
 
 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa    Welcome     Välkommen 

 
En guide till 

kommunens och dess 

samarbetspartners tjänster  

 



Kyrkslätt är en ypperlig plats för företag, eftersom kommunens 

mångsidiga näringslivsstruktur, trivsamma livsmiljö och högklassiga 

tjänster skapar en god verksamhetsmiljö och säkerställer tillgången till 

kunnig arbetskraft. 

 
Dessutom vill vi aktivt främja grundandet av nya företag i vår kommun 

och underlätta tillväxten av redan verksamma företag genom att erbjuda 

företagare olika tjänster och utnyttja olika expertorganisationer. 

 
Kommunen informerar om aktuella ärenden på sin webbplats  

www.kyrkslatt.fi, så det lönar sig att titta in där ibland. 
 

I den här broschyren har vi sammanställt information om tjänsterna 

som kommunen och dess samarbetspartners erbjuder och som kan 

vara till nytta i olika skeden av din företagsverksamhet. 
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Verksamhetslokaler och tomter 

Kommunens tomter som är till salu eller arrendering finns på kommunens 

webbplats på adressen 

http://www.kirkkonummi.fi/sv/for_foretag/foretagstomter_och_verksamhetslok

aler. Lediga verksamhetslokaler i kommuncentrum är i privat ägo. I 

kommunens fastighetsregister finns aktuell information om ägarna till olika 

affärsfastigheter, så vid behov kan ni begära kontaktuppgifter direkt av 

kommunens näringslivsväsende. Kommunen äger i regel inte 

verksamhetslokaler som lämpar sig för företagsverksamhet, men i 

kommunen finns ett mångsidigt privat utbud. Kommunen erbjuder 

fastighetsägarna möjlighet att meddela om lediga lokaler och tomter på 

kommunens webbplats under rubriken För företag. Då du söker 

verksamhetslokaler lönar det sig att också kontakta fastighetsmäklarna och 

bankerna på orten. 

 

Planer 

Då du planerar köpa eller bygga verksamhetslokaler, lönar det sig för dig att 

bekanta dig med kart- och planmaterialet som du hittar via en länk på 

kommunens webbplats kirkkonummi.karttatiimi.fi. Ytterligare information ges 

också av Kyrkslätts kommuns tomt- och geoinformationstjänster: 

Markku Korhonen, tfn 040 757 8878 

Kjell Nordström, tfn 040 556 0683 

 
På kommunens webbplats presenteras de anhängiga planprojekten område 

för område. Planläggningen publicerar också årligen ett 

planläggningsprogram och en planläggningsöversikt som berättar i korthet 

om planprojekten inom den närmaste framtiden. 

 

Tillstånd 

Byggnadstillsynen 

Byggnadstillsynen ger råd och handleder byggaren samt övervakar byggandet och 

planeringen så att byggandet sker i enlighet med bestämmelserna. 

Kommunens 
tjänster 
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Planbestämmelserna som gäller tomten samt tomtens egenskaper fungerar 

som utgångspunkt för planeringen. Då planeringen av byggandet påbörjas bör 

man tillsammans med byggnadsplaneraren utreda vilka bestämmelser som 

gäller för byggplatsen, eventuella bygganvisningar samt vad och hur man får 

bygga på tomten. 

 
Byggnadstillsynen fäster särskild uppmärksamhet vid att parterna i byggandet 

tar hand om de skyldigheter som hör till dem. Bygglagstiftningen betonar också 

det egna ansvaret för den som påbörjar byggarbete. 

 
Bygglov och byggande 

Bygglov söks med huvudritningar. Till dem hör situationsplan och plan-, 

genomskärnings- och fasadritningar. Uppgörandet av huvudritningar hör till 

ARK-byggnadsplanerarens uppgifter. 
 

Beslutet om bygglov ska läsas med omsorg och villkoren i beslutet ska 

granskas tillsammans med huvudprojekteraren och den ansvarige 

arbetsledaren. 

