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1. Selvitystyön tavoitteiden kuvaus 
 
 
Tämä selvitystyö tehtiin osana Kohan käyttöönoton valmistelu -projektia. 
 
Työn tavoitteena oli selvittää ja kuvata tarkemmin Koha-järjestelmän käyttöönoton edellyttämät tehtävät 
ja vaatimukset: 
 

 Vaskin tarvitsemat ominaisuudet/toiminnallisuudet, jotta Koha-järjestelmä voidaan ottaa 
käyttöön 

 Tekniset vaatimukset (arkkitehtuuri, liittymät) 

 Käyttöönottosuunnitelma ja kustannusarvio 

 Hallintomallit (kehitys- ja ylläpitomallit) 
 

  



   
    27.6.2018 
 

4 
 

2. Selvitystyö ja työn tulokset 
 
 

2.1 Toiminnallisten vaatimusten vertailu 
 
Toiminnallisten vaatimusten vertailu toteutettiin tekemällä yksityiskohtainen vertailu Vaskin nykyisen kir-
jastojärjestelmän, Axiell Auroran, ja avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän Kohan toiminnallisuuksien 
välillä. Apuna käytettiin Oulun tekemää vaatimusluetteloa, johon selvitystyön aikana lisättiin luettelosta 
puuttuneita vaatimuksia ja toisaalta poistettiin Vaskin näkökulmasta tarpeettomia vaatimuksia.  
 
Vertailun tulokset kirjattiin ylös käyttäen seuraavaa jaottelua: 
 

0=ominaisuus toimii Aurorassa, puuttuu Kohasta tai toimii epäsuotuisalla tavalla 
1=ominaisuus puuttuu sekä Aurorasta että Kohasta 
2=ominaisuus toimii Aurorassa ja Kohassa halutulla tavalla 
3=ominaisuus puuttuu Aurorasta ja toimii Kohassa 

 
Tarkempi analyysi tehtiin ns. 0-ominaisuuksiin (puuttuu Kohasta tai toimii epäsuotuisalla tavalla) priori-
soimalla nämä omaisuudet asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijoina käytettiin käsiteltäviin aihealu-
eesiin Vaskissa syvällisesti perehtyneitä osaajia. Priorisoituja puutteita ei käsitelty projektin aikana Vaskin 
johtoryhmässä. 
 
Priorisoinnissa käytettiin seuraavaa asteikkoa: 
 

P1 = käyttöönoton estävä 
P2 = vaatii aikataulutuksen 
P3 = tarpeellinen, mutta ei estä käyttöönottoa tai vaadi aikataulua 

 
Kaikkiin 0-ominaisuuksiin kirjoitettiin käyttäjätarinat ja näistä osaan P1-prioriteetin ominaisuuksista tar-
kemmat määrittelyt hyväksymiskriteerien muodossa. Määrittelyn työkaluna käytettiin Visual Studio Team 
Serviceä. Kaikkia käyttäjätarinoita tai hyväksymiskriteerejä ei tämän projektin aikataulun puitteissa ollut 
mahdollista saada valmiiksi, joten niitä on vielä jatkotyöstettävä, mikäli Kohan käyttöönottoon päädytään 
ja Vaskin kehitystarpeita aletaan toteuttaa.  
 
Selvitystyön aikana käytiin myös tutustumassa Oulun ja Joensuun Koha-versioihin. Tututustumiskäyn-
neillä selvitettiin Kohan toiminnallisuutta, sekä kokemuksia ja opittuja asioita ko. kirjastojen Koha järjes-
telmän käyttöönotoista (Liitteet: Anni Rajala: Raportti vierailusta Ouluun 24.-26.10.2017 & Nina Hyyppä: 
Raportti vierailusta Joensuuhun 22.-23.11.2017). 
 
