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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 14.10.2021 – Turku 

PayiQ keräsi kahden miljoonan rahoituksen 
 

Suomalainen älykkäiden lippujärjestelmien 

toimittaja PayiQ on kerännyt kesän ja syksyn 

rahoituskierroksella noin kaksi miljoonaa 

euroa vanhoilta ja uusilta sijoittajilta. 

 

Rahoitus mahdollistaa PayiQ:n tuotekehityksen 

nopeuttamisen, markkina-aseman vahvistamisen 

ja kansainvälisen kasvun. PayiQ:n kehittämät 

joukkoliikenteen mobiilisovellukset ovat käytössä 

jo noin 20 suomalaisessa ja viidessä venäläisessä 

kaupungissa. Pandemian hellittäessä joukkoliikenteen ja erilaisten liikkumisen palveluiden 

kehittäminen on taas ajankohtaista. Rahoituksen turvin PayiQ voi kasvattaa resurssejaan 

reagoidakseen nopeasti muuttuvan alan haasteisiin. 

 

”PayiQ on hyvä esimerkki yhtiöistä, jossa haluamme olla mukana yhdessä sijoittajiemme 

kanssa” kertoo Matias Itkonen, SijoittajaPRO Corporate Financen hallituksen 

puheenjohtaja. ”Yhtiön on mukana ratkaisemassa useampaa tulevaisuuden megatrendiä 

tehokkaan mobiilimaksamisen ja joukkoliikenteen parissa. Yhtiö on saanut 

kansainvälistymisen jo hyvin kasvun alkuun ja sen laajentumista on mielenkiintoista olla 

mukana rahoittamassa." 

 

”Olemme hyvin tyytyväisiä viimeisimmän rahoituskierroksen antiin. Sen avulla voimme 

keskittyä Ticketing as a Service -alustamme tuotekehitykseen sekä kansainvälisen kasvun 

vauhdittamiseen. Arvostamme sijoittajien luottamusta meihin ja panostusta liikkumisen 

palveluiden kehittämiseen. Haluamme kehittää toimintaamme vastaamaan entistä 

paremmin käyttäjien ja liikkumispalveluiden tarpeisiin” sanoo PayiQ:n toimitusjohtaja 

Pirkka Lankinen. 

 

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 
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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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