
Korvaava työ - käsite
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Korvaavalla työllä tarkoitetaan 
- työtä, jota työntekijälle osoitetaan väliaikaisesti 
- hänen estyttyään tekemästä normaalia työtään sairauden tai 

tapaturman vuoksi. 

Korvaava työ voi olla 
- kevennettyä työtä omassa työtehtävässä, 
- työtä toisessa työtehtävässä tai 
- oman työn kannalta tarpeellista koulutusta.



Korvaava työ – liittojen ohjeistus 

22.1.2018

Korvaavan työstä AKL:n ja Metallityöväen Liiton yhteinen ohjeistus

Korvaavan työn edellytykset
- Yrityksessä tarkastellaan korvaavan työn tekemisen mahdollisuuksia ja 

rajoituksia
- Työnantaja laatii korvaavaa työtä koskevat toimintasäännöt 

yhteistyössä luottamusmiehen kanssa
- Työterveyshuolto mukana valmistelussa

- Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu keskeinen edellytys = korvaavalle 
työlle oltava aina asiallinen peruste



Korvaava työ – liittojen ohjeistus 

22.1.2018

Korvaavan työn 
mahdollisuuksien ja 

rajoitusten tarkastelu

Korvaavan työn toimintaohjeiden 
laatiminen

Työnantaja – luottamusmies -
työterveyshuolto

Toimintaohjeiden käyttöönotto työpaikoilla
Tieto henkilöstölle

Työnantajan vastuu

Työntekijän vastuu

Työterveyshuollon 
vastuu
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Korvaava työ – työnantajan vastuu

Työturvallisuus vastuu työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta

Työterveyslääkärin (vast.) kannanottojen huomioiminen

Oikeiden tietojen antaminen lääkärin arvioinnin perustaksi.

Työntekijän kuuleminen ja mielipiteen huomioon ottaminen ennen korvaavan 
työn tekemistä

Antaa työntekijälle mahdollisuus lääkärin arviointiin ennen korvaavan työn 
tekemistä

Huolehtia yksityisyyden suojasta myös korvaavassa työssä.

Määrittää henkilöt, jotka käsittelevät arkaluontoisia henkilötietoja

Huolehtia arkaluontoisia tietoja koskevasta vaitiolosta
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Korvaava työ – työntekijän vastuu

Ottaa huomioon työnantajan tarpeet saada jokin työ tehdyksi ja 
muutenkin edistää työnantajan toimintaa

Työkyvyn arvioinnissa objektiivisesti ja avoimesti kertoa arvionsa 
mahdollisuuksistaan tehdä korvaavaa työtä
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Korvaava työ – työnterveyshuollon 
vastuu

Perehtyminen työpaikkaan ja siellä tehtäviin töihin ja työolosuhteisiin

Työkyvyn arvioinnin suorittaminen asianmukaisesti ja ottaen huomioon 
työnantajan tarpeet ja työntekijän mahdollisuudet ja tarpeet
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Korvaava työ – palkkaus

Palkkaperusteena lähtökohtaisesti
korjaamotyöntekijöillä keskituntiansio

auto- ja konekaupan työntekijöillä ja toimihenkilöillä kuukausipalkka

Jos korvaava työ vaativampaa kuin tavallinen työ, maksetaan työtä vastaava 
palkka



Tt sairas / tapaturmassa

Tt hakeutuu lääkärin hoitoon

Osittain työkykyinen

Korvaavan työn mahdollisuus

• Kevennetty oma työ

• Muu soveltuva työ

• Koulutus

Tt:n kuuleminen

Korvaava työ

Työkykyinen Työhön

Täysin työkyvytön Sairausloma

Tt:llä mahdollisuus 
lääk.tark.

Korvaava työ ei mahd. Sairausloma

Korvaavan työn prosessi


