käy-

tetty 80 vuoden yläikäraja vastaa vas-

tasyntyneen elinajanodotetta Suo-

messa. Tällöin esimerkiksi 25-vuotis-

syntymäpäivänään kuolleen katso-

taan menettäneen 55 elinvuotta, kun 

taas 70-vuotissyntymäpäivänään 

kuolleen katsotaan menettäneen 10 

elinvuotta. Tässä tutkimuksessa käy-

tetty PYLL-indeksi ei huomioi alle 25-

vuotiaana tapahtuneita kuolemia. 

PYLL-indeksi kuvaa menetettyjen elin-

vuosien yhteenlaskettua lukumäärää 

100 000 asukasta kohden.  

Laskenta: PYLL-indeksi laskettiin vii-

sivuotisikäryhmittäin luokitellun ai-

neiston pohjalta erikseen sukupuolit-

tain ja tuloviidenneksittäin. Menetet-

tyjen elinvuosien määrä estimoitiin 

kussakin ikäryhmässä vuosina 2017–

2019 tapahtuneiden kuolemien luku-

määrän ja ikäryhmittäin estimoidun 

menetettyjen elinvuosien määrän tu-

lona. Tulos jaettiin ikäryhmän henki-

lövuosien lukumäärällä. Lopuksi ikä-

ryhmittäiset luvut laskettiin yhteen 

käyttäen painoina 25–80-vuotiaan vä-

estön ikärakennetta vuonna 2001, 

jotta erot ikärakenteessa eivät vää-

ristä tuloryhmittäistä ja toisaalta su-

kupuolittaista vertailua.  THL:n Sotka-

net.fi-tilastotietopalvelussa saatavilla 

olevat PYLL-indeksit on vakioitu sa-

man vuoden väestörakenteeseen. 

Tulkinta: Mitä suurempi PYLL-indek-

sin lukema on, sitä enemmän mene-

tettyjä elinvuosia kyseisellä ikävälillä 

on. 

 

Kuvio 2. Alkoholiperäisten kuolemansyiden takia menetetyt elinvuodet (PYLL) 

ikävälillä 25–80 vuotta 100 000 vastaavanikäistä asukasta kohden vuosina 2017–

2019 tuloryhmän mukaan. 

Verenkiertoelinten sairaudet edelleen tärkeä menetettyjen elinvuosien 

erojen aiheuttaja  

Vuosina 2017−2019 verenkiertoelimistön sairauksien takia menetetyt elinvuodet erosivat 

selvästi tuloryhmittäin sekä miehillä että naisilla (Kuvio 3). Miehillä alimman ja ylimmän tu-

loryhmän välinen tasoero, 5 201 menetettyä elinvuotta, oli huomattavasti suurempi kuin 

naisten vastaava ero, 1 861 menetettyä elinvuotta. Suhteelliset erot olivat kuitenkin varsin 

samansuuruiset molemmilla sukupuolilla. RII-indeksillä mitatut suhteelliset erot tuloja-

kauman ääripäiden välillä olivat miehillä 2,4 ja naisilla 2,5-kertaiset verrattuna koko saman-

ikäisen väestön keskimääräiseen menetettyjen elinvuosien määrään. 

 

Kuvio 3. Verenkiertoelinten sairauksien takia menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävä-

lillä 25–80 vuotta 100 000 vastaavanikäistä asukasta kohden vuosina 2017–2019 

tuloryhmän mukaan. 

Keuhkosairauksien takia menetetyt elinvuodet jakautuvat myös epäta-

saisesti 

Keuhkosairauksiin liittyvät kuolemat aiheuttivat lukumäärältään vähemmän elinvuosien 

menetyksiä kuin edellä käsitellyt kuolemansyyryhmät, mutta tuloryhmien väliset erot oli-

vat keuhkosairauksissakin suuret (Kuvio 4). Absoluuttinen ero menetetyissä elinvuosissa 

ylimmän ja alimman tuloryhmän välillä oli naisilla 452 elinvuotta ja miehillä 860 menetettyä 

elinvuotta. Suhteelliset erot alimman ja ylimmän tuloryhmän välillä olivat RII-indeksillä mi-

tattuna miehillä 2,1-kertaiset ja naisilla 1,9-kertaiset koko väestön keskimääräiseen keuh-

kosairauksien vuoksi menetettyjen elinvuosien määrään nähden. 
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Mikä on RII-indeksi? 