 

2.1.1 Vertailu-tuloksen yhteenveto 
 
Aurora-Koha -vertailussa oli kaiken kaikkiaan 1189 ominaisuutta. Näistä Kohasta puuttuvia tai epäisuo-
tuisasti toimivia ominaisuuksia (ns. 0-ominaisuuksia) on 19,5 %. Sellaisia ominaisuuksia, jotka puuttuivat 
molemmista järjestelmistä (ns. 1-ominaisuuksia) on 10,8 %. Molemmissa järjestelmissä toivotulla tavalla 
toimivia ominaisuuksia (ns. 2-ominaisuuksia) on 65,9 %. Ominaisuuksia, jotka toimivat vain Koha-järjes-
telmässä (ns. 3-ominaisuuksia) on 2,7 %. 
 
1,2% ominaisuuksista (Blocked) olivat sellaisia, joihin vertailua ei saatu tehtyä. Blocked-tilaan jäi esimer-
kiksi Oulussa tehdyn raportointityökalun puuttumisen vuoksi varausten hakua koskevia ominaisuuksia. 
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Kohasta Puuttuvien toiminnallisuuksien (ns. 0-ominaisuuksien) jakautuminen eri osa-alueille 
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Puuttuvien ominaisuuksien prioriteettien jakautuminen 
 

Priorisointiin osallistuivat kunkin osa-alueen asiantuntijat. Priorisointeja ei projektin aikana hyväksy-
tetty Vaski-johtoryhmässä, joten mikäli Koha päätetään ottaa käyttöön, tulisi priorisoidut puutteet 
käydä Vaskissa läpi ja viedä lopulliset tärkeimmät kehitysehdotukset Koha-Suomen asiantuntijaryh-
mään/hallitukseen keskusteltavaksi ja päätettäväksi. 
 
0-ominaisuuksien (ominaisuus puuttuu Kohasta tai toimii epäsuotuisalla tavalla) prioriteetit jakautuivat 
seuraavasti: 
 

 

 
 
 

2.1.2  Yhteenveto osa-alueittain 
 
Yhteenveto tehdystä vertailusta Auroran ja Koha välillä on jaettu vertailutaulukossa käytettyihin osa-aluei-
siin (liite: Vaski-kirjastojen Aurora-Koha-vertailu). Sanalliseen yhteenvetoon on sisällytetty asiantuntijoiden 
tärkeiksi määrittelemät Kohan puutteet sekä sellaiset hyödylliset ominaisuudet, jotka toimivat Kohassa 
mutta eivät Aurorassa. Yhteenvedon lopussa on lisäksi käyty läpi muita huomioita, jotka jäivät vertailutau-
lukon osa-alueiden ulkopuolelle. 
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Asiakkuuden hallinta 

 
Osio asiakkuuden hallinta sisältää asiakastietojen tallentamiseen, hakemiseen sekä asiakastietojen 
käsittelyyn liittyvät määrittelyt. 
 
Yksi merkittävimmistä eroista asiakastietojen käsittelyssä Kohan ja Auroran välillä liittyy henkilötun-
nuksen tallentamiseen ja esittämiseen. Aurorassa henkilötunnus on piilotettu näkyvistä kaikilta käyt-
täjiltä, jotka eivät sitä työtehtävissään tarvitse, mutta henkilötunnus toimii kaikilla käyttäjillä siitä huoli-
matta hakuehtona. 
 
Koha-Suomi käyttää henkilötunnusten tallentamiseen erillistä sotusiiloa. Kohan puolelle ei siis tallen-
neta henkilötunnusta, vaan ainoastaan sotuavain, johon henkilötunnus sotusiilossa liittyy. Asiakas-
haussa henkilötunnuksella ei näin ollen ole mahdollista hakea. Henkilötunnuksen olemassaolo pysty-
tään tarkistamaan uutta asiakasta tehtäessä lisäyssivulle integroidulla sotusiilo-haulla. 
 
Sotusiilon käyttöön on Koha-Suomessa päädytty asiakkaiden tietosuojan parantamiseksi. Henkilötun-
nuksen käyttö asiakashaussa on kuitenkin käytännön asiakaspalvelutyössä jatkuvasti tarpeen. Hen-
kilötunnuksella on pystyttävä hakemaan tilanteissa, joissa asiakas haluaa lainata henkilöllisyystodis-
tuksella tai tarvitsee uuden pin-koodin, jotta virkailija pystyy valitsemaan varmasti oikean asiakastietu-
een. 
 
