Hyvinvoinnin kuntakortti
Nivala
•

Kunnan tiedot
Nivala / Pohjois-Pohjanmaa
Asukasluku 31.12.2020

10 500 / 413 960

Väestöennuste 2030

10 598 / 410 025

Ikärakenne 2019
(% väestöstä)
•
0-17-vuotiaita

Aluejaot © MML, 2014

•

18–64-vuotiaita

•

65 v. täyttäneitä

Koulutustasomittain
2019
Väestöllinen
huoltosuhde 2019
Taloudellinen
huoltosuhde 2019

Vuonna 2019: 28 / 23 %.
Muutos vuoteen 2030: -1,4 %
Vuonna 2019: 50,5 / 57,5 %.
Muutos vuoteen 2030: -2,6 %
Vuonna 2019: 22 / 20 %.
Muutos vuoteen 2030: +2,7 %
308 / 381
82 / 64
166 / 147

Erityispiirteet
Nivalassa arvostetaan yrittäjyyttä, työntekoa ja laadukkaita palveluja. Nivala on perinteinen maatalouspitäjä ja kuuluu maidon ja lihan tuotannossa Suomen kärkikuntiin. Suomen suurimmassa teollisuuskylässä
on sata yritystä ja tuhat työpaikkaa. Paikkakunta tunnetaan myös monista valtion merkkihenkilöistä ja
historiallisista tapahtumista. Nivalassa on hyvät mahdollisuudet kouluttautua ja harrastaa. Vuosittaisia
isoja tapahtumia ovat mm. Kapinaviikko, Uikon taikaa -kaupunkifestivaali ja Marrasvalakiat.

Hyvinvoinnin strategiset kärjet ja painopistealueet
Kaupunkistrategia 2020-2022 Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut asukkaiden elämänkaaren
eri vaiheissa; turvalliset edellytykset liikkumiselle, monipuoliselle harrastustoiminnalle sekä arkiliikunnalle; yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä kylien elinvoimaisuuden edistäminen sekä hyvinvointikertomuksen
hyödyntäminen osana kaupunkikonsernin toiminnan suunnittelua
Hyvinvoinnin painopistealueet 2017-2021 1) Perheiden arjen ja vanhemmuuden tukeminen 2) Lasten ja nuorten hyvinvointi 3) Sairastavuuden väheneminen 4) Toimintakyky ja osallistumismahdollisuudet
5) Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveys 6) Palvelujen hoito (asiakastyytyväisyys) ja saavutettavuus

Asuminen, ympäristö, turvallisuus
• 1 hengen asuntokunnat: 37 /42 %
• Katuturvallisuusindeksi: 168 /114
• Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-

vuotiaat: 1,6 /1,3 %
• Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät
hoitojaksot 65+ v: 281/270 per 10
000 vast.ikäistä

Ihmissuhteet ja
osallisuus
• Hyvä keskusteluyhteys vanhem-

pien kanssa, 4.-5. lk: 59/61 %
• Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa: 58/58 %
• Kunnassa osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tmv.: Ei
Säännölliset järjestötapaamiset sekä
seuraillat liikuntaseuroille. Ilmaisia
kokoontumis- ja kerhotiloja varattavissa järjestöille Pajalasta ja kirjastolta.

Vapaa-aika
Vapaa-aika
• Kirjaston kokonaislainaukset

17/17 per asukas

Monipuoliset harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuudet liikuntaan, luontoon ja kulttuuriin. Jokilatvan opisto ja Jokilaaksojen
musiikkiopisto toimivat aktiivisesti
Nivalassa. Nivalassa on aktiivista
seura- ja kylätoimintaa sekä kökkähenkeä (talkoohenki).

Oppiminen, työ,
toiminta

Taloudellinen
toimeentulo

• Pitää koulunkäynnistä, 4-5. lk:

85/79 %

• Koulutuksen ulkopuolelle jääneet
•
•
•
•

17-24-vuotiaat: 7,3/6,7 %
Työttömät 2020: 10,8/13,3 % työvoimasta
Nuorisotyöttömät 2020: 15/20 %
Pitkäaikaistyöttömät 2020: 18/22 %
työttömistä
Työpaikkaomavaraisuus: 90/100

Nivalassa on 11 alakoulua, yläkoulu,
lukio, ammatillinen oppilaitos Jedu
sekä Oulun yliopiston tutkimusyksikkö Kerttu Saalastin instituutti

Elintavat
Yläkouluikäiset:
• Nukkuu arkisin alle 8 h: 38/33 %
• Ylipaino: 18/15 %
• Hyväksyvä asenne: Huumeet
6/9%, humalaan juominen
27/21%, nuuska 36/28 %
Ylipaino ja liikkumattomuus ovat
ongelmia useissa ikäryhmissä.
Päihteiden käyttö on lisääntynyt
kaikissa ikäryhmissä.

