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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 13.10.2021 – Turku 

PayiQ:n ja Perille.fi:n yhteistyö luo entistä kattavamman 
matkalippupalvelun 
 

Matkalippujen hankkiminen on nyt entistä 

helpompaa, kun PayiQ ja Perille.fi yhdistävät 

palvelunsa. Yhdellä sovelluksella voi vertailla 

hintoja, etsiä aikatauluja ja hankkia koko 

matkaketjun liput. 

 

Kaksi mobiilia matkalippupalvelua yhdistävät 

voimansa tarjotakseen käyttäjille helpon tavan 

hakea matkalippuja, vertailla hintoja ja ostaa 

lippuja. Yhteistyön ensi vaiheessa Perille.fi:n kautta 

myynnissä olevat juna- ja bussiliput tulevat myyntiin myös PayiQ Tickets -sovellukseen. 

PayiQ Tickets on ladattavissa ilmaiseksi uusimmille Android- ja iOS-puhelimille. 

 

PayiQ:n kehittämät joukkoliikenteen mobiilisovellukset ovat käytössä jo noin 20 

suomalaisessa kaupungissa. PayiQ Tickets -sovelluksella voi ostaa kaikkien PayiQ:n 

kumppaneiden lippuja, ilman että joka kaupunkia varten täytyy asentaa oma sovellus. 

Perille.fi taas on syntynyt tarpeesta helpottaa työlästä kaukoliikenteen aikataulujen ja 

hintojen vertailua monien eri sivustojen välillä. Perille.fi-palvelu säästää ihmisten aikaa 

yhdistämällä sopivimman matkan tai matkaketjun nopean löytämisen ja lippujen helpon 

ostamisen yhdeksi käteväksi palveluksi. 

 

Perille.fi-palvelun valikoimaan on tulossa myös maiden rajat ylittävät matkaketjut. Tämän 

syksyn aikana myyntiin tulevat Helsinki-Pietari-bussiyhteydet. Palvelujen yhdistämisen 

tuloksena matkustajat voivat siis ostaa samasta sovelluksesta esimerkiksi kaikki Turku-

Pietari-välille tarvitsemansa matkaliput, johon voisi kuulua Fölin bussilippu, VR:n 

junalippu Helsinkiin ja Lux Expressin bussilippu Pietariin. 

 

”Perille on erittäin innostunut tästä yhteistyöstä PayiQ:n kanssa. Perille.fi:n 

kaukoliikenteen ja matkaketjujen kattava bussi- ja junatarjonta yhdistettynä PayiQn 

olemassa olevaan asiakaspohjaan ja laajaan tarjontaan lähiliikenteessä tuovat lähes koko 

Suomen joukkoliikenteen tarjonnan yhteen sovellukseen. Uskomme yhdistetyn 

palvelumme houkuttelevan erityisesti niitä kaupunkiliikenteen suurkuluttajia, joilla on 

satunnaisempia tarpeita kaukomatkailuun, mutta ei halua uusien sovellusten lataamiseen 

tai rekisteröintiin” kertoo Vesa Heikkinen, Perille Mobility Services Oy:n toimitusjohtaja. 

 

”Olemme iloisia, että saamme palveluumme mukaan Perille.fi:n kaukoliikenteen 

lippuvalikoiman. Meillä on valmiiksi kattava valikoima useiden kaupunkien 

paikallisliikenteen lippuja ja nyt samalla sovelluksella saa myös ostettua kaupunkien 

väliset matkat. PayiQ:n missio on aina ollut tuottaa lippuratkaisuja koko matkaketjulle ja 

tämä yhteistyö vie meitä lähemmäs päämääräämme” sanoo PayiQ:n toimitusjohtaja 

Pirkka Lankinen. 
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Perille Mobility Services Oy tekee joukkoliikenteestä niin helposti saavutettavaa, 

että yksityisautoilija jättää yhä useammin autonsa kotiin. Vertailupalvelustamme löydät kotimaan 
lento-, juna- ja bussiliikenteen matkustusvaihtoehdot matkaketjuineen, ja vertailussa pääset 
ostamaan juuri itsellesi parhaiten sopivat liput, oli kriteerisi sitten matkan nopeus, hinta, reitti, 
saapumisaika tai vaikkapa CO2-päästöjen määrä.  

 
Lisätietoja: 
 
Vesa Heikkinen, toimitusjohtaja 
+358 50 555 1994 

vesa.heikkinen@perille.fi 

 

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: 
 
Pirkka Lankinen 
CEO 
+358 500 984 084 
pirkka.lankinen@payiq.net  

 
PayiQ 
Linnankatu 13a A 18 
20100 TURKU, Finland 
www.payiq.net 
 

      
 

 

 
 

Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

PayiQ Russia 
St. Petersburg 191186,  
Bolshaya Konushennaya str. 4-6-8, 
BC “House of Finland”, RUSSIA 
 

Mrs. Elena Lipchenko 
Regional Director, Russia and CIS 
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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