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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 7.11.2017 – Turku/Helsinki 

PayiQ ja Kyyti toteuttavat yhdessä liikenteen 

vallankumousta 

Suomen perinteistä liikennöintiä mullistava Kyyti Group ja älykkään liikkumisen 

finanssiteknologiayhtiö PayiQ tiivistävät yhteistyötään. Yhteistyö mahdollistaa 

kutsupohjaisen liikkumispalvelun yhdistämisen joukkoliikenteeseen, tapahtumiin 

sekä oheispalveluihin. 

 

Kyyti-palvelu sijoittuu taksien ja joukkoliikenteen 

välimastoon ja sen kilpailuetu on kiinteä hinta, joka perustuu 

jakamiseen ja autojen tehokkaaseen käyttöön. Kyyti tilataan 

ja maksetaan mobiilisovelluksella ja PayiQ tuottaa 

sovelluksen lippu- ja maksujärjestelmän. 

 

”Tällaiselle taksin ja joukkoliikenteen väliin sijoittuvalle 

palvelulle on ollut jo kauan tarvetta. Nykyinen teknologia, älypuhelinsovellukset ja älykkäät 

pilvipalvelut mahdollistavat tähän tarpeeseen vastaamisen. Kaikilla alueilla täysimittaisen 

joukkoliikenteen ylläpitäminen ei ole kannattavaa, mutta teknologian avulla palvelutason 

ylläpitäminen on kuitenkin mahdollista.” kertoo Kyyti Groupin toimitusjohtaja Pekka Möttö. 

”Alan johtavana teknologiatoimittajana PayiQ on meille luontainen yhteistyökumppani. Eri 

toimijoiden tuottamien ratkaisuiden ja palveluiden saumaton yhteensopivuus on kaikkien etu. 

Myös kansainvälisesti.” 

 

”Meille tämä yhteistyön tiivistyminen on luonnollinen askel. Joukkoliikenteen ja tapahtumien 

lisäksi kutsupohjaiset palvelut sekä jakamistalouden eri muodot ovat vahvoja kasvualueita. 

Ticketing as a Service -teknologiamme on suunniteltu vastaamaan näihin muuttuviin 

haasteisiin. Ratkaisumme tuo liikkumisen, tapahtumat ja muut palvelut yhden luukun 

periaatteelle, niin että kaikki palvelut ovat käytettävissä mobiilisti. Yhteistyömme Kyydin 

kanssa tukee vahvasti myös molempien yhtiöiden kasvua kansainvälisillä markkinoilla.” kertoo 

PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen. 

 

PayiQ ja Kyyti Group ovat tehneet yhteistyötä jo keväästä 2017, jolloin Kyyti-halpataksit 

lanseerattiin Oulussa. Sen jälkeen palvelu on laajentunut jo Turkuun ja Tampereelle. 

 

 

Kyyti Group Ltd. kehittää maailman ensimmäistä kyydinjakopalvelua Mobility as a Service 

(MaaS) ominaisuuksilla. Kyyti aloitti toimintansa pilotilla Oulussa keväällä 2017. Kesäkussa pilotit 
aloitettiin Turussa ja Tampereella. Varsin lyhyessä ajassa Kyydin Tuup-sovellusta on ladattu jo kymmeniä 
tuhansia kertoja. 
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Lisätietoja: 
Kyyti Group Ltd. 
Pekka Möttö, toimitusjohtaja 
Puh. +358 44 974 2477 
Kaisanimenkatu 1 C 100, 00100 Helsinki 

pekka.motto@kyyti.com 
www.kyyti.com 

 

 

PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja fiksuille 

kaupungeille, liikenneoperaattoreille ja tapahtumajärjestäjille maailmanlaajuisesti hyödyntäen Microsoft 
Azure-teknologiaa. Ratkaisumme tarjoavat saumattoman tavan matkustaa ovelta ovelle ja vapauden 

yhdistellä eri kulkuvälineitä ja tapahtumia samaan älypuhelimella tehtävään ostotapahtumaan. 
Avoimessa ekosysteemissä matkustajat voivat vapaasti valita useista maksutavoista ja surffailla eri 

palveluiden, kuten reittioppaan, yhteiskäyttöautojen ja tapahtumajärjestäjien, välillä. Autamme julkisia 
ja yksityisiä palveluntarjoajia sujuvoittamaan liikkumisen palveluitaan, lisäämään niiden käytön 
turvallisuutta sekä vähentämään maksunkeräämisen kustannuksia lisäten samalla asiakastyytyväisyyttä. 
PayiQ tekee yhteistyössä Team Finlandin kanssa älykkäille kaupungeille suunnattuja sovelluksia. 

 
Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista: 

 
Tuomo Parjanen 
CEO, Senior Partner 
+358 500 528 295 
tuomo.parjanen@payiq.net 
 

PayiQ 

Maariankatu 4 C 
FIN-20100 TURKU, Finland 
Puh. 02 480 842 67 
www.payiq.net 
 

      
 

 

 
 
 
 
 

Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

PayiQ Russia 
4-th Lesnoy per. 4 
125047, Moscow «Lesnaya Plaza» 

Mrs. Tatyana Kupetsk 
CEO 
info@iq-payments.ru  
Tel: +7(495)663-8025 
 

PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 31 
11541 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Bo Hammarström 
CEO 
bo.hammarstrom@payiq.se 
Tel: +46 8 556 023 70 
 

PayiQ South Europe 

Calle Jacinto Benavente  
Nº 16 Local 20, Apt. 243 
29602 Marbella (Malaga), SPAIN 

Mr. Petri Tschurbanoff 

Territory Manager 
petri.tschurbanoff@payiq.net  
Tel: +34 902 018 121 
 

PayiQ North Africa 
5 Rue Abdullah Ibn Yassine 
Residence Ourida Apt.30 
90000 Tangier, MOROCCO 
 

Mr. Mohamed Lamrani 
General Manager 
m.lamrani@payiq.net  
Tel: (+212) 05.39.32.20.96 
GSM (+212) 06.61.57.57.95 
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