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Ylivieska / Pohjois-Pohjanmaa 
 

Asukasluku 31.12.2020  15 304 / 413 830 
Väestöennuste 2030 15 302 / 410 025 
Ikärakenne 2020  
(% väestöstä) 

 

• 0-17-vuotiaita 
 

Vuonna 2020: 25 / 23 %.  
Muutos vuoteen 2030: -2 %  

• 18–64-vuotiaita 
 

Vuonna 2020: 55 / 57 %.  
Muutos vuoteen 2030: -2 % 

• 65 v. täyttäneitä Vuonna 2020: 20 / 20 %.  
Muutos vuoteen 2030: +5 % 

Koulutustasomittain 2019 353 / 381 
Väestöllinen  
huoltosuhde 2019 

69,7 / 63,6 

Taloudellinen  
huoltosuhde 2019  

146,0 / 147,5 

Erityispiirteet 

Hyvinvoinnin kuntakortti  
Ylivieskan kaupunki 

Hyvinvoinnin strategiset kärjet ja painopistealueet 

Kunnan tiedot 

Ylivieskan kaupunki on reilun 15 000 ylivieskalaisen kaupunki Kalajoen varrella Pohjois-Pohjanmaalla. Kaupunki-
laiset itse kuvaavat Ylivieskassa sopivan kokoiseksi, rauhalliseksi ja eloisaksi. Olemme paitsi Ylivieskan seutu-
kunnan, myös 100 000 ihmisen markkina-alueen keskus. Kaupunkiamme voi kutsua palvelukaupungiksi; työpai-
koistamme yli 70 % on palvelualojen, kiitos runsaiden päivittäistavara- että erikoisliikkeiden. Meidät yhdistetään 
usein rautatiehen; kaupunkimme sijaitsee pääradan varrella. Maanteitse olemme liikenteen solmukohdassa. 
Olemme aktiivinen tapahtumakaupunki, jossa on monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Kulttuurikes-
kus Akustiikka on toimijana valtakunnallisestikin tunnettu. Kaupungissa järjestetään useita isoja tapahtumia vuo-
sittain; SunPampas, Ryskypäivät, Kauppojen Yö ja useat ravitapahtumat. Lisäksi ylikunnalliset toimijat; Ylivieskan 
seudun musiikkiopisto ja Ylivieskan seudun kansalaisopisto ovat aktiivisia ja suosittuja toimijoita alueellamme.  

•  1 hengen asuntokunnat: 41/43 
%  

• Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-
17-vuotiaat: 1,5 /1,3 %  

• Ahtaasti asuvat lapsiasunto-
kunnat kaikista lapsiasunto-
kunnista 31/30 % 

• Kaatumisiin ja putoamisiin liit-
tyvät hoitojaksot 65+  v: 
263/270 per 10 000 

 
 

• Keskusteluvaikeuksia vanhem-
pien kanssa 4.-5. luokkalaiset 
1,4/1,9 % 

• Äänestysaktiivisuus kuntavaa-
leissa: 56/58 % 

• Kunnassa osallisuus- ja yhden-
vertaisuussuunnitelma tmv.: Ei 

Ylivieskassa erittäin aktiivinen jär-
jestökenttä. Yhdistyksiä kaupun-
gissa noin 200 aktiivisesti toimivaa 
yhdistystä 
 

• Kirjaston kokonaislainaukset: 
19,1/17 per asukas 
 
 
Monipuoliset harrastusmah-
dollisuudet sekä aktiiviset 
toimijat ovat laajastikin tun-
nustettuja tosiasioita. Ylivies-
kan Seudun Kansalaisopisto 
valittiin vuoden oppilai-
tokseksi vuonna 2019.  

 

Kaupungin uuden strategian 2019–2030 yksi kolmesta kärjestä on Palveluista hyvinvointia. 1) Huolehdimme 
siitä, että Ylivieskassa on monipuoliset, laadukkaat ja kehittyvät hyvinvoinnin- ja terveydenedistämispalvelut. 
2) Pidämme Ylivieskan vireänä kaupunkina. 3) Kehitämme ja edistämme ennaltaehkäisevää toimintatapaa. 4) 
Otamme käyttöön palvelujen kehittämisessä uusia osallisuuden keinoja.  