Tuloryhmien välisiä suhteellisia eroja 

menetettyjen elinvuosien määrässä 

mitattiin tässä tutkimuksessa RII-in-

deksillä, joka on sosioekonomisten 

erojen voimakkuuden ja erojen suun-

nan kiteyttävä indikaattori (ks. Pamuk 

1985, Hayes ja Berry 2002). RII-indeksi 

ottaa huomioon menetettyjen elin-

vuosien määrän tulojakauman ääri-

päiden lisäksi myös tulojakauman 

keskivaiheille kuuluvassa väestössä.  

Laskenta: Indeksi perustuu regressio-

analyysiin, jossa selitettävänä muut-

tujana on tuloryhmittäinen PYLL ja se-

littävänä muuttujana on kyseiseen tai 

sitä matalampaan tuloryhmään kuu-

luva 25–80-vuotias väestönosuus. Tu-

loksena saatava regressiokerroinesti-

maatti kuvaa tulojakauman ääripäi-

den välistä tasoeroa menetettyjen 

elinvuosien määrässä. Ero on negatii-

vinen, kun menetettyjen elinvuosien 

määrä pienenee siirryttäessä tuloja-

kauman pienituloisimmasta ääri-

päästä suurituloisimpaan ääripäähän. 

RII-indeksi laskettiin suhteuttamalla 

tämä ero koko samanikäisen väestön 

tasolla laskettuun keskimääräiseen 

menetettyjen elinvuosien määrään.  

Tulkinta: RII saa arvon 0, kun tuloryh-

mien välillä ei ole eroja menetettyjen 

elinvuosien määrässä. Negatiivinen 

RII ilmaisee, että pienituloisimmassa 

väestönosassa menetettyjen elinvuo-

sien määrä on suurempi kuin hyvätu-

loisessa väestössä. Esimerkiksi RII:n 

arvo -2,5 kertoo, että tulojakauman 

ääripäiden välinen ero menetettyjen 

elinvuosien määrässä on 2,5 kertaa 

niin suuri kuin samanikäisen väestön 

keskimääräinen PYLL-lukema ja että 

alimmissa tuloryhmissä kuollaan nuo-

rempina ja kuolemantapauksia on 

enemmän kuin ylimmissä tuloryh-

missä. Tutkimuksessa havaittiin, että 

kaikissa tarkastelluissa kuolemansyy-

ryhmissä menetettyjen elinvuosien 

määrä on pienituloisimmassa väes-

tössä suurempaa kuin hyvätuloisessa 

väestössä, joten RII-indeksi sai vain 

negatiivisia arvoja. 

 

Kuvio 4. Keuhkosairauksien takia menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25–80 

vuotta 100 000 vastaavanikäistä asukasta kohden vuosina 2017–2019 tuloryh-

män mukaan. 

Itsemurhien takia menetetyt elinvuodet kasvattivat tuloryhmittäisiä 

eroja 

Molemmilla sukupuolilla alimmassa tuloryhmässä itsemurhien takia menetettiin selvästi 

enemmän elinvuosia kuin ylimmässä tuloryhmässä (Kuvio 5). Tuloryhmien välinen tasoero 

oli naisilla 513 ja miehillä 1 482 menetettyä elinvuotta. Suhteelliset erot tulojakauman ääri-

päiden välillä (RII-indeksi) olivat miehillä 2,3-kertaiset ja naisilla 2,5-kertaiset koko vastaa-

vanikäiseen väestön tasolla estimoituun itsemurhien vuoksi menetettyjen elinvuosien lu-

kumäärään nähden. Sukupuolten välinen ero RII-indeksin suuruudessa kertoo, että mie-

hillä itsemurhien vuoksi menetetyt elinvuodet jakautuvat tuloryhmien välillä tasaisemmin 

kuin naisilla. 

 

Kuvio 5. Itsemurhien takia menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25–80 vuotta 

100 000 vastaavanikäistä asukasta kohden vuosina 2017–2019 tuloryhmän mu-

kaan. 

Tapaturmien vuoksi menetetyt elinvuodetkin jakautuivat hyvätuloisia 

suosivasti 

Myös tapaturmien takia menetetyt elinvuodet jakautuivat ylempiä tuloryhmiä suosivasti 

(Kuvio 6). Absoluuttinen ero ylimmän ja alimman tuloryhmän välillä oli naisilla 729 ja mie-

hillä 2 617 elinvuotta suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön. Suhteelliset erot alimman 

ja ylimmän tuloryhmän välillä (RII-indeksi) olivat molemmilla sukupuolilla 2,9-kertaiset 

koko samanikäisen väestön keskimääräiseen menetettyjen elinvuosien tasoon nähden. RII-

indeksin mukaan molemmilla sukupuolilla tuloryhmittäinen vaihtelu tapaturmien vuoksi 

menetettyjen elinvuosien määrässä oli siis yhtä voimakasta. 
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Kuvio 6. Tapaturmien takia menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25–80 vuotta 

100 000 vastaavanikäistä asukasta kohden vuosina 2017–2019 tuloryhmän mu-

kaan. 

