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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 18.7.2018 – Turku 

PayiQ:n mobiililiput saataville Pivossa 

Pivo avaa Suomen suosituimman mobiililompakon 

kumppaneidensa palveluille. PayiQ on mukana heti 

alkuvaiheessa tarjoamalla sovelluksessa ensin liikkumisen ja 

jatkossa myös tapahtumien mobiililippuja. 

 

OP Ryhmä uudistaa Pivo-mobiililompakkoa loppuvuoden 2018 

aikana. Kehitys tulee näkymään niin Pivon kumppaneille kuin 

käyttäjille uusina ominaisuuksina ja palveluina tulevina kuukausina. Pivo kehittyy 

palveluiden alustaksi, joka kokoaa yhteen paikkaan palvelut, kauppiaiden edut ja helpon 

maksamisen. Brändit ja kauppiaat voivat tavoittaa Pivon yli 800 000 rekisteröitynyttä 

käyttäjää yhden sovelluksen kautta, kun taas Pivon asiakkaat saavat käyttöönsä uusia etuja 

ja palveluita, jotka voi maksaa Pivossa. 

 

”Tavoitteenamme on luoda Pivosta jokapäiväisten palveluiden alusta, joka tekee elämästä 

helpompaa kaikkien pankkien asiakkaille. Haluamme jatkossa tarjota yhä monipuolisempia 

mahdollisuuksia Pivon sisällä sekä kauppiaskumppaneillemme että käyttäjillemme. 

Palveluiden tarjoama laajentuu ja ne löytyvät yhdestä sovelluksesta. Jatkossa Pivon käyttäjä 

voi vaikkapa tilata pizzaa ja taksin, varata pöydän ravintolasta tai ostaa mobiilibussilippuja 

suoraan Pivo-sovelluksesta”, kertoo OPn uusien liiketoimintojen johtaja Masa Peura. 

 

”Olemme innoissamme, että saamme tuotteemme ja palvelumme mukaan Pivoon. Tästä 

hyötyvät niin asiakkainamme olevat kaupunkien joukkoliikenteet ja liikennöitsijät kuin 

loppuasiakkaatkin. Liikennöitsijöille tämä on uusi myyntikanava ja loppuasiakkaille helppo 

tapa hankkia palveluita kirjautumalla vain yhteen sovellukseen. Ticketing as a Service -

alustamme mahdollistaa joustavan ja monipuolisen lippupalveluiden tuottamisen erilaisille 

palveluntarjoajille sekä monenlaisten maksutapojen käyttämisen.” sanoo Tuomo Parjanen, 

PayiQ:n toimitusjohtaja. 

 

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden 

ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-
asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat noin 160 osuuspankkia sekä ryhmän 

keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. 
Ryhmällä on noin 1,8 miljoonaa omistaja-asiakasta. 

Lisätietoja: 

 
OP Ryhmä 
Masa Peura, Uusien liiketoimintojen johtaja 
Puh. +358 40 528 2182 
masa.peura@op.fi 
www.op.fi 
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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 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 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 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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