Byggandet ska ske i enlighet med de uppgjorda planerna. 

 
Byggnaden och dess delar får tas i bruk efter att de har godkänts vid en syn. 

Man begär om syn hos byggnadstillsynen. 

 
Vattenförsörjning 

Vid anslutning till kommunens vattenförsörjningsnät svarar abonnenten för 

byggande av vatten- och avloppsrör till anslutningsstället. 

Vattenförsörjningsverket utför vattenledningsanslutningen och 

vattenmätarinstalleringen, för vilka avgift uppbärs enligt serviceprislistan. Läs 

mer på adressen http://www.kyrkslatt.fi/vattenforsorjningsverket. I fråga om 

anslutning till el- och värmedistributionsnät kan man kontakta riksomfattande 

aktörer så som Fortum. 

 

Upphandling 

Upphandlingarna görs decentraliserat sektorvis. I Kyrkslätt har alltså 

upphandlingarna inte koncentrerats till en enda upphandlingsenhet. 

Ytterligare information: upphandlingschef Oili Toivanen, tfn (09) 29671, gsm 

050 413 7406. Gällande anbudsförfaranden publiceras på finska på 

kommunens sida Hankinnat (Upphandling) på adressen 

www.kirkkonummi.fi/hankinnat. Kommunen införde år 2015 ett elektroniskt 

konkurrensutsättningssystem, anbuden begärs alltså i regel elektroniskt 

www.tarjouspalvelu.fi/Kirkkonummi. Den elektroniska tjänsten 

Tarjouspalvelu.fi används också till exempel i Esbo och i Helsingfors. 

Företagare som är intresserade av upphandlingarna kan även bekanta sig 

med HILMA-tjänsten som är en avgiftsfri, elektronisk annonskanal som drivs 

av arbets- och näringsministeriet och i vilken offentliga upphandlingar 

annonseras. 
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Arbetskraft 

Kyrkslätts kommuns TE-byråtjänster finns i Alberga i Esbo på adressen 

Officersgatan 3 B, 02600 Esbo (Nylands TE-byrå, Esbo). Företag och 

arbetsgivare får rådgivning av experter inom företagstjänster och den 

riksomfattande telefontjänsten FöretagsFinland på numret 0295 020 501 må-to 

kl. 9-17, fr kl. 9-16.15). Vänd dig till arbets- och näringsbyrån då du söker 

arbetstagare. Arbetsgivare kan meddela om lediga arbetsplatser via internet 

endera med nättjänstkoder eller på en öppen blankett. Man kan också 

ledigförklara arbetsplatsen per telefon. Arbets- och näringsbyrån i Nyland 

beviljar under vissa förutsättningar en arbetsgivare lönesubvention för 

anställning av en arbetslös arbetstagare. Ditt företag kan utbilda nuvarande 

eller nya arbetstagare i samarbete med arbets- och näringsförvaltningen. 

www.te-tjanster.fi 
 

Samarbete med läroanstalter 

I Kyrkslätt finns Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia som har tät 

kontakt till lokala företag bl.a. genom läroavtalssamarbete. 

Omnia har en avdelning i Kyrkslätt på adressen Bäckvägen 6. www.omnia.fi 

 
Företag i Kyrkslätt samarbetar också med Laurea AMK, Metropolia AMK och 

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia. Läroanstalterna utbildar 

arbetskraft till företagen och deltar också på flera andra sätt i utvecklingen av 

näringslivet i vår region. 

Personal 
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Finansiering och försäkring 

I Kyrkslätt finns flera affärsbanker som finansierar företagsverksamhet. 

