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Esiasennettujen Linux-kannettavien 
myynti alkanut

HELSINKI (julkaisuvapaa) - Esiasennettujen Linux-
kannettavien myynti on alkanut Suomen Linux-tuen ja 
Tietovirta Oy:n yhteistyönä. Kannettavissa on esiasennettuna 
Ubuntu 8.04 LTS -käyttöjärjestelmä. Niihin voi helposti asentaa 
myös minkä tahansa muun Linux-jakelun, koska laitteisto on 
Linux-yhteensopiva. "Tällä hetkellä Linux-käyttäjän on lähes 
mahdotonta ostaa Suomesta edullista kannettavaa 
tietokonetta, jossa ei olisi heille tarpeetonta Windowsia 
valmiiksi asennettuna. Me korjaamme asian tuomalla 
markkinoille Linux-kannettavia, joissa ei ole pakollista 
Windows-lisenssiä." kertoo Otto Kekäläinen Suomen Linux-
tuesta. "Ostaessaan Linux-tuen kannettavan Linux-käyttäjä voi 
olla varma, ettei hän maksa ns. Windows-veroa vastoin 
tahtoaan." Myynti tapahtuu Tietovirta Oy:n verkkokaupan 
linuxkauppa.fi:n kautta.

Linuxin käyttöönoton esteenä on monen mielestä ollut sen vaikeakäyttöisyys. Tähän mennessä 
Linux on jäänyt enimmäkseen tietokoneammattilaisten käyttöjärjestelmäksi. Linuxin käyttö 
itsessään ei ole vaikeaa. Ongelmat johtuvat usein siitä, että Linux asennetaan tietokoneeseen, 
jonka valmistaja on suunnitellut sen vain Windows-käyttöä varten. Nyt myyntiin tulleet Linux-
tietokoneet on etukäteen valittu ja testattu Linux-yhteensopiviksi, joten ongelmia ei ole. Käyttäjän 
ei tarvitse tehdä muuta kuin laittaa virta päälle ja aloittaa tietokoneen käyttäminen. "Tämä on 
helpoin tie Linuxiin" vakuuttaa Kekäläinen. Linuxkauppa.fi:n tuotevalikoimassa on myös tulostimia 
sekä muita oheislaitteita, jotka ovat varmasti Linux-yhteensopivia. Mikäli asiakas tarvitsee 
tukipalveluita, on niitä tarjolla Linux-tuki.fi:ssä.  

Lisätietoja
Linux on suomalaisen Linus Torvaldsin vuonna 1991 aloittama avoimeen lähdekoodiin perustuva 
käyttöjärjestelmän ydin, joka yhdistyttyään muiden avoimen lähdekoodin hankkeiden kanssa on 
kasvanut nopeimmin kehittyväksi käyttöjärjestelmäksi. www.linux.fi

Vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot (VALO) tarjoavat sellaisia etuja kuten räätälöitävyys ja 
riippumattomuus yksittäisistä ohjelmistoyrityksistä tai lisensseistä. Avoimen lähdekoodiin käyttöä 
liiketoiminnassa edistää Suomessa Center for Open Source Software. www.coss.fi

Suomen Linux-tuki on vuonna 2005 perustettu palvelu, joka tarjoaa Linuxiin liittyviä tuki- ja 
asiantuntijapalveluita ja sen tarkoituksena on edistää Linuxin yleistymistä Suomessa.
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