Terveys, mielen
hyvinvointi

• Lasten pienituloisuusaste:

• Kokee terveytensä keskitas. tai

•

• Ollut huolissaan mielialastaan

•
•
•

17,7/14,7
Kiinnostavat harrastukset liian
kalliita, 8.-9. lk: 23/23 %
Toimeentulotukea pitkäaik. saaneet 25-64-v.: 1,1/1,7%
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 2564-v.: 9,5/8,5 %
Toimeentulotukea saaneet 65 v.
täyttäneet: 1,8/1,6 %

Toimiva arki
Lapset, lapsiperheet, nuoret:
Kyläkouluja, ammatillista koulutusta,
monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja kaikki lapsiperheiden palvelut
lähellä
Työikäiset:
Työtä ja toimeentuloa monilla eri
sektoreilla, vapaaajanviettomahdollisuudet
Ikäihmiset:
• Yksinasuvat 75 v. täyttän.: 42/44 %
Turvallinen asuinympäristö, luonnon
läheisyys ja lyhyet välimatkat ovat
arjen luksusta.

huonommaksi, 4.-5. lk: 6/8 %

kuluneen 12 kk aikana: 22/29 %

• Sairastavuusindeksi (THL, ikä-

vakioitu): 134/122

• Mielenterveyden ja käyttäytymi-

sen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-v:
4,8/4,4 %

Palvelut
Kunnan terveydenedistämisaktiivisuus (TEA):
Hyvällä tasolla:
• Kuntajohto: 67/78
• Perusopetus: 74/65
• Lukiokoulutus: 65/67
Parannettavaa:
• Perusterveydenhuolto: 50/65
• Kulttuuripalvelut: 56/57
• Liikunta: 61/77

Keskeiset hyvinvoinnin vahvuudet ja haasteet
TALOUS JA ELINVOIMA Vahvuudet: lasten ja lapsiperheiden määrä, työttömyyden väheneminen Huolenaiheet: asukasluvun ja huoltosuhteen kehitys, lainakannan nousu, koulutuksen ulkopuolelle jäävät
nuoret LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET Vahvuudet: lasten ja nuorten tyytyväisyys elämään lisääntynyt, kiusaamisen vähentyminen, fyysinen ja psyykkinen oireilu vähentynyt Huolenaiheet:
elintavat (riittävä liikunta, aamupalan syönti, hampaiden harjaus, päihdekokeilut), varhain aloitetut sukupuoliyhdynnät NUORET AIKUISET Vahvuudet: vuorovaikutus nuorten ja vanhempien välillä parantunut
Huolenaiheet: päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat TYÖIKÄISET Huolenaiheet: pitkäaikaissairastavuus, päihteiden käyttö IKÄIHMISET Vahvuudet: aktiivinen osallistuminen järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan Huolenaiheet: pitkäaikaissairaudet, psyykkiset ongelmat KAIKKI IKÄRYHMÄT Vahvuudet: poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset laskussa Huolenaiheet: huumeet, yleinen
sairastavuus, mielenterveysongelmat

Hyvinvointitavoitteet 2020–2021

Perheet: perheiden arjen ja vanhemmuuden tukeminen, matalankynnyksen perhepalvelut ovat toimivia
myös sote- ja maku-uudistuksen yhteydessä Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset: itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen, nuorten kouluttautumisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy, lasten ja nuorten
vapaa-ajan aktivointi, nuorten liikenneasenteiden ja -käyttäytymisen edistäminen, seksuaaliterveyden
edistäminen Työikäiset: työikäisten terveysliikunnan edistäminen, työhyvinvoinnin edistäminen Ikäihmiset ja erityisryhmät: Toimintakyvyn tukeminen, kotona-asuvien ystävätoiminnan ja vapaaehtoisen
kotiavun kehittäminen ja organisointi Kaikki ikäryhmät: Ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen mielenterveyden vahvistaminen, ennaltaehkäisevä työtä ja varhainen tuki, palvelutyytyväisyyden parantaminen,
palvelujen saatavuuden parantaminen
Lisätietoa:
Kunnan hyvinvointikertomus www.nivala.fi/hyvinvointipalvelut
Kaupunginjohtaja, Päivi Karikumpu, p. 040 344 7200
Hyvinvoinnin yhdyshenkilö, Meri Vähäkangas p. 040 344 7317
Sähköposti: meri.vahakangas@nivala.fi