Följande har avdelningar i vår kommun: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, 

Op-Pohjola, Västra Nylands Sparbank och S-Banken. Finnvera och Tekes är 

betydande statliga finansiärer av företagsverksamhet i huvudstadsregionen. I 

huvudstadsregionen finns också ett ansenligt antal olika riskplaceringsbolag 

samt aktörer som erbjuder gräsrotsfinansieringstjänster. Till exempel Suomen 

pääoma-sijoitusyhdistys (FVCA, www.fvca.fi) är en aktör som kan hjälpa en 

att hitta finansiärer. I Nyland finns flera som erbjuder 

gräsrotsfinansieringstjänster, så som till exempel Venture Bonsai, Invesdor, 

Vauraus Suomi Oy och Mesenaatti.me. 

Instanser som erbjuder gräsrotsfinansieringstjänster behöver tillstånd. 

Tillståndets existens kan kontrolleras hos Finansinspektionen www.fiva.fi.. 

 

Bokföringsbyråtjänster 

I Kyrkslätt finns flera olika stora bokföringsbyråer. En del av dem erbjuder 

även andra tjänster som stöder affärsverksamheten. Du kan hitta en för dig 

lämplig tjänsteleverantör till exempel här: 

www.fonecta.fi/yritykset/haku/kirkkonummi/kirjanpito. 
 

Företagets och företagarens försäkringar 

En del av den nya företagarens försäkringar är obligatoriska. Den viktigaste 

av dem är den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL). Majoriteten av 

företagarna omfattas av FöPL-försäkringen. FöPL-försäkringen säkrar 

tillräcklig pension till exempel vid fall av arbetsoförmåga. De anställda 

arbetstagarnas intjänade pension sköts genom en ArPL-försäkring. Det lönar 

sig för en företagare att också fundera på kompletterande frivilliga 

försäkringar. Till exempel en rättsskyddsförsäkring garanterar hjälp i tvister. 

Följande erbjuder försäkringstjänster i Kyrkslätt: Aktia Bank Abp, Pohjola Försäkring 

Ab, Fennia, LokalTapiola, Folksam Skadeförsäkring Ab och LokalTapiola Ömsesidigt 

Försäkringsbolag. 

Peng
ar 
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 7 Kyrkslätts företagare r.f. 
 
 
 

Kyrkslätts företagare rf https://www.yrittajat.fi/sv/uudenmaan-

yrittajat/kyrkslatts-foretagare är ett aktivt samarbetsforum för företagen i 

Kyrkslätt. Föreningen har över 500 medlemmar, vilket är ungefär en tredjedel 

av företagen som registrerat kommunens område som sin hemort. 

Kommunen samarbetar aktivt med föreningen och ordnar bl.a. utbildnings- 

och nätverksevenemang för företagarna. 

 
 

Handelskammaren 

Kyrkslätt hör till Helsingforsregionens handelskammares 

verksamhetsområde. Kauppakamaritreffit och handelskammarens övriga 

avgiftsfria evenemang främjar företagens nätverkande. Jurister som 

specialiserat sig på företagsverksamhet ger medlemmarna gratis rådgivning. 

Handelskammaren ordnar utbildning inom företagsverksamhetens olika 

delområden. Genom utskottsarbete och intressebevakning inverkar 

Handelskammaren på lagstiftningen gällande företagens verksamhetsmiljö 

och näringslivet. Handelskammaren publicerar årligen tiotals populära böcker 

till vilka man kan få medlemsrabatt. www.helsinki.chamber.fi 

 

Lokaltidningar 

Lokaltidningarna är en viktig informationskälla och marknadsföringskanal för 

företag i Kyrkslätt. I vår kommun ges följande tidningar ut: Kirkkonummen 

Sanomat, Västra Nyland och Länsiväylä, samt webbpublikationen 

www.viisykkonen.fi 

Nätverk 
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JHC Jorvas High-Tech Center 

Jorvas High-tech Center (JHC) http://www.jhc.fi/index-se.html är ett i 

teknologimiljö i Kyrkslätt beläget företagscenter som är lämpligt för företag 

inom alla branscher. JHC finns i samma fastighet som Ericsson Finland i 

Jorvas på ca 4,5 kilometers avstånd från kommuncentrum. JHC har 

mångsidiga utrymmen till uthyrning för företag och erbjuder mångsidiga 

stödtjänster. I JHC:s utrymmen hyr ca 90 olika företag av olika storlek in sig. 

