
Kohasta viestiminen Vaski-kirjastoissa 
 

- viestintäsuunnitelma käsitellään Vaski-johtoryhmän joulukuun kokouksessa 

 
- tavoitteena oikean tiedon lisääminen, tilanteen selkiyttäminen ja Kohaan siirtymi-

seen sitoutuminen 
 

 Yhteisen tahtotilan rakentaminen 

 
 

 

Koha-asia viestitään seuraaville ryhmille 
 

 Vaski-kuntien päättäjät saavat tiedon Kohasta  
osakkeiden hankinnan yhteydessä 

 
 

Ensimmäinen vaihe 
 

 Vaski-työvaliokunta /  

hyväksyy marraskuussa viestintäsuunnitelman 
- työvaliokunnan kokous 

 
 Vaski-johtoryhmä /  

hyväksyy viestintäsuunnitelman joulukuussa 2016 

- johtoryhmän kokous 
 

 Vaski-kirjastojen henkilökunta /  
- maalis-huhtikuu 2017 Koha-päivä henkilökunnalle  

- Maija Saraste ja Oulun kaupunginkirjaston henkilökunnan edustaja 
pyydetään kertomaan elämästä Kohan kanssa 

- Minna Sartekselta puheenvuoro Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäse-

nenä 
 

 Maakunnan kirjastojen henkilökunta 
- maakuntakirjastokokous keväällä 2017 

 

 
Toinen vaihe 

 
 Vaski-kirjastojen asiakkaat / 

kun siirtymisen aikataulu selvillä 

- eri tiedotuskanavat  
- lehdistölle erityisesti avoimen lähdekoodin ulottuvuus 

- miten vaikuttaa jokapäiväiseen kirjaston käyttöön 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Koha - tosiasiat 
 
 

Yhteinen kirkastettava tavoite 
 

- Kohaan siirtyminen 

- siirtymisen aikataulun lukkoon lyöminen 
 

Mikä Koha on? 
 

- avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä 

 
Miksi siihen siirrytään? 

 
- tulevaisuuteen suuntautunut avoimien rajapintojen järjestelmä 
- kirjastot itse kehittämisvastuussa  

- kehittämiskohteet itse määriteltävissä 
- ketterä kehittäminen 

- kustannussäästöt 
- yhteisvastuu järjestelmästä kirjastojen kesken 

 

Mihin on sitouduttu 
 

- Koha-yhteistyöhön, mm. järjestelmän kehittämiseen osallistuminen 
- aiesopimus Kohaan siirtymisestä on tehty  

- Turku on hankkinut Koha Oy:n osakkeita 
- muut Vaski-kunnat tekevät osakkeiden hankintapäätökset oman aikataulunsa mukai-

sesti 

- joulukuun Koha-Suomen hallituksen kokouksen jälkeen osakkaita ovat ainakin 
Turku, Naantali, Raisio, Rusko ja Paimio 

 
Mitä asian eteen on tehty / tehdään? 
 

- Jarko on vertaillut Auroraa ja Kohaa kirjastojärjestelminä 
- Kari on selvittänyt Kohan käytettävyyttä  

- Turun IT saa rahoitusta Turun kaupungilta KoHaan siirtymisen projektoimiseen 
 Vaskin kannalta kriittisten puutteiden kehittämiseen / korjaamiseen Auroran 

veroisiksi 

 
Kuka päättää Kohaan siirtymisestä ja ajankohdasta 

 
- Vaski-johtoryhmä, jonka päätöksen jälkeen asia viedään kussakin kunnassa tarvitta-

viin päätöksentekoelimiin 

- aikataulu avoin 
 

Järjestelmänvaihtoon liittyvät riskit ja miten niihin voi varautua  
 

- jos käyttöönotettaessa ei nykyisin käytössä olevan järjestelmän tasoinen 

 ylimääräistä työtä henkilökunnalle 
 oleellinen palvelun heikennys (”onko siihen varaa?”)  

 
 
 

 
 

 

KOHA Vaski-kirjastojen näkökulmasta 
 



 

  

Vahvuudet 

- tulevaisuuteen suuntautunut? 
- avoimuuteen perustuva; rajapinnat 
- edullinen ylläpito > kustannussäästöt 

- Turun strategian mukainen; päättä-
jien sitoutuminen  

- avoin omalle kehittämiselle; mitä ha-
lutaan / ehditään / osataan 

- mahdollistaa suljettua järjestelmää 

paremmin aidon modulaarisuuden 
(jos sellaiseen mennään) 

- selainpohjaisuus 
 

Heikkoudet 

- käytössä olevaa järjestelmää huo-
nompi toistaiseksi 

- teknisesti vanhentunut järjestelmä 

(ensimmäinen versio 2000)? 
- rutiinityövaiheisiin menee tällä het-

kellä kohtuuttomasti aikaa (lainaus, 
palautus, luettelointi, tiedonhaku, 
hankinta) 

- keskeneräinen / puutteellinen Vaskin 
näkökulmasta 

- lukuisia eri versioita käytössä; pääs-
täänkö yhteiseen? 
 

