Aktivera resurser

Anpassad återgång till arbetslivet kan ge 800 miljoner euro
per år
VATES-stiftelsens uträkningar visar att en smidig återgång
till arbetslivet för sjukpensionärer, som kan jobba på deltid
eller i anpassade arbetsuppgifter potentiellt skulle tillföra den
offentliga ekonomin 800 miljoner euro per år.
- Arbetslöshetsfällorna måste rivas för personer med
funktionsnedsättning eller funktionshinder som erhåller
sjukpension. För närvarande lönar sig arbete endast för en
person som får sjuk-pension från FPA om lönen är mindre än
730 euro per månad – eller mer än 1 700 euro per månad. Om
lönen ligger mellan dessa summor är sysselsättning inte
ekonomiskt lönsamt, konstaterar verksamhetsdirektör
Marjatta Varanka.
Arbetslöshetsfällorna beror på omedelbara nedskärningar i
sjukpension och boendestöd om en person börjar jobba och
tjänar mer än 730 euro per månad. Det finns idag i Finland
260 000 personer som erhåller sjukpension från FPA och/eller
invalidpension. Pensionsskyddscentralens uträkningar visar
att 10-15 % av dem arbetar. En dryg femtedel, 60 000
personer, skulle vilja delta i välfärdsbygget genom att ge sin
andel till arbetslivet. De skulle kunna arbeta på deltid eller
heltid i en mängd olika arbeten, som omfattar allt från enkla
jobb till arbetsuppgifter som förutsätter högskoleexamen.
-Närapå 60 000 människor lever enbart på sjukpension från
FPA. Därtill erhåller 100 000 människor både sjukpension
från FPA och invalidpension. Om arbete skulle löna sig för 40
000 av de nuvarande pensionärerna och de skulle nå upp till
löneinkomster på 1 500 euro per månad, så skulle den
offentliga ekonomin kunna få ett tillskott på hela 800 miljoner
euro om året, klargör Varanka.
Det finns drygt 220 000 arbetslösa i Finland. Samtidigt lider
företag av brist på arbetskraft. Ofta handlar det om deltidsjobb
och enklare praktiska arbetsuppgifter. Många av dessa
arbetsuppgifter passar partiellt arbetsföra människor. För dem
lönar det sig inte alltid att ta emot jobben eftersom man då
lönen ligger mellan 730-1 700 euro hamnar i ett läge, där
personen som sysselsätts får mindre pengar i handen än man
erhöll som pensionär med boendestöd och eventuellt en
inkomst som inte översteg 730 euro per månad.
En anpassad pensionsjämkning som följer rådande
tillämpningar beträffande arbetslöshetsersättningar skulle vara

en jämlik och inspirerande modell både ur individens och
samhällets perspektiv. Varje intjänad euro skulle minska
pensionen med 40 cent, föreslår VATES. Med denna modell
skulle sjuk- pensionärer som börjar jobba med en lön på 1 500
euro per månad få 4 500 euro mer i handen per år. I ett sådant
läge skulle en person som lever på sjukpension från FPA få en
kraftig ekonomisk sporre att söka och ta emot lönearbete.
Potentiellt skulle köpkraften öka med 185 miljoner euro om
40 000 personer skulle sysselsättas enligt en sådan modell.
Skatteintäkterna skulle öka med 270 miljoner euro. Indirekta
skatter från konsumtionen skulle inbringa 80 miljoner euro
mer. Inbesparingarna i boendestödet skulle uppgå till 160
miljoner euro och inbesparingar i sjukpensionen till nära 290
miljoner euro. Sammanlagt skulle enbart den direkta följden
bli att den offentliga ekonomin potentiellt tillförs 800 miljoner
euro per år.
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