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Fastighetsbranschen digitaliseras 
 

Isännöintiliitto och några utvalda disponentföretag runtom Finland funderar på olika digitala 
tjänster till fastighetsbranschen. Kirkkonummen Huolto Oy är med i denna arbetsgrupp och 
kommer att vara i täten med att nyttja och att ta i bruk dessa tjänster 
 
- Det är fråga om en investering på framtida tjänster och investeringar av dessa slag kommer att 
öka. Meningen med dessa investeringar är självklart att förbättra tjänster och att optimera 
verksamheten, berättar vd Benjam Kukko från Kirkkonummen Huolto. 
 
- En del av de som verkar i branschen ser inte digitaliseringen som något betydande. Trots det har 
digitala tjänster redan nu i många arbetsplatser en betydande roll och ger ett stort mervärde i 
verksamheten. Vi kommer att vara bland de främsta i denna utveckling, säger Benjam Kukko. 
 
Man funderar på kundbetjäningssystem, olika system för att styra och kontrollera arbeten samt att 
förbättra kommunikationen. Detta ger bra möjligheter och förmåner till alla. 
 
- Med digitala tjänster ger vi ett mervärde åt våra kunder och invånare och dess betydelse i 
företagsstrategin är betydande. Vi har redan nu vissa digitala tjänster men de kommer att öka 
avsevärt år för år, sägen vd Kukko. 
 
Man förstår betydelsen av digitala tjänster i Kirkkonummen Huolto som en del av företagsstrategin.   
Man skall kunna bjuda kunderna olika kanaler och underlag för att sköta sina ärenden. En utmaning 
är att hitta kunniga utomstående ”digiproffs”, med vilka man tillsammans utvecklar olika innovationer. 
- Det är inte endast fråga om att förbättra verksamheten – det ärt fråga om att förnya tjänsterna.  
 
- Responsen från våra kunder, lösningar som våra samarbetspartners har gjort och egna 
innovationer ger oss definitioner på hurudan behov vi har. På så sätt kommer några tjänster att väljas 
som sedan kommer att utvecklas till digitala, berättar Kukko om arbetsgruppens mål och tankar. 
 
Vad är digitalisering? Kolla Elisas video 
 

 

mailto:info@kirkkonummenhuolto.fi
http://www.kirkkonummenhuolto.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=K6JvUortrQM

