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mukaan, kun j = 15–19,…, 60–64
ertijk = Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset su-
kupuolen i, ikäryhmän j ja tautidiagnoosin k mu-
kaan

D) Alkoholin tai huumeiden käytön johdosta 
osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisten aihe-
uttamat tuotantopanosmenetykset 
Esimerkkinä alkoholin käyttöön liittyvät osatyö-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset:

PC
ijk

(PER) = Alkoholin käytöstä aiheutuvien osa-
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisten aiheutta-
mat tuotannon menetysten kustannukset suku-
puolen i, ikäryhmän j ja tautidiagnoosin k mu-
kaan, kun j = 15–19,…, 60–64
pert

ijk
 = Osayökyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset 

sukupuolen i, ikäryhmän j ja tautidiagnoosin k 
mukaan
μ = Osatyökyvyttömyyseläkkeen edellytys työn-
tekijän normaalia lyhyemmästä työajasta (40 %)

E) Työpanosmenetykset
Alkoholin käytön, samoin kuin huumeiden käy-
tön aiheuttamia työpanosmenetyksiä arvioidaan 
seuraavasti, esimerkkinä alkoholin käyttö:

AA
ijk 

= Alkoholin käytöstä aiheutuvien sairaus-
poissaolojen aiheuttamat työpanosmenetykset su-
kupuolen i, ikäryhmän j ja tautidiagnoosin k mu-
kaan, kun j = 15–19, …., 64–69
ss

ijk
 = Sairauspäiväkaudet sukupuolen i, ikäryh-

män j ja tautidiagnoosin k mukaan
sd

ijk
 = Sairauslomapäivät sukupuolen i, ikäryhmän 

j ja tautidiagnoosin mukaan
w = Keskituntiansio sukupuolen i ja ikäryhmän 
j mukaan
h = Työpäivän pituus (7 t 15 min)

A) Menetetyn tuotannon arvo
Menetetyn tuotannon arvo arvioidaan seuraaval-
la tavalla:

HC
ij
(W) = Menetetyn tuotannon potentiaalinen 

diskontattu nykyarvo sukupuolen i ja 
ikäryhmän j mukaan, kun j = 17,5–64, 22,5–
64,…, 62,5–64

w
ij
 = Mediaanipalkka sukupuolen i ja ikäryhmän 

j mukaan 
p1  = Toimintaylijäämä plus sekatulo (netto)
p2  = Työnantajan sosiaaliturvamaksut
TW = Maksetut palkansaajakorvaukset

B) Alkoholin tai huumeiden käyttöön liittyvien 
ennenaikaisten kuolemien tuotantopanosmene-
tykset 
Esimerkkinä alkoholin käyttöön liittyvät ennen-
aikaiset kuolemat:

PC
ijk

(M) = Alkoholin käyttöön liittyvien kuolemi-
en aiheuttamien tuotannonmenetysten kustannus 
sukupuolen i ja ikäryhmän j mukaan, kun j = 15–
19, … 60–64
AM = alkoholisyihin kuolleiden lukumäärä

C) Alkoholin tai huumeiden käytön johdosta 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisten aiheutta-
mat tuotantopanosmenetykset
Esimerkkinä alkoholin käyttöön liittyvät työky-
vyttömyyseläkkeelle siirtymiset:

PC
ijk

(ER) = Alkoholin tai huumeiden käytöstä ai-
heutuvien työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisten 
aiheuttamat tuotannon menetysten kustannukset 
sukupuolen i, ikäryhmän j ja tautidiagnoosin k 
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