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Fastighetstjänsterna paketeras till en helhet allt oftare 
 
 
Fastighetstjänsterna kommer allt oftare att paketeras till en helhet i de närmaste åren. Disponent-, 
fastighetsskötsel-, utearbeten och städtjänster anses som en kombination, som lönar sig att koncentrera till 
en kumpan. Att slå allting samman medför att allting blir lättar att sköta.  Enligt den studien som ISS gjort 
med Taloustutkimus förstärks vår syn på saken. Vi har talat om detta i alla år, berättar vd Benjam Kukko 
från Kirkkonummen Huolto Oy. 

Man söker smidighet och kostnadseffektivitet  

”Man söker både kostnadsinbesparingar och effektivitet. Det ekonomiska läget torde ha sitt finger i spel i 
denna trend. Man bör dock inte glömma att helheten är lättare att kontrollera. Det är lätt och smidigt att 
sköta saker med en bekant person. Dessutom sköts allting smidigt” påminner Kukko om den feedback som 
man fått ifrån husbolagen. 

Misstankar om kunnande 

I vissa fall tvivlar man på kunnandet hos den som levererar tjänsten. Vi har blivit ställda frågan; Kan ett 
företag leverera en helhetstjänst, som medför synergier? Samtidigt tvivlar man om verksamheten är 
genomskinlig, då disponenter och de övriga tjänsterna kommer från samma organisation.  

”Vi har mycket erfarenhet av detta. Vi kan bara konstatera, att informationen är både snabb och öppen. Då 
man producerar tjänsterna från ett och samma telefonnummer är tjänsten både effektiv och högklassig.  
Servicechefen och servicetjänstens förman diskuterar dagligen med disponenterna och vid behov får 
fastighetsskötaren diskutera med disponenten face to face”, säger disponent Kirsi Viitanen om smidigheten 
och samarbetet mellan olika personer.  

Då tjänsterna levereras från samma företag får man företagsamhet, högre sakkunnighet och en tjänst där 
man tar tag i saker snabbare.  Det är lättare att utveckla tjänsterna, då fastighetsskötselns förmän deltar i 
gemensamma möten med disponenterna. Man håller kontakt dagligen och disponenten vet hela tiden vad 
som händer i husbolaget.  

Kunnighet och synergier medför nytta 

”Jag påstår att våra fastighetsskötare förstår disponenterna och disponenterna förstår fastighetsskötselns 
uppgifter avsevärt bättre än i medeltal” säger vd Kukko från Kirkkonummen Huolto. KH Oy har producerat 
helhetstjänster i över 40 år. Det innehåller en massa erfarenhet. Nyttan av detta tillfaller våra kunder. 

”Då vi utvecklar våra tjänster tar vi vara på våra proffs och deras kunnighet och erfarenhet.  Detta 
sammanslås till smidiga helhetstjänster som förbättras hela tiden” understryker Kukko betydelsen av 
helhetstjänsten fördelar. Det ligger i allas intresse att producera en högklassig och kostnadseffektiv tjänst. 
Allting sköts från ett och samma telefonnummer. 

Vårt företag hjälper Er att dra nytta av denna helhetstjänst. Kontakta oss så kan vi tillsammans fundera på 
den bästa möjliga tjänsten för Er. 
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