Mitkä olivat tärkeimmät menetettyihin elinvuosiin vaikuttavat 
kuolemansyyt? 

Miesten menetetyistä elinvuosista verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat noin neljäsosan, 

ylimmässä tuloryhmässä 27 prosenttia ja alimmassa tuloryhmässä 25 prosenttia (Kuvio 7). 

Alimmassa tuloryhmässä suuri osuus menetetyistä elinvuosista aiheutui myös alkoholi-

kuolemista (18 %) ja tapaturmista (12 %). Vaikka yksittäiset edellä tarkastellut kuoleman-

syyryhmät tuottivat suuren osan aikajaksolla 2017–2019 menetetyistä elinvuosista, ylim-

mässä tuloryhmässä niiden osuus oli kuitenkin vain 58 prosenttia kaikista menetetyistä 

elinvuosista yhteensä. Alimmassa tuloryhmässä tutkimuksessa tarkasteltujen kuoleman-

syyryhmien osuus oli kaksi kolmannesta. Molemmissa tuloryhmissä heterogeenisen ”muut 

kuolemansyyt” luokan tärkein diagnoosiryhmä oli syöpäsairaudet pois lukien keuhkosyöpä.  

 

Kuvio 7. Eri kuolemansyiden vaikutus menetettyihin elinvuosiin (PYLL) tuloryh-

mittäin miehillä ikävälillä 25–80 vuotta 100 000 vastaavanikäistä asukasta koh-

den. 

Myös naisilla (Kuvio 8) verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat paljon menetettyjä elinvuo-

sia sekä ylimmässä (15 %) että alimmassa (18 %) tuloryhmässä.  Alimmassa tuloryhmässä 

myös naisilla alkoholikuolemien osuus (13 %) kaikista ikävälillä menetetyistä elinvuosista 

erottui suuruudellaan. On kuitenkin huomattava, että sekä ylimmässä että alimmassa tulo-

ryhmässä yli puolet (suurituloisimmilla 66 %, pienituloisimmilla 52 %) aikajaksolla 2017–

2019 menetetyistä elinvuosista selittyi ”muut kuolemansyyt” ryhmän diagnooseilla.  Näistä 

tärkein ryhmä oli muut syöpäsairaudet kuin keuhkosyöpä. 
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Kuvio 8. Eri kuolemansyiden vaikutus menetettyihin elinvuosiin (PYLL) tuloryh-

mittäin naisilla ikävälillä 25–80 vuotta 100 000 vastaavanikäistä asukasta koh-

den. 

Suhteellisten erojen tarkastelu helpottaa väestöryhmien välisten erojen suuruusluokan 

keskinäistä vertailua tasoltaan erilaisissa kuolinsyissä. RII-indeksin etuna on, että se mittaa 

tulojakauman ääripäiden välisten erojen suuruutta huomioiden menetettyjen elinvuosien 

määrän jakautumisen myös tulojakauman keskivaiheille kuuluvassa väestössä. Kuvioissa 9 

ja 10 tiivistetään tulokset suhteellisista eroista menetetyissä elinvuosissa miehille ja naisille. 

Tarkastelluista kuolemansyyryhmistä menetetyt elinvuodet jakautuivat tuloryhmien välillä 

epätasaisimmin alkoholikuolemissa, jossa miehillä ja naisilla RII-indeksi sai arvon -3,7. Erot 

olivat miehillä ja naisilla samaa suuruusluokkaa alkoholiperäisten kuolemien lisäksi myös 

tapaturmaisissa kuolemansyissä (RII sai arvon -2,9). Tarkastelluista kuolemansyyryhmistä 

menetettyjen elinvuosien tuloryhmittäinen jakautuminen oli tasaisinta keuhkosairauksiin 

liittyvissä kuolemansyissä, jossa miehillä RII sai arvon -2,1 ja naisilla -1,9. Kaikissa tutkimuk-

sessa tarkastelluissa kuolemansyyryhmissä RII-indeksi kuitenkin sai negatiivisia arvoja, 

mikä tarkoittaa, että menetetyt elinvuodet painottuivat kaikissa kuolemansyyryhmissä pie-

nituloisimpaan väestönosaan. 

