


Liiketoiminnot tunnusluvuin 2018

Pakettipalvelu

Paketteja yli 15 milj.

Markkinaosuus yli 20 
% (verkkokaupan

lähetyksissä yli 30%)

Matkapalvelut

Matkoja noin 50 
milj.

Aikatauluhakuja
26 milj.

Markkinaosuus
40 %

Kioskipalvelut

Myynti noin 3,5 M€



Yhdistää n. 1550 yksityistä pakettipalvelupistettä 
valtakunnalliseksi palveluketjuksi

• 20 Matkahuolto-toimipaikkaa

• 360 Matkahuolto-asiamiestoimipaikkaa

• 900 mm. K-Market, R-Kioski- ja Tokmanni 
myymälänoutopistettä

• 260 pakettiautomaattia

• Jakelupalveluyrityksiä 150

80 % suomalaisista asuu enintään 3 km etäisyydellä 
lähimmästä Matkahuollon palvelupisteestä.

Matkahuollon palveluverkosto 8/2019



Matkahuollon runkokuljetusjärjestelmä
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Kuorma-
autokuljetuksiin 
perustuva 
kuljetusverkko

Linja-autoasemia 
täydentävä 
terminaaliverkko

Bussien pikavuorot Bussikuljetusverkosto



Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

• Matkahuolto mittaa päivittäin asiakastyytyväisyyttä 
koko palveluverkostossa toimipistetasolla

• Matkahuollon paketin noutajien 
nettosuositteluindeksi (NPS) on erinomainen ja 
vakaa; +65 (vuosi 2018)

• Mittaamme myös tyytyväisyyttä palvelukokemuksen 
eri osa-alueisiin

• Paketin noutaneet asiakkaat kokevat saamansa 
palvelun erittäin hyväksi. Arvosana on 4,5 tai 
suurempi kaikilla mitatuilla osa-alueilla (asteikko 
1-5)



Matkahuollon noutopistehaku

Web service / XML-rajapinta

• Tilaajan kannalta parhaan noutopisteen valinta 

tilauksen yhteydessä

• Kotiosoitetta lähin noutopiste ei välttämättä aina ole 

tilaajan kannalta optimaalisin



Matkahuollon edut

• Laaja runkokuljetusverkosto sekä maan kattava nouto- ja jakelupalvelu

• Maan kattava ja valtakunnan laajin henkilökohtaisen asiakaspalvelun 
noutopalvelupisteverkosto joustavin aukioloajoin

• Monikollilähetys mahdollisuudet myös noutopisteisiin toimitettavilla 
Bussi- ja Lähelläpaketti-lähetyksillä

• Joustavat tuote-ehdot myös painon ja mittojen osalta

• Ilmainen asiakasliittymä lähetystietojen tallentamiseen ja osoitekorttien 
tulostamiseen sekä avoimet Matkahuollon tarjoamat rajapinnat suora-
integrointeihin

• Pikapaketti – aikataulutetut pikakuljetukset

• Tyytyväiset asiakkaat (mm. kuluttajatutkimus jatkuvalla seurannalla)

• Maan ekologisin runkokuljetusverkosto



Matkahuollon pakettipalvelut / tuotteet

1. Jakopaketti / Kotijakelu (perille jaettuna yritysosoitteisiin/yksityisosoitteisiin)
-jaetaan perille
-Kollikohtainen maksimipaino 55 kiloa/kolli ja 3 ulottuvuuden yhteenlaskettu maksimiulottuvuus 300 cm
-Monikollilähetys mahdollinen (10 kll/lähetys/5kk/lähetys), rahditus aina lähetyksen yhteenlasketulla painolla
-Maksimipituus normaali lähetyksenä 120 cm, erilliskäsiteltävänä lähetyksenä 230 cm

2. Bussipaketti (Matkahuollon ja asiamiesten toimipisteet)
-Vastaanottaja noutaa Matkahuollon toimipisteistä (350  toimipistettä)
-Kollikohtainen maksimipaino 55 kiloa/kolli ja 3 ulottuvuuden yhteenlaskettu maksimiulottuvuus 300 cm
-Monikollilähetys mahdollinen (10 kll/lähetys), rahditus aina lähetyksen yhteenlasketulla painolla
-ilmoitus saapumisesta tekstiviestillä, sähköpostitse tai kirjeellä

-Maksimipituus  normaali lähetyksenä 120 cm, erilliskäsiteltävänä lähetyksenä  240 cm

3. Lähellä-paketti (Matkahuolto, ja mm. K-Market , R-Kioski ja Tokmanni myymälät, jatkossa pakettiautomaatit)
-Vastaanottaja noutaa Matkahuollosta, tai myymälänoutopisteestä ympäri Suomen.
-1550 noutopisteen verkosto
-Lähetyskohtainen maksimipaino 30 kiloa, 0,5 m3/lähetys,  maksimipituus normaalilähetyksenä, erilliskäsiteltävänä 
lähetyksenä 200 cm ja 3 ulottuvuuden yhteenlaskettu maksimimitta 240 cm
-Monikollilähetys mahdollinen (5 kll/lähetys), rahditus aina lähetyksen yhteenlasketulla painolla
-ilmoitus saapumisesta tekstiviestillä, sähköpostitse tai kirjeellä
-HUOM! Pakettiautomaattilähetyksissä 1 kolli/lähetys (max koko 70 x l. 40 x s. 57 cm)

4. Pikapaketti
-lähetyskohtainen aikataulutettu kuriiripalvelu, perillä parhaimmillaan saman työpäivän aikana
-Paikallinen Matkahuolto antaa lähetykselle aikataulun
-kollin maksimipaino 55 kiloa ja koko 0,5 m3, lähetyksen maksimipaino 100 kg, maksimissaan 5 kollia/lähetys
-mahdollisuus Pikapaketin erillisnoutoon
-mahdollisuus Pikapaketin erillisjakeluun

5. Aikataulutetut nouto – jakelu – palvelut
-päivittäinen aikataulutettu vakionoutopalvelu



Matkahuollon tulevaisuuden visio

• Hyvä asiakaskokemus

• Luotettava toimija

• Tarjota entistä kattavampi kuljetus- ja noutopisteverkosto yritysten ja 
kuluttajien tarpeisiin

• Ekologisen kuljetusverkoston hyödyntäminen

• Nopeat ja joustavat toimitukset

• Laadukas asiakaspalvelu

• Digitaalisten palveluiden tarjoaminen kehittyvien markkinoiden tarpeisiin



Kiitos!