Auroran asiakastietueissa voi tällä hetkellä olla tallennettuna useampi asiakastunnus (=kirjastokortin 
tunnus) yhtä tietueta kohti. Koha sen sijaan sallii ainoastaan yhden asiakastunnuksen tietuetta kohti. 
Konversiota varten tulisi selvittää jääkö tunnuksen käytöstä jonkinlainen aikaleima, jonka perusteella 
konversiossa voitaisiin määritellään mikä asiakkaan olemassaolevista tunnuksista jätetään voimaan. 
 
Turun kaupungilla on kulttuurikorttipalvelun vuoksi asiakastietoihin liittyvä erityisvaatimus, joka on ai-
kanaan räätälöity Vaskia varten myös Aurora-järjestelmään. Kulttuurikorttia varten asiakastietoihin 
tarvitaan valintamahdollisuus niitä asiakkaita varten, jotka haluavat tilata sähköpostiinsa kulttuurikort-
titiedotteita sekä lisäksi mahdollisuus sellaiseen raporttiin, jolla saadaan listaus valinnan tehneistä 
asiakkaista. Sekä valintaruudun lisääminen asiakastietuepohjiin että tarvittavan raportin luominen vai-
kuttaisi olevan mahdollista.  
 
Kohaan tarvitaan myös mahdollisuus estää omatoimikirjastojen käyttö yksikkökohtaisesti, jotta 
käyttökieltotapauksessa asiakkaalta voidaan evätä pääsy yksittäiseen toimipisteeseen eikä kaikkiin 
omatoimikirjastoihin. Vaatimus kumpuaa uudesta kirjastolaista, joka sallii ainoastaan kirjastokohtaiset 
käyttökiellot. 
 
Koha mahdollistaa sellaisen asiakaslajin käytön, jolla holhoussuhde ei ole sidoksissa holhottavan 
ikään. Tällaisen asiakkaan tiedosta holhoajan tiedot eivät siis katoa automaattisesti, vaikka asiakas 
ikänsä puolesta normaalisti siirtyisikin aikuisasiakkaaksi. 

 
Aineiston käyttö 

 
Osio aineiston käyttö sisältää lainaukseen, palautukseen, uusimiseen sekä kotipalveluun liittyvät mää-
rittelyt. 
 
Kohan lainaus- ja palautustoiminnoissa havaittiin vertailussa melko vähän puutteita, joista yhtäkään 
ei määritelty käyttöönottoa estäväksi vaan valtaosa katsottiin nice-to-have -tyyppisiksi ominaisuuk-
siksi. Puutteita todettiin joidenkin näkymien esitettävissä tiedoissa, mutta epäselväksi jäi mitä on 
mahdollista muokata näkymien osalta asennuskohtaisesti ja mitkä osat näkymistä ovat yhteisiä kai-
kille Koha-Suomen kirjastoille. 
 

https://www.turku.fi/kulttuurikortti
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Kohaan lainauspalveluista aiemmin raportoituun hitauteen on saatu parannusta uuden version myötä. 
Kohan uudessa versiossa lainausnäytölle ei enää automaattisesti lataudu näkyville asiakkaan kaikkia 
lainoja, mikä vanhassa versiossa hidasta lainausta merkittävästi. 
 
Lainojen eräpäivän siirto taaksepäin onnistui testiympäristössä eikä tätä saatu lainausparametreillä 
estettyä. Mikäli parametrein ei ole mahdollista estää eräpäivän siirtymistä uusinnan yhteydessä taak-
sepäin, on kyseessä ohjelmavirhe, joka tulee korjata. 
 

Asiakasviestintä ja tulosteet 
 
Osio asiakasviestintä ja tulosteet sisältää järjestelmästä lähteviin ilmoituksiin ja järjestelmästä tulos-
tettaviin kuitteihin liittyvät määrittelyt. 
 