Hyvinvoinnin tila (Ylivieska/P-P maakunta, pun.= muutos huonompaan vihr. = muutos parempaan)  
Asuminen ja 
elinympäristö 

 

Ihmissuhteet ja 
osallisuus 

 

Vapaa-aika 

 

popmaakunta 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/127
http://tilastokeskus.fi/meta/til/vaenn.html
http://tilastokeskus.fi/meta/til/vaerak.html
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/180
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/761
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/761
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/182
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/182
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/324
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/191
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/191
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/190
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/190
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/190
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3959
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3959
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4831
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4831
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3076
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3076
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/yleistenkirjastojentilastot_ohjeet_12.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelu ja 
työ 

Taloudellinen 
toimeentulo 

Terveys ja mielen 
hyvinvointi 

Elintavat Toimiva arki Palvelut 

Keskeiset hyvinvoinnin vahvuudet ja haasteet 

LAPSET JA NUORET: Vahvuudet: Lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten määrä on korkea, yksinäisyyden ko-
keminen vähentynyt kaikilla ikäryhmillä, nuorisotyöttömyyden vähentyminen, koulukiusaamisen vähentyminen, 
yleinen tyytyväisyys omaan elämään, peruskouluikäisten nuuskankäyttö vähentynyt, raittius lisääntynyt kaikissa 
ikäryhmissä. Heikkoudet: Lasten ja nuorten kokemus omasta terveydentilasta keskinkertainen tai huono, liikun-
nan vähentyminen arjessa nuorimmilla, ylipainon lisääntyminen, koulutuksen ulkopuolelle jäävien osuus on kas-
vanut 17–24-vuotiaiden joukossa, kannabiskokeilujen määrä on meillä suurempaa verrokkikuntiin verrattuna, 
lastensuojelun asiakasmäärien kasvu, kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä kasvanut. 
TYÖIKÄISET: Vahvuudet: Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sekä 15–49-vuotiailla että 50–64-
vuotiailla vähentyneet, työllisten määrä kasvanut tasaisesti, rakennetyöttömyys on vähentynyt 15–64-vuotiaiden 
joukossa. Heikkoudet: Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25–64-vuotiaiden osuus kasva-
nut, yksinasuvien määrä jatkanut kasvamistaan. 
IKÄIHMISET: Vahvuudet: Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 täyttäneillä/10 000 vastaavan ikäisistä 
vähentyneet merkittävästi ja pienin vertailukuntiin nähden, aktiivinen järjestökenttä. Heikkoudet: Huoltosuhteen 
heikkeneminen. 
KAIKKI IKÄRYHMÄT: Vahvuudet: Aktiivinen järjestökenttä, asukasmäärän kehitys myös jatkossa. Heikkoudet: 
Mielenterveysindeksi on heikentynyt, yksinasuvien määrä jatkanut kasvamistaan, kaupungin velkaantuminen. 

• Pitää koulunkäynnistä, 4-5. lk: 
73/79 % 

• Koulutuksen ulkopuolelle jää-
neet 17-24-vuotiaat: 8,5/7,2 % 

• Työttömät 2019: 9/10 % työ-
voimasta  

• Nuorisotyöttömät 2019: 11/15 
% 

• Pitkäaikaistyöttömät 2019: 
19/24 % työttömistä  

• Työpaikkaomavaraisuus: 
106,2/100 

 

• Lasten pienituloisuusaste: 14/15 
• Kiinnostavat harrastukset liian 

kalliita, 8.-9. lk: 18/23 % 
• Toimeentulotukea pitkäaik. saa-

neet 25-64-v. vuodessa: 1,7/1,7 
%  

• Työkyvyttömyyseläkettä saavat 
25-64-v.: 8,3/8,5 % 

• Toimeentulotukea saaneet 65 v. 
täyttäneet: 1,7/1,6 % 

 

