Kaupunkistrategia 2017-2019
Ketterä, kehittyvä, muuntautuva kaupunki
Visio
Henkilöstön osaamista ja tietotaitoa
kehitetään aktiivisesti.

Uutta teknologiaa ja digiosaamista
hyödynnetään.

Kaupunki on aktiivinen alueuudistuksessa ja
Kaupunki on kiinnostunut asukkaidensa
reagoi ajoissa uudistuksiin kaupunkilaisia Nivalalainenhyvinvoinnista ja reagoi palautteeseen (mm.
hyödyttävällä tavalla.
ARTTU-tutkimukset).
arvomaailma
Nivalassa on
tekemisen meininki.

Nivala on alueellisen
yhteistyön edistäjä.

Asukkaista
välitetään.

Nivala pystyy
huolehtimaan palveluista.

Strategiset päämäärät

Yrittäjyyteen kannustava
maaseutukaupunki
• Yrittäjyys on keskeinen nivalalainen
arvo. Maaseutumaisuus ja
maatalousyrittäjyys kuuluvat
Nivalaan.
• Työ on jokaisen oikeus ja
velvollisuus.
• Yksityiset yritykset, kaupunki ja
kolmas sektori toimivat yhdessä
yhteisen hyvän saavuttamiseksi.
• Kaupungin energiapolitiikka tukee
kestävää kehitystä.
Toimenpiteet 2017-2019:
• Yrittäjyyskasvatus on osa koulujen
arkea.
• Raivataan esteet nuorten opinto- ja
työllistymispoluilta monialaisella ja
ennaltaehkäisevällä yhteistyöllä.
• Uutta kasvua ja yritystoimintaa
luodaan panostamalla tutkimus- ja
kehitystoimintaan.
• Kaupunki sitoutuu ottamaan
huomioon kotimaisuuden ja
paikallisuuden hankinnoissa.

Laadukkaiden palvelujen ja
hyvän asumisen kaupunki
• Nivalassa tuotetaan osaamista,
hyvinvointia ja terveyttä edistävät
palvelut asukkaiden elämänkaaren eri
vaiheissa.
• Monipuolinen tonttipolitiikka mahdollistaa
eri asumismuodot ja edistää yrittäjyyttä.
• Nivala luo edellytyksiä aktiiviselle
harrastustoiminnalle ja edistää
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Toimenpiteet 2017-2019:
• Kaupungin palveluista tiedottaminen
omille asukkaille ja ulkoisen
markkinoinnin kehittäminen.
• Kasvatuskumppanuuden ja ennakoivan
tuen hankkeistaminen. Lapset puheeksi
-mallin juurruttaminen.
• Kehitetään kuntalaisten digitaalisia
palveluja.
• Jatketaan liikuntapuiston kehittämistä,
vahvistetaan senioriliikunnan
edistämistä, kartoitetaan monitoimihallin
tarve.
• Luodaan Nivalan liikunta-akatemiamalli
yhteistyössä koulujen ja Nivalan
liikuntakeskuksen kanssa.
• Kartoitetaan hyvinvointisetelin
käyttöönoton tarve.
• Kartoitetaan lapsiperheiden palvelujen
tarve.

Taloudeltaan tasapainoinen
kaupunki
• Asukasluvun tasainen kasvu.
• Kohtuulliset veroprosentit.
• Suunnitelmallinen kiinteistöjen
kunnossapito ja kiinteistöjen
tehokas käyttö sekä tarpeettomista
kiinteistöistä luopuminen.
• Palvelutuotannon
kustannustietoisuuden lisääminen
sekä teknologian hyödyntäminen.
Toimenpiteet 2017-2019:
• Energiatehokkuuden parantaminen
käyttökustannusten
pienentämiseksi.
• Kaupungin kiinteistö- ja
omistussuunnitelma päivitetään.
• Tilat ovat monikäyttöisiä,
innovatiivisen toiminnan
mahdollistavia ja niiden käyttöaste
on korkea.
• Uudistuotannossa hyödynnetään
uusia hankinta- ja omistustapoja.

Kaupunkistrategia 2017-2019

Strategiset kehityshankkeet

Paikkakunnan tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen

Hyvinvoinnin varhainen tuki

Kestävät energiaratkaisut
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maaseutukaupunki

Yritysten lukumäärä

Työllisten lukumäärä

Laadukkaiden palvelujen ja
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Hyvinvointikertomuksen
aktiivinen käyttö

Taloudeltaan tasapainoinen
kaupunki
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