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PayiQ kehittää pilvipalveluihin perustuvia älykkäitä 
mobiililippujen myynti-, maksu- ja tarkistusratkaisuja älykkäille 

kaupungeille,  liikennöitsijöille ja tapahtumajärjestäjille maailmanlaajuisesti. Ratkaisuissa 

hyödynnetään Microsoft Azure -teknologiaa. Ratkaisumme tarjoavat käyttäjille saumattoman 

tavan matkustaa ovelta ovelle ja vapauden yhdistellä eri kulkuvälineitä ja palveluita samaan, 

älypuhelimella tehtävään ostotapahtumaan. 



Avoimen ekosysteemin ansiosta käyttäjät voivat valita 
haluamansa maksutavan useista 
vaihtoehdoista. He voivat yhdistellä eri palveluja, 
kuten reittioppaiden, yhteiskäyttöisiä autoja ja polkupyöriä 
vuokraavien toimijoiden tai tapahtumajärjestäjien tarjoamia 
palveluja.

Autamme julkisia ja yksityisiä 
palveluntarjoajia 
sujuvoittamaan 
mobiilipalvelujaan,  lisäämään heidän 
palvelujensa houkuttelevuutta sekä niiden käyttöön liittyvää 
turvallisuutta ja tietoturvaa ja laskemaan rahastuskustannuksia. 
Samalla asiakastyytyväisyys paranee. 

Yhteistyössä Business Finlandin  kanssa ja 

Microsoftin CityNext-ohjelman jäsenenä 
PayiQ kehittää ratkaisuja älykkäille kaupungeille.



PayiQ Lyhyesti
Älykäs tulevaisuutemme tarvitsee älykästä lipunmyyntiä. Maailman väestö muuttaa 
kaupunkeihin, ja liikkuvuus sekä saavutettavuus ovat tärkeitä asioita metropolialueiden 
toiminnan kannalta. Älykäs liikenne toimii vain, jos myös lipunmyynti on älykästä ja toimivaa. 
Alati digitalisoituvassa maailmassa livetapahtumat kasvavat kooltaan ja merkitykseltään kaikkien 
osallistujien näkökulmasta. Jotta pysymme mukana vauhdissa, sekä kuljetussektorin että 
tapahtumajärjestäjien on palveltava nykyajan asiakkaita modernein tavoin: mobiilisti, joustavasti 
ja heti. PayiQ:n tavoite on tehdä tämä mahdolliseksi sen helppokäyttöisen, turvallisen, 
pilvipohjaisen ja monimoduulisen lipunmyyntiteknologian avulla.

Teknologiamme, jonka keskeisenä osana ovat kehittyneet huijauksilta suojautumisen algoritmit, on 
suunniteltu erittäin joustavaksi käyttötapojen ja maksuvaihtoehtojen osalta. Sen asentaminen on 
myös helppoa ja käyttö miellyttävää. Teknologia on suunniteltu skaalautumaan visiomme 
mukaisesti: olla maailman johtava mobiililipunmyyntiratkaisujen toimittaja.

Tänä päivänä PayiQ:n teknologiaa käytetään lähes kaikissa suomalaisissa isoissa kaupungeissa. 
Päästäkseen päärooliin arviolta 10 000 miljardin euron globaaleilla mobiilimarkkinoilla PayiQ on 
perustanut toimistoja ja uusia tiimejä Tukholmaan ja Moskovaan. Yrityksellä on myös henkilöstöä 
palvelemassa Etelä-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoita.

Olemme mobiilivallankumouksen äärellä. Suomalaiset MaaS-yritykset, joiden kärkijoukossa 
PayiQ on palveluntarjoajana, sijoittuvat hyvin kansainvälisesti ja niitä seurataan tarkkaan. 
Kehittymässä on uusi ekosysteemi, jolle älykäs lipunmyynti on ratkaisevan tärkeää.



Hallitus 

Hanna Loikkanen
OnBoard Consulting, 

toimitusjohtaja – 
neuvonantaja ja 

hallituksen jäsen– yli 20 
vuoden kokemus 

sijoitus- ja rahoitusalan 
konsultoinnista 

Venäjällä, 
Itä-Euroopassa ja Baltian 

maissa.

Bo Hammarström
Hallituksen jäsen ja 

Ruotsin 
tytäryhtiömme 

toimitusjohtaja. Yli 
10 vuoden kokemus 
tapahtumaliiketoimin

nasta.

Erik Berggren
Hallituksen 

puheenjohtaja, 
sijoittaa useisiin 

yrityksiin, toiminut 
sijoittaja 

marraskuusta 2016 
lähtien.

Tuomo Parjanen
Toimitusjohtaja – yli 
27 vuoden kokemus 

kansainvälisestä 
IT-alan 

liiketoiminnasta 
amerikkalaisessa 

yrityksessä.  

Petri Tschurbanoff
 Teknologiajohtaja – 

Yli 15 vuoden 
kokemus maksu- ja 
mobiiliratkaisujen 

toimittamisesta 
kansainvälisille 

markkinoille. 



Rahoitus
Pian sen jälkeen, kun yhtiö oli aloittanut, se hyväksyttiin Tekesin eli nykyisen 
Business Finlandin tuki- ja kehitysohjelmiin. Kahden menestyksekkäästi toteutetun 
tukiohjelman jälkeen PayiQ hyväksyttiin vuonna 2017 kolmivuotiseen Young 
Innovative Companies -ohjelmaan. Sen tukemana yhtiö skaalaa nyt toimintaansa ja 
laajenee uusille markkinoille. Olemme muun muassa avanneet toimiston Tukholmaan 
ja Moskovaan ja saaneet pysyvän jalansijan Lähi-itään.

Mobiililiput ovat tulevaisuutta, jonka varaan 
rakennamme. Vuoden 2018 aikana haemme 
jatkorahoitusta varmistaaksemme kasvumme 
jatkumisen.



payiq.net

Älykkään lipunmyynnin edelläkävijä

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, kuinka ratkaisumme voi 
auttaa palvelusi kehittämisessä

Tuomo Parjanen, toimitusjohtaja
tuomo.parjanen@payiq.net

Sähköposti: myynti@payiq.net
Puhelin: +358 10 419 2220