 

Kuvio 9.  Menetettyjen elinvuosien eriarvoisuusindeksi RII miehille eri kuoleman-

syyryhmissä. RII:n arvo 0 ilmaisee menetettyjen elinvuosien tasaista jakautu-

mista tuloryhmien välillä.  
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Kuvio 10. Menetettyjen elinvuosien eriarvoisuusindeksi RII naisille eri kuoleman-

syyryhmissä. RII:n arvo 0 ilmaisee menetettyjen elinvuosien tasaista jakautu-

mista tuloryhmien välillä. 

Päätelmät 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomessa oli edelleen vuosina 2017−2019 sel-

vät sosioekonomiset erot menetettyjen elinvuosien määrässä. Tärkeimmät menetettyjä 

elinvuosia aiheuttavat kuolemansyyt olivat nyt tarkastelluista syistä sekä miehillä että nai-

silla verenkiertoelinten taudit, alkoholikuolemansyyt sekä tapaturmat. Kaikissa tutkimuk-

sessa tarkastelluissa kuolemansyissä menetetyt elinvuodet painottuivat alempiin tuloryh-

miin. Miehillä yli kolmannes ja naisilla yli puolet sekä ylimmän että alimman tuloryhmän 

menetetyistä elinvuosista selittyi kuitenkin heterogeenisellä ”muut kuolemansyyt” luokalla.  

Suhteelliset erot olivat RII-indeksillä mitaten suurimmat alkoholiperäisten kuolemansyiden 

ryhmässä, jossa tulojakauman pienituloisimman ääripään ero suurituloisimpaan oli 3,7-

kertainen suhteessa vastaavanikäisten keskimääräiseen menetettyjen elinvuosien mää-

rään molemmilla sukupuolilla. RII-indeksillä mitatut erot olivat suuret myös tapaturmien 

takia menetetyissä elinvuosissa; ero oli 2,9-kertainen. Itsemurhien ja verenkiertoelimistön 

tautien vuoksi menetetyissä elinvuosissa erot olivat myös yli kaksinkertaiset (RII-indeksi 

vaihteli miehillä ja naisilla välillä -2,3 ja -2,5). 

Eroja menetetyissä elinvuosissa ei ole aiemmin Suomessa tarkasteltu RII-indeksin avulla. 

Jos halutaan tarkastella sitä, säilyykö eriarvoisuus ennallaan, kasvaako se vai väheneekö se 

kussakin kuolinsyyryhmässä, on tärkeää tarkastella suhteellisia eroja tasoerojen lisäksi (La-

helma ym. 2019). RII-indeksi on hyödyllinen lisä myös sen arviointiin, miten jyrkkiä erot ja 

eriarvoisuus ovat ottaen huomioon sosioekonomisen aseman koko jakauman sen sijaan, 

että eroa mitattaisiin huomioiden ainoastaan jakauman ääripäihin kuuluvat väestönosat.  

Aiemmassa suomalaisessa menetettyjä elinvuosia tarkastelleessa tutkimuksessa (Parikka 

ym. 2017) todettiin myös suuria tuloryhmittäisiä eroja, joiden kuitenkin todettiin kaventu-

neen jonkin verran viime vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Tutkimuksessa todettiin 

erojen olleen erityisen suuria verenkiertoelinten sairauksien ja alkoholikuolemien takia me-

netetyissä elinvuosissa. Tämän tutkimuksen tulokset ovat myös samansuuntaiset kuin 

aiemmin raportoidut 25-vuotiaan elinajanodotetta koskevan tutkimuksen tulokset, joiden 

mukaan sosiaaliryhmittäisiä eroja elinajanodotteessa selittivät etenkin iskeemiset sydän-

sairaudet ja alkoholiperäiset syyt molemmilla sukupuolilla (Tarkiainen ym. 2017). Myös ta-

paturmat ja väkivaltaiset kuolemansyyt selittivät osan elinajanodotteen eroista etenkin 

miehillä.  

