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kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 2 §:n 10 kohta, sellaisena

kuin se on laissa 1293/2002, ja
muutetaan 1 §, 2 §:n 1 ja 6 kohta, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §, 5 §:n 4 momentti, 7 §, 8 §:n

otsikko ja 1—3 momentti, 11 ja 12 § sekä 28 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 kohta laissa 1272/2009, 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 4

momentti ja 8 §:n 3 momentti laissa 314/2010, 3 §:n 2 momentti laeissa 1293/2002 ja
314/2010, 4 § laeissa 1293/2002 ja 1296/2002, 7 § osaksi laissa 1293/1992, 8 §:n 1 momentti
osaksi laissa 314/2010 ja 28 §:n 2 momentti laissa 1207/2009, seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla
parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden
perusteella työmarkkinatukea tai toimeentu-
lotukea saavan henkilön edellytyksiä työllis-
tyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään
hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutuk-
seen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoa-
maan julkiseen työvoimapalveluun. Laissa
säädetään myös toimenpiteisiin osallistuvan
henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) aktivointisuunnitelmalla pitkään työttö-

mänä olleelle henkilölle työllistymisedelly-

tysten ja elämänhallinnan parantamiseksi laa-
dittavaa suunnitelmaa, jonka työ- ja elinkei-
notoimisto ja kunta laativat yhdessä henkilön
kanssa;
— — — — — — — — — — — — —

6) kulukorvauksella kuntouttavaan työtoi-
mintaan osallistuvalle työmarkkinatuen saa-
jalle työttömyysturvalain 10 luvun 6 §:n
2 momentin nojalla maksettavaa päiväkoh-
taista korvausta;
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan aktivointisuunnitel-
man laatimiseen ja kuntouttavan työtoimin-
nan järjestämiseen työttömälle alle 25-vuoti-
aalle työmarkkinatukeen oikeutetulle tai toi-
meentulotukea saavalle:
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1) jolle on laadittu julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 2 lu-
vun 6 §:ssä tarkoitettu työllistymissuunnitelma
ja joka on työttömyyden perusteella saanut
työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä vii-
meisen 12 kalenterikuukauden aikana;

2) jolle on laadittu julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 6 §:ssä
tarkoitettu työllistymissuunnitelma ja joka on
saanut työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n mu-
kaisen työttömyyspäivärahakauden ajan työt-
tömyyspäivärahaa; taikka

3) jolle on tehty julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 4 §:ssä
tarkoitettu työnhakijan haastattelu ja jonka
pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän
kuukauden aikana perustunut työttömyyden
johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Tätä lakia sovelletaan lisäksi aktivointi-
suunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan
työtoiminnan järjestämiseen työttömälle 25
vuotta täyttäneelle työmarkkinatukeen oikeu-
tetulle tai toimeentulotukea saavalle, jolle on
aiemmin laadittu julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetun lain 2 luvun 6 §:ssä
tarkoitettu työllistymissuunnitelma ja:

1) joka on työttömyyden perusteella saa-
nut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä;

2) joka on työttömyysturvalain 6 luvun
7 tai 9 §:n mukaisen työttömyyspäiväraha-
kauden jälkeen saanut työttömyyden perus-
teella työmarkkinatukea vähintään 180 päi-
vältä; taikka

3) jonka pääasiallinen toimeentulo on vii-
meisen 12 kuukauden aikana perustunut työt-
tömyyden johdosta maksettuun toimeentulo-
tukeen.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos tästä laista ei muuta johdu, kuntoutta-
van työtoiminnan ajalta myönnettävään työ-
markkinatukeen, kulukorvaukseen, toimeen-
tulotukeen sekä niitä koskevaan asiaan sovel-
letaan, mitä työttömyysturvalaissa työmarkki-
natuesta, kulukorvauksesta ja niitä koskevasta
asiasta säädetään sekä mitä toimeentulotuesta
annetussa laissa toimeentulotuesta ja toimeen-
tulotukea koskevasta asiasta säädetään.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä viitataan työttömyysturvalain
mukaiseen työmarkkinatukeen tai kulukorva-
ukseen, viittauksen katsotaan koskevan myös
kuntouttavan työtoiminnan ajalta maksetta-
vaa työmarkkinatukea ja kulukorvausta, jollei
tästä laista muuta johdu.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään ak-
tivointisuunnitelman laatimisesta ja kuntout-
tavan työtoiminnan järjestämisestä, sovelle-
taan, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000),
sosiaalihuoltolaissa (710/1982), julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa
ja kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä anne-
tussa laissa (497/2003) säädetään.

