
 

 

 

Regeringen öppnar pensionssluss för 60+are utan jobb 

Regeringen öppnar för att personer som är över 60 år och som har varit 
arbetslösa i mer än fem år ska  få gå i förtidspension. 

- Regeringen har beslutat att genomföra denna Lex Lindström, avgörandet 
är inte beroende av arbetsmarknadsparterna, sade utrikesminister Timo 
Soini (Sannf) vid regeringens presskonferens torsdagen den 1 september. 

Sannfinländarna och framförallt arbets- och justitieminister Jari Lindström 
har gjort frågan till sin hjärtesak. Sammanlagt handlar det om 5000 
personer som kan beröras av en tidigare pensionering. 

Oppositionen hade genast invändningar mot de förtida pensioneringarna. 
De strider mot tanken på att allt fler ska jobba allt längre och kan leda till 
åldersdiskriminering på arbetsmarknaden, menar man. 

- Det är bra att långtidsarbetslösa som har fyllt 60 år och inte har 
förutsättningar att få jobb, kan hitta en utväg. Samtidigt blir budskapet 
väldigt motstridigt. Jag tycker att 60-åringar i framtiden ska vara värdefulla 
på arbetsmarknaden. I normala fall har de många arbetsår framför sig, 
sade Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson till Svenska 
Yle. 

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne är nöjd med att regeringen 
öppnar pensionsslussen för äldre långtidsarbetslösa. SDP har haft ett 
liknande förslag. 

Lägre skatt 



Beskattningen av löntagare minskar  nästa år med 515 miljoner euro, 
om konkurrenskraftsavtalets täckning är över 90 procent. På 
motsvarande sätt minskas beskattningen av pensionsinkomster med 
135 miljoner euro. Regeringen har ännu inte  avslöjat hur 
skattesänkningarna till pensionärerna riktas. 

Regeringen har också aviserat att en rad FPA-stöd skärs ner med 0,85 
procent. Om den åtgärden förverkligas drabbar den de fattigaste 
pensionärerna hårt. 

Det handlar om sociala förmåner som är bundna till folkpensionsindex. 
Bland annat folkpensionen och garantipensionen krymper. Däremot skär 
regeringen inte i utkomststödet. 

Forskare Elina Ahola vid Kela har undersökt hur nedskärningarna i de 
sociala förmånerna påverkar hushållens ekonomi. De hushåll som 
förlorar mest  får se inkomsterna minska med mer än 100 euro nästa år. 

- De som har de lägsta inkomsterna förlorar mest. En del av de 
inbesparingar som görs kommer att synas i form av växande 
utgiftsposter inom utkomststödet, sammanfattar Ahola sina 
slutsatser. 

Markus West 

 

 

 