Tämä tutkimus pohjautuu Tilastokeskuksen väestötilastojen tietoihin ja kuolemansyyrekis-

terin tietoihin kuolemien osalta. Kuolemansyyrekisterin tiedot ovat arvioiden mukaan kan-

sainvälisesti luotettavia, vaikka tilaston on todettu aliarvioivan joidenkin kuolemansyiden, 

kuten alkoholimyrkytysten osuutta (Lahti 2005). Tiedot ovat saatavilla kuolemansyittäin 

pitkältä ajanjaksolta koko väestölle digitaalisessa muodossa, ja niihin voidaan yhdistää yk-

silötason ja aluetason tietoja muista rekistereistä.  Ne auttavat saamaan paremman kuvan 

muutoksista ennenaikaisessa kuolleisuudessa kuolemansyittäin ja auttavat arvioimaan toi-

mia kansanterveyden edistämisessä ja terveyspoliittisten toimien vaikutusta terveysriskei-

hin (Maximova ym. 2016).  
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Nyt havaitut sosiaaliryhmittäiset erot menetetyissä elinvuosissa syntyvät erilaisten meka-

nismien kautta, joista tärkeimmät ovat käyttäytymiseen liittyvät tekijät, materiaaliset ja ra-

kenteelliset tekijät sekä terveyteen perustuva sosioekonominen valikoituminen (Townsend 

ja Davidson 1982). Osalla nyt tarkastelluista kuolemansyistä onkin ilmeinen yhteys käyttäy-

tymiseen sekä sitä ohjaaviin psykososiaalisiin tekijöihin (esimerkiksi arvoihin ja asenteisiin). 

Tällaisia ovat ainakin keuhkosairaudet ja alkoholipohjaiset kuolemansyyt. Myös sydän- ja 

verisuonisairauksien riskiin yksilön terveyskäyttäytymisellä on suuri vaikutus. Lisäksi erityi-

sesti alkoholipohjaisissa kuolemansyissä myös valikoituminen alkoholiongelmien takia 

alempiin tuloryhmiin voi selittää osan tuloryhmien kuolleisuuseroista.  

Terveyskäyttäytyminen ja siihen vaikuttavat psykososiaaliset tekijät vaikuttavat kuitenkin 

todennäköisesti yhdessä rakenteellisten ja materiaalisten tekijöiden (esimerkiksi työ- ja 

elinolot) kanssa. WHO:n vuonna 2008 raporttinsa jättänyt Commission for social determi-

nants of health -komitea nostaa näiden lisäksi esille myös terveyspolitiikan ja palvelujärjes-

telmän vaikutuksen (Solar ja Irwin 2007). Palvelujärjestelmän vaikutuksen voidaan arvioida 

näkyvän erityisesti palvelujen saatavuuden ja laadun vaihtelun kautta. Palvelujen saata-

vuudessa ja laadussa on raportoitu sosioekonomisia eroja, jotka liittyvät erityisesti perus-

terveydenhuollon palvelujen kolmekanavaiseen rakenteeseen (Manderbacka ym. 2017, 

Keskimäki ym. 2019), ja jotka todennäköisesti vaikuttavat erityisesti kroonisten sairauksien, 

kuten sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveyspalveluilla on 

tärkeä rooli ainakin itsemurhien vähentämisessä (Pirkola ym. 2009). Alkoholikuolleisuuden 

sosioekonomisten erojen vähentämiseksi Mäkelä työtovereineen  (Mäkelä  ym.  2017) suo-

sittelee suoraan juomatapoihin vaikuttamista muun muassa mini-intervention ja hoitoon-

pääsykynnyksen madaltamisen keinoin, mutta myös muihin terveyden riskitekijöihin vai-

kuttamista ja yleistä elinolojen parantamista. 

Sosiaalisen aseman negatiivisia vaikutuksia väestön terveyteen ja terveyseroihin on tär-

keää vähentää myös rakenteellisin toimin. Stringhini julkaisi vuonna 2017 kollegoineen laa-

jaan kansainväliseen väestöseuranta-aineistoon perustuvan tutkimuksen sosioekonomi-

sen aseman vaikutuksesta kuolleisuuteen (Stringhini ym. 2017). Sen tulokset viittaavat sii-

hen, että matalan sosioekonomisen aseman aiheuttama riski on samaa suuruusluokkaa 

kuin epäterveellisten elintapojen, kuten tupakoinnin ja liiallisen alkoholinkäytön tai heik-

kotasoisen ruokavalion. Suosituksissaan tutkijaryhmä viittaa sellaisiin rakenteellisiin toi-

miin, jotka esimerkiksi edistävät lasten varhaisia koulutusmahdollisuuksia ja huono-osais-

ten toimeentulon tukemiseen. Samantyyppisiin ja varsin konkreettisiin suosituksiin päätyi 

myös vuonna 2017 työnsä päättänyt Ruotsin ”terveyserokomissio” (Kommissionen för jäm-

lig hälsa 2017), joka selvitti edellytyksiä terveyserojen poistamiselle sukupolven aikana. 

