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Koha-Suomi Oy:n 
perustaminen



Taustaa
• Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä

• Kaikki tuotettava koodi jaettava vapaasti/saatavana vapaasti

• Tarvitsee koordinoidun ylläpidon ja kehittämisen Suomessa

• Kirjastot haluavat tehdä työn yhdessä, etuja (kustannukset, kehittäminen 

omissa käsissä)



Kohti Kohaa -hanke
Itä-Suomen AVI:n rahoittama

Tavoitteena luoda hallintomalli Kohan ylläpidolle ja 

kehittämiselle ja kouluttaa lisää Koha-pääkäyttäjiä

Mukana aktiivisina toimijoina Rovaniemi, Oulu, 

Joensuu, Mikkeli, Kouvola ja Turku → Koha-

Suomi Oy:n perustajat



Hallintomalli

• Koha-kirjastojärjestelmän ylläpito on 
järjestettävä tavalla, joka mahdollistaa 
kirjastojen omaehtoisen järjestelmien 
ylläpito- ja kehittämistoiminnan

• Kirjastojen yhteistoiminta pitää organisoida 
järkevällä tavalla ja samalla varmistaa 
oikeudenmukainen kustannusten 
jakaminen eri osapuolten kesken.

• Mallin tulee edistää Kohan käyttöönottoa 
Suomessa ja taata pienillekin kirjastoille  
mahdollisuus tulla myöhemmin mukaan 
yhteiseen kehittämiseen. 

• Organisaation tulee olla julkisoikeudellinen 
eli pystyttävä palkkaamaan ja solmimaan 
sopimuksia.

• Yhdessä tekemisen organisointi ja 
oikeudenmukainen kustannusten 
jakaminen



Osakeyhtiö
• Yhtiö osoittautunut selkeimmäksi
• Yhtiön etuna oikeustoimikelpoisuus, 

asioiden selkeä sopiminen etukäteen, 
käytännön päätöksenteko tapahtuu 
hallituksessa eli lähellä käyttäjiä, 
kevyempi hallinto kuin kuntayhtymässä

• Yhtiön tarkoitus on tuottaa omistamilleen 
kunnille kirjastojärjestelmän ylläpito- ja 
kehittämispalvelut - kunta ostaa palvelua

• Tavoitetilana kustannustehokas tapa tehdä 
yhteistyötä

• Malli lisää kustannustietoisuutta 
järjestelmästä sekä vaikutusmahdollisuuksia

• Tapa jakaa työpanosta ja kustannuksia sekä 
organisoida päätöksenteko

• Aktiivinen vuorovaikutus kirjastojen 
asiantuntijoiden kanssa; 
pyritään sovittamaan kehittämistarpeet ja 
käytettävissä olevat resurssit 
optimaalisimmalla tavalla

• Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa
eikä se jaa omistajilleen osinkoa, 
vaan mahdollinen voitto käytetään 
yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja 
kehittämiseen

• Osakkaille ei makseta palkkaa 



Talous

• Yhtiön osakkeen merkintähetken mukaan määräytyvä merkintähinta on:
• 0,11 euroa/asukas kultakin osakkeelta 31.12.2016 saakka, minkä jälkeen
• 0,15 euroa/asukas kultakin osakkeelta tai yhtiökokouksen 2/3 enemmistön päätöksellä 

päättämä muu merkintähinta.
• Liikevaihto vuositasolla 
• Jaetaan käyttäjille asukasluvun mukaisessa suhteessa
• Ennusteen mukaan 0,26 €/asukas/vuosi (tällä hetkellä noin 0,68 €/as/v)
• Pääsääntöisesti kehittämisestä päätetään yhdessä ja kustannukset kuuluvat vuosimaksuun
• Jos kirjasto tarvitsee erityisiä rajapintoja esim. talousjärjestelmiin, joita ei muilla käytössä, 

vastaa itse rajapinnan kustannuksista



Päätöksenteko
Yhtiökokous

Hallitus

Toimitusjohtaja

Asiantuntijaryhmä

Tuotepäällikkö



Yhtiökokous
• Kunta valitsee edustajansa
• Yhtiökokouksella on merkittävän vahva asema 

yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmässä.
• Yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön kannalta 

tärkeistä asioista: 
• Strategian vahvistaminen ja muuttaminen
• Periaatteellisesti laajakantoinen tai 

taloudellisesti merkittävä toiminnan muutoksen
• Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten 

hankinta
• Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja 

poikkeukselliset sopimukset osakkaan kanssa
• Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan 

ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus
• Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen
• Sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, jotka 

voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan
• Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
• Asiantuntijaryhmän asettaminen ja tehtävät  
• Hallituksen jäsenten palkkiot tehtävät
• Vahvistaa yhtiön hallintosäännön 



Hallitus
linjaa yhteiset ja yleiset 

kehittämiskohteet ja tekee päätökset 

niiden rahoituksesta 

asiantuntijaryhmän esitysten pohjalta

kustannusten hallinta

valvoo palvelun (tuotteen) laatua



Toimitusjohtaja

• Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa
• hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
• Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja

laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin
toimiin vain hallituksen valtuuttamana ja ottaen
huomioon sen, että suuri osa epätavallisista ja 
laajakantoisista toimista vaatii yhtiökokouksen 
hyväksyntää 

• Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon 
lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta 
järjestämisestä

• Toimitusjohtaja antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot,
jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi

• Toimitusjohtajalla on itsenäinen vastuu 
tehtäväpiiriinsä kuuluvien asioiden hoitamisesta.



Asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmä muodostetaan Koha-Suomen järjestelmäasiantuntijoiden ja Koha-
käyttäjien edustajista. 

Asiantuntijaryhmän tehtävät:
kerää ja koostaa kehittämisehdotukset ja tarpeet
vastaa tuotteen kehittämislinjausten ja toiminnallisten vaatimusten valmistelusta
tuottaa kehittämisideoista esitykset hallitukselle
toteuttaa tuotepäällikön ja järjestelmäkehittäjien kanssa tuotteenhallinnan ja 
kehittämisen edellyttämät toimenpiteet
osallistuu kansainvälisen Koha-yhteisön toimintaan



Tuotepäällikkö
toteuttaa kehittämistoimenpiteet 

hallituksen hyväksynnän pohjalta

toimii asiantuntijaryhmän 

puheenjohtajana ja koollekutsujana



Jatkossa

• Kunta haluaa ottaa Kohan käyttöön ja tulla mukaan Koha-Suomi Oy:öön → kohdennettu osakeanti
• Yhteinen järjestelmä, yksinkertainen työ, ei päällekkäistyötä (resurssien järkevä käyttö)
• Opettelua yhteistyön kulttuuriin (uhka ja mahdollisuus)



Kiitos!