Koha lähettää tällä hetkellä huollettavan muistutuksen huollettavalle itselleen. Koska huoltaja vas-
taa kuitenkin huollettavansa lainoista, tulisi muistutuksen lähteä huoltajalle, kuten Vaskissa tällä het-
kellä lähtee. 
 
Viestien ja tulosteiden sisällön muokkaus on Kohassa vapaampaa, koska sisältö luodaan html-kie-
lellä. Html-kieli vaatii käyttäjältä opettelua. Järjestelmästä ei pysty lähettämään kohdennettuja vapaa-
muotoisia viestejä. Aurorassa pystyy lähettämään vapaamuotoisia sähköposteja ja tekstiviestejä asi-
akkaalle. 
 
Vaskissa on jouduttu toistaiseksi käskyttämään muistutusten sekä kirje-noutoilmoitusten lähettä-
minen järjestelmästä (automatisointia pyydetty Vaskin Aurora-asennukseen, mutta sille ei ole tois-
taiseksi annettu aikataulua). Kohassa kyseiset toiminnot on automatisoitu, mikä säästää jonkin verran 
käsin tehtävää työtä ja poistaa toisaalta myös sellaisen virheen mahdollisuuden, että muistutukset 
unohdettaisiin kokonaan lähettää. 
 

Maksut ja laskutus 
 
Osio maksut ja laskutus sisältää maksuihin, asiakkaan maksutietoihin ja palauttamatta olevan aineis-
ton perintään liittyvät määrittelyt. 
  
Vaskissa aineiston laskutusta hoidetaan kahdella tavalla – lähettämällä aineisto sftp-siirtona perintä-
toimistolle tai lähettämällä laskut järjestelmästä itse (tuloste/e-kirje). 
  
Koha-Suomen kirjastoissa on käytössä useampia laskutusratkaisuja. Sekä laskujen lähettäminen itse 
että siirtäminen kolmannelle osapuolelle on mahdollista, mutta kaikkia tarvittavia rajapintoja ei toden-
näköisesti ole valmiiksi olemassa vaan ne on tehtävä ennen käyttöönottoa. Laskuttamiseen liittyvien 
toimintojen varsinainen testaaminen testiympäristössä ei ollut mahdollista, joten käytettävyyttä ei pys-
tytty vertailun yhteydessä arvioimaan.  
  
Koha säilyttää tällä hetkellä asiakkaan tiedoissa maksuhistorian. Vertailun aikana ei saatu kuiten-
kaan varmuutta siitä, onko tällaisen tiedon säilyttämiselle perusteita. Mikäli pois kuitattua velkaa ei 
saa asiakkaan tiedoissa säilyttää, on maksuhistoriatiedot saatava piilotettua. Koha-Suomelta saadun 
tiedon mukaan tämä on toteutettavissa ainakin eräajolla. Jos estettä maksuhistorian säilyttämiselle ei 
ole, voi maksuhistoriatiedoista olla toisinaan hyötyä esim. riitatilanteiden selvittelyssä. 
  
Kohassa myöhästymismaksutiedoista voi linkin kautta siirtyä suoraan sen niteen tietoihin, joka asi-
akkaalla on ollut lainassa. Tämä on toisinaan tarpeen esimerkiksi haluttaessa tietää jälkikäteen tar-
kalleen, mikä nimeke asiakkaalla on ollut lainoissa. 
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Varaukset 
 

Osio varaukset sisältää varausten tekemiseen, hallintaan, esittämiseen ja itsepalvelunoutoon liittyvät 
määrittelyt. 
 
Koha ei mahdollista erillisten varauskokoelmien luomista, joita Vaskin Aurora-asennuksessa on tällä 
hetkellä käytössä. Erillisille varauskokoelmille on tarve, koska Vaskin kanssa samassa asennuksessa 
on mukana esimerkiksi koulukirjastoja, jotka eivät kuulu Vaskiin ja joilla on omille asiakkailleen oma 
varattava kokoelmansa. 
 