Myös tämä työryhmä korosti rakenteellisen tason toimia ja puuttumista erojen ”juurisyihin” 

eli erojen syiden syihin. Myös Suomen kansallisen terveyserojen kaventamisohjelman 

(2008−2011) loppuarviossa (Rotko ym. 2012) esitettiin terveyserojen taustalla oleviin juuri-

syihin vaikuttamista.  

Menetettyjä elinvuosia on käytetty terveyspalvelujärjestelmän suoriutumisen arviointiin 

paitsi sekä kansainvälisissä vertailuissa esimerkiksi OECD:ssä ja EU:ssa, ja myös joissakin 

yksittäisissä maissa. Esimerkiksi Kanadassa se on osa Health System Performance Measure-

ment Framework -arviointikehikkoa ja sitä käytetään siellä laajasti sekä kansallisella että 

alueellisella ja paikallisella tasolla (Maximova ym. 2016). Mittarin heikkoutena on kuitenkin 

pidetty ns. attribuutio-ongelmaa. Tämä ongelma on yhteinen muiden palvelujärjestelmän 

suoriutumista kuvaavien aggregaattitasoisten mittareiden kanssa. (Nolte ym. 2009) Mittarit 

eivät näet pysty erittelemään eri tekijöiden vaikutusta sairastavuuteen ja ennenaikaiseen 

kuolleisuuteen.  

Palvelujärjestelmän tavoitteena on vähentää ennenaikaisia kuolemia ja niiden aiheutta-

maa hyvinvointitappiota, ja samalla kaventaa tuloryhmien välisiä eroja. Menetettyjen elin-

vuosien kokonaismäärää voidaan vähentää sekä tuloryhmien välisiä eroja tasata palvelu-

järjestelmän keinoin, kun ennenaikaiseen kuolleisuuteen erityisesti alemmissa sosioekono-

misissa ryhmissä pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevin sekä korjaavin palveluin perus- 

ja erityistason palveluissa. Tässä tutkimuksessa esitetyt mittarit auttavat kohdentamaan 

palveluja väestön palvelutarpeen mukaisesti niihin sairausryhmiin, joissa ennenaikaisia 

kuolemia on paljon mutta myös niihin, joissa havaitaan jyrkät sosioekonomiset erot 
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menetettyjen elinvuosien määrässä. Samalla ajallinen muutos kertoo palvelujärjestelmän 

ja koko hyvinvointipolitiikan onnistuneisuudesta, eli siitä, onko kehityssuunta oikea. 
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Liitetaulukko 1. Menetettyjen elinvuosien (PYLL) laskemisessa käytetyt ICD-10-

kuolemansyykoodit* 

 

* Määritykset tehtiin Tilastokeskuksen 54-luokkaisen aikasarjaluokituksen 

kuolemansyyryhmien mukaisesti. Luokitus perustuu tilaston peruskuolemansyyhyn. 

Aikasarjaluokitukseen kuulumaton kuolemansyyryhmä keuhkosairaudet määritettiin 

vastaavasti tilaston peruskuolemansyyn mukaan.   

PYLL-kategoria ICD10-koodi Kuolemansyyluokka 

Verenkiertoelinten 

sairaudet 

I20-I25 

 

Iskeemiset sydäntaudit 

 

 

 

I30-I42.5, I42.7-I52 

 

Muut, paitsi reumaattiset ja alkoho-

liset sydäntaudit 

 I60-I69 

 

Aivoverisuonien sairaudet 

 I00-I15, I26-I28, I70-

I99 

Muut verenkiertoelinten taudit 

 

Alkoholikuolemansyyt 

 

 

 

 

F10, G31.2, G40.51, 

G62.1, G72.1, I42.6, 

K29.2, K70, K86.0, 

K85.2, O35.4, P04.3, 

Q86.0, X45 

Alkoholiperäiset taudit ja tapatur-

mainen alkoholimyrkytys 

Itsemurhat  X60-X84, Y87.0 Itsemurha 

 

Tapaturmat V01-X44, X46-X59, 

Y85-Y86, Y10-Y15 

Tapaturmat pois lukien tapaturmai-

nen alkoholimyrkytys 

Keuhkosairaudet J43 Keuhkolaajentuma 

 

 C33 Henkitorvisyöpä 

 

 C34 Keuhkoputken/keuhkon syöpä 

 