 

Kide rf 

Kyrkslätts kommuncentrum KIDE rf  www.kirkkonummenkide.fi utvecklar 

kommuncentrum i samarbete med områdets företagare, föreningar, 

fastigheter, kommunen och kommuninvånarna. Målet är att stärka 

kommuncentrums dragningskraft och trivsamhet. Föreningen har deltagit 

aktivt i utbyggnaden av centrumområdet och idégivningen för 

områdesplaneringen och strävar efter att göra tjänsterna i centrum kända 

bland kommuninvånarna. Kide ry har stött flera evenemang och t.ex. 

Kirkkonummen Kipinä kirkkonummenkipina.fi. 

 

Företagsrådgivning 

Kommunen ordnar företagsrådgivningstjänster för företag som inleder sin 

verksamhet eller redan är verksamma i Kyrkslätt. FöretagsEsbo och 

Yrityskummit i huvudstadsregionen ordnar rådgivning i kommunhuset. 

Mottagningstiderna och tidsbeställningsnumret finns på adresserna 

www.yritysespoo.fi och www.yrityskummit.fi. 

Företagstjänster 
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I fråga om uppfinningar och nya innovationer lönar det sig för företagare att 

kontakta Tekes www.tekes.fi/sv/ och Produkttjänsten www.tuotevayla.fi/sv. 

Spinno Enterprise Center www.spinno.fi är en betydande företagsaccelerator 

som är verksam i Otnäs i Esbo. 

 
 

Företagsverksamhet på landsbygden 

Kommunerna i Västra Nyland utgör ett samarbetsområde inom 

landsbygdsförvaltningen. Ingå är värdkommun. Landsbygdsombudsmännen 

betjänar lantbrukarna vid två verksamhetspunkter: i värdkommunen i 

Västankvarn och på kommunkansliet i Nummela i Vichtis. 

Landsbygdsombudsmännen ansvarar för uppgifter som gäller 

stödförvaltningen inom lantbruket, bedömningar av skördeskador, 

upprätthållning av djurhållningsregistret och uppgifter som gäller flyghavre. 

http://www.inga.fi/sv/service/vastra_nylands_landsbygdsforvaltning  
 

ProAgria Nyland erbjuder mångsidiga rådgivningstjänster för företag på 

landsbygden. ProAgrias experter har specialkunskaper inom olika områden 

på landsbygden: lantbruk, turism, livsmedelstillverkning, hästhållning, 

entreprenader, serviceföretag och företagarskap inom bioenergi. Du kan även 

få hjälp med planering av ny affärsverksamhet, grundande av ett företag, 

planering av investeringar eller uppstart av verksamheten. etela-

suomi.proagria.fi/asiantuntijapalvelut 

 
Pomoväst rf arbetar för utveckling av landsbygden som en s.k. Leader-grupp i 

Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Utvecklingsverksamheten 

finansieras av EU, staten och kommunerna. Av Pomoväst rf kan man ansöka 

om projektfinansiering bl.a. för projekt som främjar företagsverksamheten. 

www.pomovast.fi 

 

Tjänster som stöder internationalisering 

I Kyrkslätt erbjuder bl.a. följande regionala och nationella aktörer tjänster som 

stöder internationalisering av företag: Finpro www.finpro.fi och 

Helsingforsregionens handelskammare www.helsinki.chamber.fi.. Otaniemi 

Marketing www.otaniemi.fi är en betydande kunskapskoncentration och dess 

huvudsakliga målsättning är att locka utländska företag och experter till vårt 

näringsliv i regionen. 
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Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt 

Tfn (09)296 71 

 
Servicekontoret, tfn (09) 2967 2220 
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