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Missä mennään?

• Auroran ja Kohan toiminnallisen vertailun jatkaminen

• 75% tehty

• Osioiden läpikäyminen asiantuntijoiden kanssa

• Tarpeettomien toiminnallisten vaatimusten poistaminen 
vertailutaulukosta ja puuttuvien lisääminen

• Kohasta puuttuvien toimintojen priorisoinnin jatkaminen

• Tärkeiksi priorisoitujen puutteiden käyttäjätarinat

• Vaskin läsnäolo asiantuntija- ja kuvailuryhmissä ollut tärkeää, 
sillä se on vaikuttanut Kohan kehitykseen (esim. yhteiset 
aineistolajit)



Projektin haasteet

• Vaskin asiat eivät etene Koha Suomen resurssipulan vuoksi

• Aurora-dumppi

• Testiympäristön ongelmat ja virhetilanteet

• Mikä on testiympäristön ja mikä Kohan version ongelma?

• Kirjaston projektille korvamerkitsemä työaika vähäinen

• Erillinen raportointityökalu vielä saamatta testiympäristöön



Koha-Suomen haasteita

• Hallintomallit

• Näkyy mm siten, että samassa Kohan versiossa voi olla eri 
ongelmia, asennuksesta riippuen

• Rakenteellinen ongelma

• Pienet resurssit

• Koodareiden palkat pienet  nopea vaihtuvuus



Käytettävyys

• Monimutkainen käyttää (opittavuus, muistettavuus)

• Toimintojen toisistaan erottaminen hankalaa

• Tehokkuus: osa toiminnoista mutkikkaita (vaativat monta 
klikkausta)

• Hitaus, epävakaus



Punainen= Puuttuu Kohasta tai toimii epäsuotuisalla tavalla
Keltainen= Puuttuu molemmista
Vihreä= Toimii 
Tähti= Puuttuu Aurorasta

Tilanne, kun 75% läpikäyty



Esimerkkejä havaituista puutteista

• Kuntatasoa ei varsinaisesti ole olemassa (asetukset, tilastot)

• Vain yksi varauskokoelma on mahdollinen

• Kausijulkaisuista puuttuu numerotaso (ei vastaa standardia)

• Hyllyvarausten käsittely vaikeaa (ei hyllyvarausviestejä, listaus 
puutteellinen)

• Ongelmien selvittäminen hankalaa (esim. niteillä puutteelliset 
lokitiedot)

• Tällä hetkellä järjestelmä ei tue RDA:ta ja virheellisten tietueiden 
luonti on mahdollista (oikeellisuustarkistus puuttuu)  Riski 
Vaskin tietokannan laadun heikkenemisestä

• Asiakkaiden hakutoimintojen yhdistäminen puutteellinen

• Asiakkaan tunnuslukua ei voi tulostaa (eikä nähdä)

• Huollettavan muistutus ei lähde huoltajalle

• Niteiden hakumahdollisuuksissa ja massakäsittelyssä puutteita



• Tiedonhaku:

• Hakutulosnäkymä ei näytä kaikkea tarvittavaa tietoa

• Vapaasanahaussa ei voi käyttää useampaa hakusanaa tai Boolen 
operaattoreita

• Kaikki kentät eivät ole tiedonhaulla haettavissa (esim. 
alkuperäiskieli)

• Haku ei tunnista skandinaavisia merkkejä

• Osakohteet tulevat hakutuloksiin irrallaan emosta



Aiemmin päätetyt käyttöönoton 
edellytykset

• Vaski-johtoryhmä 3.6.2016:

• Finnan ja Kohan välinen rajapinta

• Melindan ja RDA:n vaatimat luettelointiominaisuudet

• Hankintayhteys verkkokauppoihin

• Suomen eri Koha-versioiden yhdistäminen

• RFID-toiminnallisuus



Kiitos!


