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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 7.12.2018 – Turku 

PayiQ palkittiin Suomen Paras Mobiilipalvelu 2018 -

kilpailussa Slushissa 

Suomalaisten teleyritysten tarjoamaa helppokäyttöistä Mobiilimaksua 

hyödyntävien palveluiden sarjassa ykköstilan vei uuden sukupolven 

mobiililippu- ja maksamissovellus PayiQ Tickets, jolla voi maksaa erilaisia 

vapaa-aikaan liittyviä palveluita sekä ostaa julkisen liikenteen lipputuotteita 

jo lähes kaikissa isommissa suomalaiskaupungeissa. 

 

Liikenteen palvelut jyräsivät useamman sarjan voittoon Paras 

Mobiilipalvelu 2018 -kilpailussa, joka toteutettiin yhteistyössä 

Digital Forum Finland ry:n, Ohjelmisto- ja e-business ry:n sekä 

useiden elinkeinoelämän toimijoiden kesken. Kilpailuun osallistui 

lähes sata palvelua kuudessa eri sarjassa ja sen tuomariston 

puheenjohtajana toimi liikenne- ja viestintäministeri Anne 

Berner. Palkinnot jaettiin Slush-tapahtumassa 5.12.2018. 

  

”Globaalisti skaalautuvien palveluiden tuottaminen tulee jatkossa 

olemaan yksi Suomen menestymisen kulmakivistä, ja on 

ilahduttavaa nähdä, kuinka meiltä löytyy tähän potentiaalia 

esimerkiksi uusien liikenteen palveluiden osalta. Paras 

Mobiilipalvelu-kilpailu on yksi hyvä tapa nostaa esiin tällaisia uusia palveluita ja niiden 

tekijöitä” toteaa Berner. 

 

”Olemme tietenkin hyvin iloisia ja ylpeitä tästä palkinnosta. Mobiilimaksun 

käyttämisestä on pyritty tekemään mahdollisimman helppoa ja vaivatonta, ja onkin 

hienoa huomata, että käyttäjät ovat samaa mieltä. Myös kehittämämme Turun 

joukkoliikenteen Föli-sovellus palkittiin parhaana mobiilimaksamisen sovelluksena 

Slushissa syksyllä 2015. Mobiilimaksun käyttö palvelussamme on kasvanut valtavasti 

parin viime vuoden aikana. Tämä palkinto kannustaa meitä kehittämään palveluamme 

vastaamaan entistä paremmin käyttäjien ja liikkumispalveluiden tarpeisiin” kertoo 

PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen. 

 

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 palvelun käyttäjät voivat vapaasti valita lukuisista 
maksutavoista heille sopivimman. He voivat myös yhdistellä reittioppaita sekä 
yhteiskäyttöautojen, -pyörien tai tapahtumajärjestäjien palveluita yhteen. Autamme julkisia ja 
yksityisiä palveluntarjoajia sujuvoittamaan liikkumisen palveluitaan, lisäämään niiden käytön 
kiinnostavuutta ja turvallisuutta sekä vähentämään maksunkeräämisen kustannuksia lisäten 

https://azure.microsoft.com/
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samalla asiakastyytyväisyyttä. PayiQ tuottaa älykkäille kaupungeille suunnattuja ratkaisuja 
yhteistyössä Business Finlandin kanssa sekä Microsoft CityNext-ohjelman jäsenenä. 
 

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» 
RUSSIA 

Mr. Pavel Ishanov 
Area Manager 
info@iq-payments.ru  
Tel: +7(495)663-8025 
 

PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 76 
11528 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Timo Tuukkanen 
COO 
timo.tuukkanen@payiq.net 
Tel: +358 45 666 7715 
 

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 Middle East and Africa 
Broadfolio MEA 
P.O. BOX 390405 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 

Mr. Kimmo Kytösaari 
Area Manager 
kimmo.kytosaari@broadfolio.com  
Tel: +971 50 5580713 
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