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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



Mikä KOHA on
• Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä
• Henkilökunnan perustyökaluna käyttämä

ohjelma, jonka avulla palvellaan asiakkaita
ja hallinnoidaan kokoelmia

• Verkkokirjaston perussisältö tulee täältä
• Nykyisin Vaski-kirjastoissa käytössä oleva

vastaava järjestelmä on Axiell Aurora
Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä

• Kuka tahansa saa käyttää ja muoka-
ta koodia vapaasti

• Korjaukset/kehittäminen tapahtuu 
käyttäjän ehdoilla

• Kehitys vapaaehtoista yhteistyötä, 
myös monet yritykset osallistuvat

• Tunnetuin esimerkki Linux

Omisteinen eli suljetun koodin järjestelmä
• Järjestelmäkoodi on salainen
• Vain järjestelmätuottaja pystyy

muokkaamaan
• Korjaukset/kehittäminen tehdään

järjestelmätuottajan aikataulun ja
painotusten mukaan



Kohan levinneisyys

• Lähtöisin Uudesta-Seelannista
• Eniten käytössä Ranskassa, Uudessa-

Seelannissa
• Tukholman yliopisto
• Oslon kaupunginkirjasto

• Suomessa ensimmäisenä Joensuun
seutukirjasto 2014

• Nyt Suomessa myös: 
Mikkelin, Oulun seutu

• Tulossa 2016 Kouvolan seutu,
Rovaniemi ja Lapin kirjastot

• Kiinnostus: Porvoon alue, Lahti, Pori



Kirjastojärjestelmätilanne 
Suomessa

• Axiell Aurora
• Axiellin poistuvat järjestelmä (PallasPro,

Origo)
• Mikromarc (Vaasa ja joitain koulukirjastoja)
• Sierra (Helsingin seutu,Helmet-kirjastot)
(hyvä, mutta iäkäs ja kallis, 

ei suomalainen)
• Voyager – tieteelliset kirjastot 

(vanhentunut)
• Koha

• Kaikki muut paitsi Koha ovat omisteisia
järjestelmiä



Miksi Koha?

• Kehittäminen omissa käsissä
• Päällekkäistyö jää pois
• Kustannukset
• Joustava, nopea mahdollisuus reagoida
• Resurssien ja kehittämisen koordinointi

yhdessä
• Valtakunnallinen yhteinen järjestelmä 

mahdollistaa yhtenäisen ja tasavertaisen 
järjestelmän kaikille kirjastoille
– asioiminen helpottuu

• Koko maakunta yhteisjärjestelmään 
Kohan myötä

• Kaupungin linjausten mukainen (strategia,
6Aika)

• Kansainvälisesti tehty ulkopuolinen kehitys
on myös käytettävissä

• Ei lisenssimaksuja
• Tärkein yksittäinen etu on suurempi 

riippumattomuus toimittajasta.



Kohan riskit

• Kohasta ei tule riittävän hyvä
• Kaikki Vaski-kunnat eivät hyväksy

liittymistä Koha-Suomi Oy:öön
• Kohan ja Finnan välisiä rajapintoja ei

saada kuntoon
• Suomen Kohan kehittäminen eriytyy
• Koha-Suomi eriytyy kansainvälisestä

Kohasta
• Tarvittava tietotekninen tuki järjestelmän

yhteydessä puuttuu/ei riitä
• Resurssit eivät riitä
• Osaamispääoman menettäminen
• Kustannusvaikutusten arviointi ei ole

oikea



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

• Turun osuus: nykyisen järjestelmän, Auroran
ja Kohan vertailu



Hallintomalli
• Koha-kirjastojärjestelmän ylläpito on 

järjestettävä tavalla, joka mahdollistaa 
kirjastojen omaehtoisen järjestelmien 
yläpito- ja kehittämistoiminnan

• Kirjastojen yhteistyö 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 
oikeustoimikelpoinen eli pystyttävä 
palkkaamaan ja solmimaan 
sopimuksia

• Tapa jakaa työpanosta ja kustannuksia 
sekä organisoida päätöksenteko



Osakeyhtiö
• Yhtiö selkein ja tuttu - sama ratkaisu kuin 

Joukkoliikenteen lippu- ja 
maksujärjestelmässä
(http://www.lmj.fi/)

• Oikeustoimikelpoinen, asiat sovitaan 
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

• Yhtiö ei tavoittele voittoa eikä se jaa 
omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen
voitto käytetään yhtiön oman toiminnan 

tukemiseen ja kehittämiseen
• Malli lisää kustannustietoisuutta sekä 

vaikutusmahdollisuuksia
• Aktiivinen vuorovaikutus kirjastojen 

asiantuntijoiden kanssa;
pyritään sovittamaan kehittämistarpeet ja 

käytettävissä olevat resurssit 
optimaalisimmalla tavalla

http://www.lmj.fi/


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 (perustamisvaiheessa 125 000 €)
• 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



Henkilökunta

• Kolme järjestelmänkehittäjää –
Joensuu, Mikkeli, Oulu

• Laajenemisen myötä tarve yhdelle 
lisäkehittäjälle ja mahdollisille 
määräaikaisille työntekijöille 

• Tuotepäällikkö 10 % Liperin kirjastonjohtajan
työajasta 

• Toimitusjohtaja 10 % jonkun 
kirjastotoimenjohtajan työajasta



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
• Vastaa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan 

asianmukaisesta järjestämisestä
• Nimeää ja erottaa toimitusjohtajan, 

ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja 
toimitusjohtajaa, 
varmistaa johtamisjärjestelmän 
toiminnan 

• Vastaa yhtiön kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnasta

• Nimeää asiantuntijaryhmän
• Päättää ohjelman major-version 

(kokonaan uusi päivitetty 
versio ohjelmistosta) käyttöönotosta

• Hallituksen jäsenten tehtävänä on
edistää yhtiön ja sen kaikkien 
osakkeenomistajien etua riippumatta 
siitä, mikä taho on nimennyt heidät 
jäsenehdokkaaksi.



Toimitusjohtaja

• Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa 
hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti 
(Osakeyhtiölaki 6 luku 17§)

• Yksi kirjastotoimenjohtajista oman työnsä 
ohessa,  arviolta 10% työajasta

• .



Asiantuntijaryhmä
• Kirjastojärjestelmään liittyvien kehittämistarpeiden ja –toiveiden 

kartoittaminen
• Kehityshankkeiden arvioiminen ja tärkeysjärjestykseen asettaminen
• Kehityshankkeiden valmistelu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle 

päätettäväksi
• Jäsenten tulee edustaa tasapuolisesti osakkeenomistajia ja palveluiden 

käyttäjiä. 



Tuotepäällikkö

• Liperin kirjastonjohtaja, 10% työajasta,
laskutetaan yhtiöltä

• Toimeksi panee hallituksen 
hyväksymät kehittämistoimenpiteet, 
vastaa minor- eli lisäominaisuuksien 
ja build-ominaisuuksien 
(kiireelliset virhekorjaukset) 
hyväksymisestä,  
vastaa versionhallinnasta.

• Tuotepäällikkö toimii 
asiantuntijaryhmän puheenjohtajana



Jatkossa

• Koha ei tällä hetkellä vielä vastaa Vaski-kirjastojen tarpeita, mutta kehitys näyttää
lupaavalta

• Kun jokin uusi kunta haluaa ottaa Kohan käyttöön ja tulla mukaan Koha-Suomi Oy:öön jär-
jestetään kohdennettu osakeanti



Kiitos!


