NUORET SIB TAMPERE

Mikä on SIB?
SIB tulee sanoista Social impact bond,
joka on vaikuttamisinvestoimisen muoto
Kunnalle uudenlainen tapa rahoittaa
hyvinvointia edistävää työtä ja ehkäistä
syrjäytymistä
Sijoittajat sijoittavat SIB-rahastoon, josta
rahoitetaan hyvinvointia edistävät palvelut
Kunta maksaa vain tuloksesta

Miksi Nuoret SIB Tampere?
Tutkimusten mukaan vain noin puolet
huostaanotetuista nuorista saavat
toisen asteen tutkinnon
Tavoitteena on, että SIB-ohjelman
avulla 80 % vuonna 2020 huostassa
olleista nuorista saa toisen asteen
tutkinnon ja on työelämässä tai
opiskelee korkeakoulussa 25-vuotiaana

Mikä Nuoret SIB Tampere?
Nuoret SIB Tampere tukee
huostaanotettuja nuoria saavuttamaan
toisen asteen tutkinnon
Nuorelle tarjotaan tukea, jota he itse
kokevat tarvitsevansa
Palvelut voivat liittyä esimerkiksi
opintoihin, työllistymiseen,
itsenäistymiseen tai arjenhallintaan, lisäksi
nuorella on mahdollisuus rinnallakulkijaan
Osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista
ja maksutonta
Ei korvaa lakisääteisiä palveluja, vaan
tarjotaan niiden lisäksi
Nuori saa olla mukana kunnes täyttää 25
vuotta

Mitä seurataan ja tutkitaan?
Kaupunki seuraa nuorten
kouluttautumista ja työllistymistä sekä
sosiaali- ja terveys- sekä
työllisyyspalvelujen käyttöä
FIM saa anonymisoidut tiedot nuorten
kouluttautumisesta ja työllistymisestä,
jonka perusteella lasketaan
tulospalkkioiden määrä
Kerätään tietoa nuoren hyvinvoinnista
Seurataan vuoteen 2030 saakka
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Mikä Nuoret SIB?
SIB (social impact bond) on uudenlainen
palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on,
että saat tukea ajoissa ja oikea-aikaisesti
ja juuri sinun toiveidesi mukaisesti
Osallistuminen on sinulle täysin
vapaaehtoista ja maksutonta
Ei korvaa muita käyttämiäsi palveluja,
vaan tulee lisätueksi
Saat olla mukana kunnes täytät 25 vuotta.
Saat poistua ja palata mukaan palvelujen
piiriin missä vaiheessa tahansa
Saat palveluja, vaikka muuttaisit toiselle
paikkakunnalle
Allekirjoitat suostumuslomakkeen
ohjelmaan osallistumisesta

Mitä saat?
Saat halutessasi erilaisia palveluja, jotka
koostetaan omien tarpeidesi ja toiveidesi
mukaisesti. Voit osallistua palveluihin sen
verran kuin itse haluat. Tällaisia palveluja
voi olla esimerkiksi:
Rinnallakulkija
Neuvonantaja
Vertaistuki
Muut palvelut esimerkiksi opiskeluun,
kesätöihin, työllistymiseen, asumiseen,
itsenäistymiseen ja arjenhallintaan liittyen

Mitä seurataan ja tutkitaan?
Kaupunki seuraa sinun kouluttautumista ja
työllistymistä sekä sosiaali- ja terveys- ja
työllisyyspalvelujen käyttöä
Palvelun toteuttajat seuraavat hyvinvointisi
muutoksia kyselyillä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee
vaikuttavuustutkimusta (vapaaehtoinen)
Tietoja seurataan vuosina 2021-2030, jolloin
toimintakokonaisuus on käynnissä.
Tietojen seuraaminen päättyy, mikäli haluat
poistua toiminnasta
Tietojen seuraamisen tarkoitus on arvioida eri
palvelujen vaikuttavuutta

Keneen voin olla yhteydessä?
Mikäli sinulle tulee kysyttävää tai haluat
lisätietoja palvelukokonaisuudesta, voit olla
yhteydessä omaan työntekijääsi/
sijaisvanhempaasi tai Nuoret SIB Tampereen
projektipäällikköön:
Esko-Pekka Järvinen
p. 0417313226
esko-pekka.jarvinen@tampere.fi

