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Laki
kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 6 §:n 5 momentti ja 10 §:n
2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 5 momentti laissa 1293/2002 ja 10 §:n 2 momentti
laissa 314/2010, seuraavasti:
6§

10 §

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman laatimiseen ja kuntouttavaan työtoimintaan

— — — — — — — — — — — — —
Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää
kuntouttavaa työtoimintaa 8 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa eikä silloin, kun
henkilö:
1) työskentelee muutoin kuin satunnaisesti
työ- tai virkasuhteessa tehtävässä työssä,
jonka säännöllinen työaika ylittää kahdeksan
tuntia viikossa;
2) työllistyy päätoimisesti työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa yritystoiminnassa tai on aloittamassa päätoimista yritystoimintaa;
3) on työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:ssä
tarkoitettu päätoiminen opiskelija; tai
4) osallistuu työttömyysturvalain 10 luvun
1 §:n 2 momentin 1—5 kohdassa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun.
HE 111/2011
TyVL 9/2011
PeVL 2/2012
StVM 1/2012
EV 18/2012

— — — — — — — — — — — — —
Aktivointisuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jäämiseen sekä kieltäytymiseen osallistumasta aktivointisuunnitelman
laatimiseen ja siihen merkittyyn kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan, mitä työttömyysturvalain 2 a luvun 9—14 §:ssä ja toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n 1, 3 ja
4 momentissa säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.
Jos kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain 15 §:n nojalla kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva henkilö tämän lain 10 §:n
2 momentissa tarkoitetulla tavalla keskeyttää
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tai kieltäytyy ennen tämän lain voimaantuloa
aktivointisuunnitelmaan sisällytetystä kuntouttavasta työtoiminnasta, hänen menettelyynsä sovelletaan tämän lain voimaan tul-

lessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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