Suoraan asiakkaaseen vaikuttaa myös se, ettei rinnakkaisvarauksia (=useampaan nimekkeeseen 
tehty varaus, joista halutaan jäävän kiinni vain ensimmäisenä vapautuva) ole mahdollista tehdä asi-
akkaille. Asiakkaalle kiinni jäänyttä varausta ei ole myöskään mahdollista uudelleenaktivoida. Auro-
rassa uudelleenaktivointi ja kiinni jääneestä varauksesta peruutusilmoituksen lähettäminen on 
mahdollista. 
 
Vaskissa haetaan tällä hetkellä hyllyvaraukset kirjastojen sähköposteihin tulleiden ilmoitusten perus-
teella (sähköposti-ilmoitusten lisäksi aamuisin otetaan hyllyvarauslistat, jolloin esim. kiinni oleville yk-
siköille kohdistetut varaukset tulevat käsitellyksi jossakin muualla). Kohassa sähköpostitoiminnon kor-
vaa varausjono-raportti, joka kohdistaa hyllyvarauksen järjestelmäasetuksiin määritysten mukaan yh-
delle yksikölle. Varausjono-raporttia ei ole kuitenkaan toistaiseksi säädetty Koha-Suomen tarpeita 
vastaavaksi, joten raportin antamalle listalle tulee mukaan myös sellaisia niteitä, joita sille ei pitäisi 
tulla (pikalainat, kadonneiksi merkityt). Varausjono-raporttia täytyy siis vielä muokata, jotta se vastaisi 
toimintatasoltaan Vaskin tämänhetkistä hyllyvaraustoiminnallisuutta. Kohan varsinainen hyllyvaraus-
lista vastaa Vaskissa aamuisin otettua listaa. 
 
Varausjono- ja hyllyvarauslistaa ei pysty Kohasta tulostamaan muuten kuin selaimen tulostustoimin-
nolla eikä hyllyvarauslistassa näy ISBN-numeroa tai painostietoa, jota tarvitaan varaukseen oikean 
painoksen tunnistamiseksi. Monessa Koha-kirjastossa hyllyvarausten hakija käyttääkin tablettia, jol-
loin listan saa mukaan hakureissulle. Isoissa yksiköissä hyllyvarauksia tulee kuitenkin jatkuvasti ja 
aamuisin niitä voi olla useita satoja, jolloin varauksia myös hakee useampi kuin yksi henkilö. Sujuvaan 
ja nopeaan hyllyvarausten noutoon on mietittävä sellainen toimintatapa, joka palvelee myös isompia 
yksiköitä käyttämällä hyödyksi listan suodattamista esimerkiksi osaston tai hyllypaikan perusteella. 
 
Hyllyvarauksen kohdistumisjärjestys (varausjono-raportti) on Kohassa määriteltävissä itse. Tällä het-
kellä Vaskin hyllyvaraussähköpostien kohdistumisen on määritellyt järjestelmäntoimittaja. Joissain ti-
lanteissa mahdollisuus määritellä kohdistumisjärjestys itse voi olla hyödyllinen ominaisuus. 
 
Koha mahdollistaa myös asiakkaiden sijoituksen muokkaamisen varausjonossa, mikäli käyttäjälle 
on annettu toimintoon oikeudet. Varausjonon manipuloimiseen ei pääsääntöisesti ole tarvetta, mutta 
esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakkaan varaus on virkailijan virheen takia vahingossa poistettu, voi-
daan asiakkaan uusi varaus tällä tavoin siirtää jonon kärkeen. 
 

Tiedonhaku 
 

Osio tiedonhaku sisältää tiedonhaun kohdistumiseen, tiedonhaun ominaisuuksiin, tiedonhaun tulosten 
esittämiseen ja järjestämiseen sekä niteiden ja saatavuuden tarkasteluun liittyvät määrittelyt. 
  
