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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 23.11.2017 – Turku/Helsinki 

PayiQ ja Checkout Finland tiivistävät yhteistyötään 

Älykkään liikkumisen finanssiteknologiayhtiö PayiQ ja OP 

Ryhmään kuuluva Checkout Finland ovat solmineet 

mittavan yhteistyösopimuksen. Yhtiöt tuovat 

markkinoille Suomen monipuolisimman kokonaisuuden 

liikkumispalveluiden digitalisointiin. 

 

PayiQ ja OP Ryhmään kuuluva Checkout Finland Oy ovat 

solmineet laajan kumppanuussopimuksen liikkumispalveluiden 

kehittämisestä. Sopimuksen myötä Checkout tuottaa PayiQ:n palkittuihin mobiilipalveluihin 

laajan maksutapavalikoiman sekä raportointipalveluiden automatisoinnin. Vastaavasti PayiQ 

kehittää edelleen lippupalveluiden teknologiaa, pilvi- ja mobiilipalveluita sekä tuottaa uudet 

asiakasratkaisut. 

 

”Strategiamme mukaisesti haluamme olla vahvasti mukana myös liikkumispalveluiden 

digitalisoitumisessa. Tällä sektorilla PayiQ on meille merkittävä yhteistyökumppani. 

Tarjoamme helppoa ja turvallista ostamista verkossa ja digitaalisissa palveluissa.  

Kauttamme kumppanimme voivat tarjota omille asiakkailleen useita eri maksutapoja 

korttimaksamisesta mobiililompakoihin. Kehitämme aktiivisesti asiakkaiden arkea 

hyödyttäviä ja helpottavia mobiili- ja maksupalveluita. Yhdistämällä tarjontaamme 

pystymme palvelemaan entistäkin paremmin nopeasti kasvavaa yhteistä 

asiakaskuntaamme.” kertoo Checkout Finlandin toimitusjohtaja Perttu Kröger. 

 

”Olemme olleet hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön Checkoutin kanssa ja olemme innoissamme 

sen jatkumisesta entistäkin tiiviimpänä. Kokonaistarjontamme laajenee ja samalla voimme 

keskittyä paremmin palkitun Ticketing as a Service –alustamme kehittämiseen. Tästä 

hyötyvät niin asiakkainamme olevat liikennöitsijät ja palveluntarjoajat kuin 

loppuasiakkaatkin.” kertoo PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen ja jatkaa: 

”Asiakkaillemme yhteistyö tulee näkymään uusina, kehittyneempinä palveluina. Tilitys- ja 

raportointipalvelut automatisoituvat ja tilitysaikatauluja voidaan muuttaa joustavasti 

asiakkaan haluamalla tavalla. Samalla tarjolle tulee uusia maksutapoja, kuten Osuuspankin 

Pivo. Muita maksutapoja viemme eteenpäin kiinteässä yhteistyössä OPn ja Payment Highway 

Oy:n kanssa. Tarjontaan on tulossa myös uusia kansainvälisille markkinoille sopivia 

maksutapoja.” 

 

 

Checkout Finland Oy on OPn omistama, maksunvälitykseen erikoistunut yritys ja 

asiakasmäärältään yksi Suomen suurimmista. Checkout tekee ostamisesta nopeaa ja turvallista niin 
verkossa, kivijalassa kuin kaikissa digitaalisissa palveluissa. 
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Lisätietoja: 
 
Checkout Finland Oy  
Perttu Kröger, toimitusjohtaja  
Puh. +358 50 5065434 

Gebhardinaukio 1, 00510 HELSINKI 
Perttu.Kroger@checkout.fi 
www.checkout.fi  

 

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 
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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