
Kosken Tl kunnan strategia 2020-2026 
- Koski Tl yhteisöllinen kunta 

• Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa  
suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä  
keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. 

• Koski Tl panostaa teknologisen  
toimintaympäristön kehittymiseen investoimalla  
laajaan valokuituverkkoon ja liittämällä kunnan  
kiinteistöt verkkoon. Nykyaikaiset  
tietoliikenneyhteydet mahdollistavat  
etätyöskentelyn ja –opiskelun. Kunta kehittää  
aktiivisesti sähköisiä palveluita saavutettavuuden  
helpottamiseksi. 

• Koskella Tl on laadukkaat liikunnan ja kulttuurin  
vapaa-ajanviettomahdollisuudet. 

• Koskella Tl on edistyksellinen kouluyhteisö  
varhaiskasvatuksesta omaan lukioon, joka tarjoaa  
laadukasta opetusta myös useiden lähikuntien  
opiskelijoille. 

• Koski Tl on yrittäjäystävällinen kunta, jossa  
yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa on tiivistä.  
Kunta pyrkii omalta osaltaan tukemaan ja  
edistämään yritysten toimintaedellytyksiä  
aktiivisella elinkeinopolitiikalla. 

• Koski Tl tuottaa palveluita kuntalaislähtöisesti.  
Palveluissa painotetaan varhaista tukemista ja  
asukkaita aktivoivia toimia, joita tuotetaan 
aktiivisessa  yhteistyössä kolmannen sektorin 
kanssa. 

VISIO: Viihtyisä, inhimillinen ja yhteisöllinen Koski Tl on dynaaminen ja elinvoimainen yhteisö ja taloudellisesti 

niin vahva, että se  pystyy päättämään itsenäisesti asioistaan, edistämään yritysten toimintaa ja 

järjestämään asukkailleen  tasokkaat palvelut. Koski Tl tunnetaan aktiivisesta ja monipuolisesta liikunta- ja 

kulttuuritoiminnastaan. 
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Kuntastrategia ohjaa koko kunnan  
kehittämistä. Strategialla  
suunnitellaan pitkäjänteistä ja  
johdonmukaista toimintaa  
muuttuvassa toimintaympäristössä.  
Strategiaan sisällytetään kunnan  
toiminnan ja menestymisen  
kannalta tärkeät asiat, kuten  
kunnan menestystekijät, keskeiset  
tavoitteet ja toimenpiteet. 

LISÄTIETOJA KUNTAMME  
STRATEGIAN PAINOPISTEISTÄ  
LÖYDÄT KUVAA KLIKKAAMALLA 

Kosken Tl kunnan kuntastrategian  
painopistealueet 

Painopisteet: 
1) Kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistäminen 
2) Elinvoimaisen, yhteisöllisen 

ja ketterästi toimivan 
maaseutukunnan 
kehittäminen 
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• Varhaiskasvatuksesta lukioon  
omassa kunnassa 

• Laadukas ja yhdenvertainen 
oppiminen 

• Kannustava ja turvallinen  
kouluyhteisö 

Tunnustetut sivistyspalvelut 
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• Ympäristövaikutusten huomioiminen  
päätöksenteossa 

• Energia- ja materiaalitehokastoiminta 
• Luonnonvarojen kestävä käyttö 
• Toimiva joukkoliikenne 
• Erinomaiset etätyö- ja opiskelumahdollisuudet 

Pyrkimys hiilineutraalisuuteen 
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• Yritysvaikutusten arviointi ja 
ennakointi kunnan  päätöksenteossa 
ja hankintatoimessa 

• Vastuulliset hankinnat ja avoimuuteen 
perustuvat yhteistyömallit pk-yritysten kanssa 

• Runsas tonttitarjonta ja 
ketterä viranomaiskäsittely 

• Hyvät liikenneyhteydet 
• Henkilökohtaiset neuvontapalvelut 

Aktiivinen elinkeino- ja tonttipolitiikka 
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• Fyysisesti ja henkisesti turvallinen 
elinympäristö 

• Aktiivinen ja vuorovaikutteinen 
seura- ja yhdistystoiminta 

• Vireä keskustaajama 
 
 

Yhteisöllisyys – vahva identiteetti 
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• Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja 
-tilat 

• Terveyden ja hyvinvoinnin kohentaminen 
on helppoa ja saavutettavissa kaikille 
kuntalaisille 

• Kosken kirjaston monipuoliset palvelut 
ovat hyvin tavoitettavissa 

Liikunta ja kulttuuri hyvinvoinnin  
lähteenä 
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• Peruspalvelut lähellä kuntalaisia 
• Palveluja tuotetaan taloudellisesti,  

kuntalaislähtöisesti ja inhimillisesti 
• Panostetaan yhteiseen ja 

matalankynnyksen  toimintaan 
yhteistyössä kolmannen  sektorin 
kanssa 

• Kunnossa oleva tieverkosto, myös 
alempi tieverkosto 

Laadukkaat lähipalvelut 
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