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Välmående i arbete medför bättre service till våra 
kunder 

 
Fastighetstjänsterna produceras av människor. Vi satsar på människors 
välmående – det medför nytta till alla – även våra kunder.  
 
Vi är glada av möjligheten att få satsa på vår personal, berättar ekonomichef Karen-Mari 
Lindqvist från Kirkkonummen Huolto Oy. Vi är kreativa och vi utvecklar våra arbetssätt 
och vårt kunnande. Vi producerar inte vår tjänst endast enligt det minsta möjliga, tvärtom, 
vi satsar på att ge lite mera. Vårt koncept är brett innehållande så gott som alla tjänster 
som ett hus kan tänkas behöva. I början av året presenterar vi en ny serviceprodukt som 
för tillfället är under utveckling.  

 
- Det är både roligt och givande att 
arbeta i vårt bolag. Vår samhörighet 
och vår trivsel medför en makalös 
servicetjänst. I tjänsten ingår 
dessutom en 40-årig erfarenhet – en 
erfarenhet som man inte kan köpa 
separat med pengar, berättar 
yrkesdisponent Marja-Leena 
Arhima-Oinonen.  
 
Kirkkonummen Huoltos personal är både motiverad och har förbundit sig att betjäna. 
Erfarenhet har man från många olika områden och denna erfarenhet finns under samma 
tak. Personalen är både motiverad och har förbundit sig till sitt arbete. Erfarenhet finns av 
alla slag och allting är tillgängligt till allas nytta. Organisationen är tillräckligt smidig för att 
göra snabba beslut. Samtidigt har bolaget en sådan storlek att vi även klarar av stora 
projekt. Kombinationen av storlek och smidighet gynnar alla – och detta kan man tacka vår 
kunniga personal för.  
 

Kunderna i första hand 
 
Kirkkonummen Huolto har ett mycket brett samarbetsnät. Detta nätverk är sammanställt 
av de bästa och kunnigaste proffsen på sitt område. Vårt yrkesnätverk blir bredare och 
utvecklas kontinuerligt, så att vi kan producera ännu bättre, förmånligare och snabbare 
tjänst till våra kunder.  
– Ett gott samarbete, där man högaktar sin kumpan och tillsammans gör sitt bästa hör till 
våra varumärken. Om samarbetet inte fungerar kan man inte fortsätta med det. Då är 
slutresultatet inte som man förväntar sig och alla lider. Ett bra nätverk av goda kumpaner 
är en tillgång som vi värnar om, påminner servicechef Juha Tuomala. 
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Ett bra alternativ till alla fastigheter 
 
Vårt hårda arbete är belönande. I många företag inom branschen har man 
samarbetsförhandlat och sagt upp människor. Kirkkonummen Huolto har anställt till 
personal, både disponenter och fastighetsskötare. Ömsesidigt förtroende och att dela med 
sig den behövliga informationen samt att hjälpa varandra under brådskande tider hör till 
våra arbetssätt. Därför förvånar det inte att man är intresserad av våra tjänster.  
 
 

Heltäckande tjänster 
 
Vårt koncept bjuder på en heltäckande fastighetstjänst. Förutom disponenttjänst och 
fastighetsskötsel har vi högklassiga utetjänster samt städtjänster för allmänna utrymmen. 
Dessutom får Ni hjälp i hemstädningar 
eller tvätteritjänster vid behov, via vårt 
kontaktnät. Trivsamma gårdar med 
vackra växter och snygga planteringar 
finns tillgängliga via vårt grönbyggande 
och trädgårdsmästartjänster. I början av 
kommande år introducerar vi en ny tjänst 
som kommer att gynna alla. Vår snabba 
kundbetjäning och med att kombinera 
våra tjänster ger ekonomiska fördelar 
som det lönar sig att nappa på genast.  
 

Liten eller stor – alla är lika viktiga 
 
En del företag väljer husbolag och låter bli att ge anbud till mindre bolag. Många mindre 
bolag känner det som en utmaning. Man får inga anbud och ingen service, därför att stora 
hus hålls som viktigare.   
- Vi varken kan eller vill kategorisera husbolag. Det bor människor i alla bolag och alla är 
lika viktiga och har rätt till den bästa tjänsten. Vi producerar detta varje dag. Utöver detta 
har vi både kunskap och erfarenhet av stora projekt, berättar disponent Marja-Leena 
Arhima-Oinonen.  
- Vi ser saker och ting positivt och har ambitioner. Vi gillar vårt arbete och vårt arbete är 
viktigt. Det är lätt att samarbeta med oss och vi lyssnar på Era önskemål. Ett ökat antal 
anbudsförfrågningar är ett tydligt tecken på detta, säger Juha Tuomala.  
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