 

Uhat 

- henkilökunnan turhautuminen 
- työaikaa kuluu perustehtävän ase-

masta järjestelmän aiheuttaman hi-
tauden kanssa puljaamiseen; mitä 

jää tekemättä? 
- asiakaspalvelun huononeminen 
- kirjaston brändin huononeminen 

- käyttöönotettaessa keskeneräinen 
- päästäänkö yhteiseen kansalliseen 

versioon 
- Koha-kirjastot eivät sitoudu yhtei-

seen tekemiseen ja kompromisseihin 

- Koha-Suomen on kyettävä itse yllä-
pitämään järjestelmää; vastuu toimi-

vuudesta ja resurssien riittävyydestä 
- ei keskitettyä kansainvälistä kontrol-

lia; mikä takaa jatkuvuuden (ei vas-

taavaa ansaintalogiikkaa kuin yrityk-
sillä) 

 

Mahdollisuudet 

- kehittäminen nimenomaan haluttuun 
suuntaan kirjastojen yhteistyönä 

- Vaski mukaan järjestelmän kehittä-
miseen 

- säästyneiden kustannusten käyttö 
muuhun kehittämiseen 

- avoimet rajapinnat mahdollistavat 

uusien haluttujen ominaisuuksien li-
säämisen itsenäisesti 

- kirjaston brändin vahvistuminen ja 
ajantasaistuminen 

- uusien toiminnallisuuksien kehittämi-

nen suoraan järjestelmään (hankin-
taportaalin kaltaisia sovitinjärjestel-

miä ei jatkossa tarvita?) 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Työvaliokunnan ratkaisuja uhkiin varautumisessa 
 
 

Uhka   Varautuminen 
 



 

Järjestelmän hitaus ja kes-
keneräisyys 

 

 

 

Henkilökunnan turhautumi-
nen 
 

 

 
Vihaiset asiakkaat 

 

 

 

Yhteisen version puuttuminen 
käyttöönotettaessa 

 

 

 

Kirjaston brändin huononemi-
nen 
 

 

 
Johdon sitoutumisen puute 

 

 

 

Hankinnan vaikeutuminen 
 

 

 
Työaika menee vääriin asioi-

hin 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Päätös KOHAn käyttöönotosta 
 
 

Päätöksenteon kriteerit 



 

- kriittiset edellytykset Kohan käyttöönotolle määriteltävä ja oltava ehdoton niiden 
suhteen 

 se, että havaittujen puutteiden parannukset ovat kehitteillä, ei saa riit-

tää 
 ei toiveita, vaan realismia 

 tarvitsemme valmiin, vähintään nykyisen tasoisen järjestelmän, jota on 
mahdollisuus kehittää yhteistyössä muiden KOHA-kirjastojen kanssa 

 
 

Asiat, jotka ovat Vaskille keskeisiä ennen mahdollista käyttöönottoa. Seuraavat ovat 
 

1. ensisijaisia ja pakollisia (Vaski-jory listannut) 

 
- Koha ja RDA / Koha-Suomi 

- Koha ja Melinda / Koha-Suomi 
- Koha ja RFID / Koha-Suomi 

- Koha ja Finna / Oulu + Kansalliskirjasto 
- Kansallinen yhteinen versio Kohasta / Koha-Suomi 

 

2. Pakollisia 
 

- hankinta kuntoon (Bookyn EDItX-hankintarajapintaa kokeillaan) / Oulu 
 liitos järjestelmän budjettitoimintoon 
 Vaskin hankintaportaali Kohassa 

 saapuneen aineiston käsittelyn nopeuttaminen 
- luettelointiominaisuudet Auroran tasolle / Koha-Suomi 

 käytössä kankea (vrt. Aurora) 
 oikeellisuustarkistus puuttuu 
 852-kenttä ei Vaskin kaltaisessa käytössä 

- kausijulkaisujen hallinta; nyt jokaisen lehden jokainen numero omana 
tietueenaan > pitäisi olla yksi tietue per nimeke, johon yksittäisen nu-

merot liitetään (varaaminen, vanhat vuosikerrat) 
- tiedonhaun parantaminen (ElasticSearch käyttöön tulevassa yhteisessä 

versiossa) / yhteinen Koha-Suomi 

- järjestelmän hitauden korjaaminen 
 

3. Toivottavia / huomioita 
 

- Kohan toimintalogiikan syvällinen ymmärtäminen ennen käyttöönottoa  

 esim. poistettaessa asiakkaan lainahistorian poistaa myös niteen 
lainahistorian 

 poistettaessa emotietueen jäävät osakohteet roikkumaan tieto-
kantaan ellei niitä poista erikseen 

 muita yllätyksiä mahdollisesti luvassa 

 
 

 
 