• Kokee terveytensä keskitasoisek-
si tai huonommaksi, 4.-5. lk: 
11,5/8,4 % 

• Tuntenut usein toiveikkuutta tu-
levaisuuden suhteen, 8.-9. lk: 
x/43 % 

• Sairastavuusindeksi (THL, ikä-
vakioitu): 126/134 

• Mielenterveyden ja käyttäytymi-
sen häiriöiden vuoksi työkyvyt-
tömyyseläkettä saavat 25-64-v: 
4,2/4,4 %  

 

Yläkouluikäiset:  
• Nukkuu arkisin alle 8 h:25/33 

% 
• Ylipaino: 16/15 % 
• Hyväksyvä asenne: Huumeet 

7/9, humalaan juominen 26/27, 
nuuska 32/28 % 

 
 

• Yksinasuvat 75 v. täyttäneet: 
x/44 % 

 
Ylivieska on 2019 tehdyn kyselyn 
perusteella pienisuuri kaupunki, 
jossa on hyvät palvelut ja kaikki 
sopivan lähellä. Asuinalueena tur-
vallinen. 

Kunnan terveydenedistämis-
aktiivisuus (TEA):  
• Kuntajohto: 74/78 
• Liikunta: 63/77 
• Perusopetus: 59/65 
• Lukiokoulutus -/67 
• Perusterveydenhuolto 50/65 
• Kulttuuripalvelut 86/57 
: 

Lisätietoa: 
Kunnan hyvinvointikertomus: 
www.ylivieska.fi/suunnitelmat-ja-
raportit 

Yhteystiedot: 
Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto, p. 044 4294 210 
Hyvinvoinnin yhdyshenkilö Nina Savolainen, p. 040 4828 195  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ylivieska.fi 
 
 

Hyvinvointitavoitteet 2021–2024 
YHESSÄ! - Ylivieskalaisten hyvinvointi yhteiseksi tavoitteeksi elintapoihin vaikuttamalla ja henkiseen hyvinvoin-
tiin tähtäävällä toiminnalla. 1) Haastamme ylivieskalaiset huolehtimaan hyvinvoinnistaan. 2) Kaupungin hyvin-
voinnin ja terveydenedistämistyö (hyte) tutuksi. 3) Oman hyvinvoinnin tunnistaminen. 
Ylivieska - Savuton kunta 1) Savuton kunta -prosessi aloitetaan kaupungilla. 2) Kartoitetaan mahdolliset tukitar-
peet henkilöstön savuttomuuden turvaamiseksi. 
Ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen - Ehkäisevän päihdetyön mallin luominen ja sen käyttöönotto. 
Digituki kuntalaisten osallisuuden parantajana - 1) Pyritään tuottamaan kaupungin informaatio verkossa saavu-
tettavuusdirektiivin mukaisesti sekä tarjoamaan digitukipalveluita kuntalaisille, 2) Osallistutaan maakunnalli-
seen digitukiohjelman kehittämiseen. 3) Organisaatioon nimetään digitukihenkilö/-henkilöt 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4824
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3219
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3219
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/181
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/189
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/326
https://www.stat.fi/meta/kas/tyopaik_omavara.html
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/228
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/fact_ktk_ktk1/200353
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/fact_ktk_ktk1/200353
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/234
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/234
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/306
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/306
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3559
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3559
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4817
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4817
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/fact_ktk_ktk1/199285
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/fact_ktk_ktk1/199285
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/243
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/243
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/2422
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/2422
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/2422
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3725
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/3906
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/fact_ktk_ktk1/200288
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/fact_ktk_ktk1/199924
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/fact_ktk_ktk1/199473
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/237
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KES
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=LII
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=PkOPP
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=LukOPP
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=PTH
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KUL&y=2020&r=KOKOMAA&r=KUNTA977&r=MAAK17&chartType=pointer&cmp=r
https://www.ylivieska.fi/suunnitelmat-ja-raportit
https://www.ylivieska.fi/suunnitelmat-ja-raportit
mailto:etunimi.sukunimi@xxx.fi

