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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 29.4.2020 – Turku 

PayiQ panostaa Koronan jälkeiseen kasvuun 
 

Yhtiö investoi kansainväliseen kasvuun näistä globaalisti haastavista ajoista 

riippumatta. PayiQ on vahvistanut johtoryhmäänsä kahdella uudella nimityksellä. 

Shyam Sunder on aloittanut kansainvälisen myynnin ja liiketoiminnan kehityksen 

johtajana nimikkeellä VP, Global Sales. Pirkka Lankinen on aloittanut 

operatiivisena johtajana nimikkeellä Chief Operating Officer, COO. 

 

Shyam Sunder on aloittanut PayiQ:n kansainvälisen myynnin ja 

liiketoiminnan kehityksen johtajana. Shyam on MaaS-palveluiden, 

joukkoliikenteen liputuksen ja autoalan liikkumispalveluiden vahva 

vaikuttaja. Hänellä on yli viidentoista vuoden kokemus liikkumisen ja 

autoteollisuuden tietoturvallisuuden kansainvälisistä kumppanuuksista ja 

kasvun rakentamisesta. Hän on myös kuljetusalan ja yhdistettyjen MaaS-

palveluiden erikoistutkija ja ollut mukana kehittämässä alkuvaiheen 

älykkään liikkumisen startup-yrityksiä sekä Piilaaksossa että Euroopassa. 

PayiQ:ssa hänen toimiinsa kuuluvat strategiset kumppanuudet, uudet 

kansainväliset liiketoimintamallit, älykkään liputuksen strateginen kehittäminen sekä 

osallistuminen investointijärjestelyihin. 

 

Pirkka Lankinen on ylennetty operatiiviseksi johtajaksi. Lankinen on 

aiemmin vastannut PayiQ:n palveluiden kansainvälisistä toimituksista sekä 

projekteista. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus 

projektinhallinnasta, kansainvälisten tiimien kehittämisestä sekä 

ohjelmistotuotteiden toimituksista globaaleille markkinoille. PayiQ:n 

operatiivisena johtajana hänelle on tärkeää organisaation tehokas 

johtaminen sekä menestyksekkäät kumppanuudet. 

 

 

 

Näiden nimitysten lisäksi yhtiön hallitustyöskentelyä on laajennettu. Karri 

Salminen on kutsuttu yhtiön hallituksen neuvonantajaryhmän uudeksi 

jäseneksi. Hänellä on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus johtajana 

media-, televiestintä- ja IT-alan yrityksissä. Salminen on toiminut ITS 

Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009 ja hän on muun 

muassa ITMF Oy:n hallituksen jäsen. 

 

”Nämä nimitykset vahvistavat merkittävästi yhtiömme kasvustrategiaa, 

älykkään liikenteen ja liikkumisen palveluiden myyntiämme, lisäävät 

yrityksen tietopääomaa sekä pitävät meidät johtopaikalla globaalin älykkään liikenteen 

sektorilla” ylistää PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen. 
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PayiQ kehittää palkittua käyttäjätilipohjaista PayiQ TaaS® Ticketing-as-a-Service alustaa. Se 

tarjoaa fiksuille kaupungeille, MaaS- ja liikenneoperaattoreille sekä tapahtumajärjestäjille 
mahdollisuuden sekä myydä että validoida lippuja mobiililaitteilla. Lippuihin voi yhdistää monipuolisesti 
matkoja ja elämyksiä, kuten eri kulkuvälineitä, tapahtumia ja palveluja. Alusta myös kerää käytöstä 
ja liikkumisesta tietoa, jota palveluntarjoaja voi käyttää parantaakseen käyttökokemusta sekä 
prosessin tehokkuutta. PayiQ johtaa kehitystä kohti älykkäämpää ja käyttäjäystävällisempää 
liikennettä. 

 
Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista: 
 
Tuomo Parjanen 
CEO 

+358 500 528 295 
tuomo.parjanen@payiq.net 

 
PayiQ 
Maariankatu 4 C 
FIN-20100 TURKU, Finland 
www.payiq.net 
 

      
 

 

 
 

Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

PayiQ Russia 
13 building 2 Oruzheiny lane, premise 
VI, room 6 
Moscow 125047, RUSSIA 

Mrs. Elena Baidakova 
Area Manager 
info@iq-payments.ru  
Tel: +7 911 908 26 57 
 

PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 76 
11528 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Juha Ritala 
Sales Manager 
juha.ritala@payiq.net 
Tel: +358 400 819 027 
 

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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