
 

 

 

 

 

 

Tiedote 3.5.2016 
 
Jollalle uutta rahoitusta Sailfish OS -kehitykseen ja 
lisensointiliiketoimintaan 
 
Sailfish OS -käyttöjärjestelmää ja mobiililaitteita kehittävä Jolla Oy ilmoitti tänään, 
että se on varmistanut uutta rahoitusta toimintojensa jatkamiseen. Jolla on myös 
sopinut vapaaehtoisesta velkajärjestelyistä suurimpien velkojiensa kanssa ja 
perunut velkasaneeraushakemuksensa. Jolla myös rekrytoi uusia 
ohjelmistokehittäjiä tuotekehityksen vauhdittamiseen nykyisissä ja tulevissa 
projekteissa. 
 
Viime vuoden lopun rahoitushaasteiden jälkeen Jolla on hankkinut yhteensä 12 miljoonaa 
dollaria uutta rahoitusta, joka riittää turvaamaan yhtiön toiminnan vähintään vuoden 2016 
loppuun. Jolla keskittyy tällä hetkellä Sailfish OS -käyttöjärjestelmän edelleen 
kehittämiseen, Jolla Tablet -projektin loppuun saattamiseen, sekä lisensointiprojektien 
laajentamiseen. Jolla valmistelee myös erityistä yhteisöohjelmaa, joka julkistetaan 
lähiaikoina. 
 
“Vakavien taloushaasteidemme jälkeen olemme nyt päässeet pois viimeisimmästä 
kuolemanlaaksosta ja jatkamme vahvasti eteenpäin”, kommentoi Antti Saarnio, Jollan 
hallituksen puheenjohtaja. “Hyvien neuvotteluiden ja velkojiemme tuen avulla olemme 
myös onnistuneet välttämään raskaan velkasaneerausprosessin Suomessa. Uskon, että 
tämä hyödyttää kaikkia osapuolia. Uusi rahoitus kantaa yhtiötä vuoden loppuun, ja se 
antaa meille myös hyvää aikaa valmistella jatkorahoitusta. Nyt voimme keskittyä 
pääasiaan eli Sailfish OS -käyttöjärjestelmän edelleen kehittämiseen, johon olemme myös 
paraikaa rekrytoimassa uusia kehittäjiä.” 
 
Jolla Tablet -projekti loppusuoralla 
 
Viime vuoden lopun taloushaasteet aiheuttivat paljon päänvaivaa yhtiölle ja suurin kärsijä 
oli Jolla Tablet -projekti. Jolla pystyi toimittamaan ainoastaan pienen osan luvatuista 
tableteista. Jolla palauttaa rahat kaikille joukkorahoitukseen osallistuneille, jotka eivät 
tablettia saaneet. Rahoitussyistä takaisinmaksu tehdään kahdessa osassa: ensimmäinen 
puolisko heti ja toinen ensi vuoden tammikuuhun mennessä.    
 
Jolla on jo toimittanut muutamia yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta kaikki tabletit 
asiakkailleen. Takaisinmaksuprojekti etenee myös vauhdilla ja osa palautuksista on jo 
tehty. Ensimmäisen palautuskierroksen pitäisi olla kokonaan tehty toukokuun aikana. 
 



Sailfish OS -lisensointiprojektit etenevät 
 
Alkuvuonna Jollassa on keskitytty vahvasti lisensointiprojektien eteenpäin viemiseen. 
Intiassa Jollan projekti maan suurimman puhelinvalmistaja Intex Technologiesin kanssa on 
jo loppusuoralla ja Sailfish OS -käyttöjärjestelmällä varustettu, Mobile World Congress -
messuillakin esitelty Intex Aqua Fish -älypuhelin on tulossa markkinoille lähikuukausina. 
Toinen tärkeä projekti Jollalle on Turing Robotics Industries (TRI) -yhtiön kanssa. TRI on 
tehnyt Jollan kanssa lisensointisopimuksen Sailfish OS -käyttöjärjestelmän käyttämisestä 
tulevassa älypuhelimessaan. 
 
“Sailfish OS toimii jo vauhdikkaasti Turingin älypuhelimessa, ja olemme nyt yhdessä 
Turingin kanssa työstämässä tarvittavia toiminnallisuuksia puhelimeen”, Antti Saarnio 
kommentoi. “Uskomme, että Suomessa on mahdollista valmistaa Turingin kaltaisia, 
erityisille kohderyhmille suunnattuja älypuhelimia. Tuemme Turingia tässä tavoitteessa 
parhaamme mukaan.”    
 
Uusi Sailfish OS -yhteisöohjelma julkistetaan pian 
 
Yksi Jollan uusista projekteista liittyy Jollalle erittäin tärkeään Sailfish OS -yhteisöön. Sekä 
kehittäjille että muille yhteisöjäsenille suunnattu ohjelma julkistetaan lähiaikoina. 
 
“Virallinen julkistus on tulossa pian, mutta jo tässä vaiheessa voin ilokseni kertoa, että 
ohjelma sisältää myös erityisen tuotteisiin liittyvän yllätyksen yhteisöllemme. Odotan 
itsekin innolla ohjelmamme julkistusta! Tiimimme viimeistelee yksityiskohtia, ja kerromme 
asiasta lisää lähiviikkoina.”  
 
Lehdistökontakti: 

Juhani Lassila, viestintäjohtaja, puh. +358 40 541 2365, press@jolla.com.  

 

Jolla Oy 

Jolla kehittää avointa Sailfish OS -käyttöjärjestelmää ja sitä hyödyntäviä mobiililaitteita. Jolla 
perustettiin vuonna 2011, ja ensimmäiset Sailfish OS älypuhelimet Jolla-brändillä tulivat 
markkinoille Suomessa marraskuussa 2013. Marraskuussa 2014 Jolla julkisti Jolla Tablet -
projektin, ja ensimmäiset Jolla-tabletit toimitettiin syksyllä 2015. Jollan ensimmäinen merkittävä 
lisensointikumppani on Intex Technologies, Intian suurin älypuhelinvalmistaja.  

Jollalla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella ja Hongkongissa. 
www.jolla.com   

 
 