5 §

Aktivointisuunnitelman laatiminen

— — — — — — — — — — — — —
Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ennen toi-

menpiteiden aloittamista varmistua, että hen-
kilön kanssa on tehty julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 6 §:n
mukainen työllistymissuunnitelma. Kunnan
tulee ennen toimenpiteiden aloittamista var-
mistua, että työ- ja elinkeinotoimisto on teh-
nyt henkilön kanssa julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 6 §:n
mukaisen työllistymissuunnitelman tai että
työ- ja elinkeinotoimisto on varannut tämän
lain 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tulle henkilölle tilaisuuden julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 lu-
vun 4 §:ssä tarkoitettuun työnhakijan haastat-
teluun. Jos työllistymissuunnitelmaa ei ole
voitu tehdä tai tilaisuutta työnhakijan haastat-
teluun varata sen johdosta, ettei henkilön
työnhaku ole ollut voimassa, kunnan tulee
ryhtyä toimenpiteisiin aktivointisuunnitelman
laatimiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Aktivointisuunnitelman laatimiseen
osallistuva työ- ja elinkeinotoimisto

Aktivointisuunnitelman laatimiseen osal-
listuu se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toi-
minta-alueeseen kunta kuuluu.
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8 §

Aktivointisuunnitelman sisältö

Aktivointisuunnitelmaan merkitään:
1) henkilön koulutusta ja työuraa koskevat

tiedot;
2) arvio aikaisempien julkisten työvoima-

palvelujen vaikuttavuudesta;
3) arvio aikaisempien työllistymissuunni-

telmien ja kunnan tekemien henkilöä koske-
vien suunnitelmien toteutumisesta; sekä

4) toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjo-
uksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kun-
touttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalve-
luja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspal-
veluja.

Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on
1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä
ensiksi selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä
tai julkisia työvoimapalveluja. Suunnitelma
voi näiden toimenpiteiden ohella sisältää
myös työllistymismahdollisuuksia parantavia
sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspal-
veluja. Tarvittaessa voidaan aktivointisuunni-
telmaa laadittaessa kuulla kuntoutuksen asia-
kasyhteistyöstä annetun lain mukaista kun-
toutuksen asiakasyhteistyöryhmää, jos asia-
kas antaa tähän suostumuksensa.

Jos työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, ettei
henkilölle voida viimeistään kolmen kuukau-
den kuluessa tarjota työtä tai julkisia työvoi-
mapalveluja, aktivointisuunnitelmaan tulee
sisältyä kuntouttava työtoiminta.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Aktivointisuunnitelman oikeusvaikutukset

Henkilöllä on oikeus aktivointisuunnitel-

maan sisältyviin sosiaali-, terveys-, kuntou-
tus- ja koulutuspalveluihin ja toimenpiteisiin
sen mukaisesti kuin niitä koskevissa laeissa
on erikseen säädetty. Suunnitelmassa yksi-
löidysti sovittuihin julkisiin työvoimapalve-
luihin henkilöllä on oikeus työ- ja elinkeino-
toimiston käytettäväksi osoitettujen määrära-
hojen rajoissa.

12 §

Oikeus salassa pidettäviin tietoihin ja
aktivointisuunnitelman tallentaminen

Aktivointisuunnitelman laatimiseen 5 §:n
1 momentin mukaisesti osallistuvilla ja suun-
nitelmaa laadittaessa asiantuntijoina 8 §:n 4
momentin mukaisesti käytettävillä henkilöillä
on oikeus salassapitosäännösten estämättä
saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen akti-
vointisuunnitelman laatimiseksi henkilöä
koskevat välttämättömät tiedot. Aktivointi-
suunnitelma talletetaan kunnan sosiaalihuol-
lon henkilörekisteriin ja työ- ja elinkeinotoi-
miston asiakastietojärjestelmän henkilöasia-
kasrekisteriin.

28 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Haettaessa muutosta 24 §:ssä tarkoitettuun

päätökseen noudatetaan, mitä julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 lu-
vun 1 §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

3937/2012

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