Tiedonhaun todettiin vertailun aikana olevan Kohassa heikoiten toimivia osioita. Osa ongelmista johtui 
testiympäristön asennuksesta, mutta useimpien kohdalla kyseessä oli kuitenkin aito puute. Tiedon-
haku Vaskin asennuksessa toimi myös erittäin hitaasti. Hitausongelma on koskenut ainakin osaa uu-
den version kanssa tuotantoon siirtyneitä Koha-kirjastoja. 
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Koha-Suomi ei aio kehittää Kohan tiedonhakua vaan suunnitelmissa on korvata asiakaspalvelussa 
tiedonhaku Finnalla siten, että Finnaan lisätään virkailijanäkymään johtava tietuelinkki, josta virkailija 
pääsee siirtymään Kohan puolelle tekemään asiakkaalle esimerkiksi varauksen. Tämä suunnitelma 
ei kuitenkaan ratkaise tiedonhaun puutteita eikä toimi työkaluna esimerkiksi kokoelmanhoidossa. Tie-
donhaku on edelleen keskeinen työkalu kirjastojärjestelmässä eikä sen ainoa käyttötarkoitus ole asia-
kaspalvelussa tehtävät haut. 
  
Kansalliskirjasto päätti keväällä 2018 lähteä mukaan yhteistyöhön Koha-järjestelmän käyttöönottavien 
korkeakoulukirjastojen kanssa. Kansalliskirjaston suunnitelmissa on kehittää Kohan tiedonhakua ja 
ottaa käyttöön ElasticSearch nykyisen Zebra-haun tilalle. Tätä kehitystyötä tulisi jatkossa seurata. 
  
Nykyisellään suurimpia tiedonhakuun liittyviä puutteita ovat: 
 

 osakohteet tulevat hakutuloksiin irrallaan emotietueesta, 

 hakutulosnäytön tulosten järjestelyvaihtoehdot ovat Auroraan verrattuna niukemmat eikä ha-
kutulosnäytöllä esitetä kaikkea tarvittavaa tietoa, 

 tiedonhakua ei voi oletusarvoisesti kohdistaa kaikkiin MARC21-formaatin kenttiin (tällä het-
kellä järjestelmäkehittäjä voi muokata indeksiä, ElasticSearchissä haettavissa olevat kentät 
tulevat olemaan määriteltävissä selainkäyttöliittymän kautta), 

 haku ei tunnista skandinaavisia merkkejä (mönster löytää myös monster jne.), 

 haku ei jätä kaikkia välimerkkejä huomioimatta, vaan esim. kaksoispiste hakulauseessa ai-
heuttaa sen, ettei hakutuloksia löydy ollenkaan, 

 valmiista hakuvalikoista puuttuu vaihtoehto alkuperäiskieli ja olemassaolevasta kielivalikosta 
ei voi valita kerrallaan kuin yhden kielen, 

 valmiin hakuvalikon vaihtoehto luokka ei kohdistu luokkaan vaan niteen hyllypaikkaan eikä 
löydy tietoa, miten voisi hakea varsinaisella luokalla tai lisäluokilla (voi liittyä virheelliseen in-
deksointiin ja siten olla korjattavissa), 

 tiedonhaku antaa ainakin Vaskin testiympäristössä joidenkin hakujen (esim. haku asiasanalla 
historia tai lehden nimekkeellä), kohdalla virheilmoituksen. 

 
Vertailua tehdessä koettiin ylipäätään ongelmia tiedonhaun käytettävyydessä. Laajennetussa 
haussa aineiston sijoitteluun liittyvät valinnat jakautuvat useammalle välilehdelle sen sijaan, että käyt-
täjällä olisi edessään yksi tiivis hakulomake, jota voisi halutessaan muokata. Vapaasanahaussa fraa-
sihaun muodostaminen vaatii myös enemmän muistamista, sillä se ei tapahdu lainausmerkeillä vaan 
vaatii kenttätunnisteiden käyttöä. Boolen operaattorit hankaloittavat englanninkielisten nimekkeiden 
hakua, esim. to be or not to be nimekettä ei saa haettua ellei käytä fraasihakua. Katkaisumerkkiin 
liittyvä järjestelmäasetus aiheuttaa myös ongelmia (vapaasanahaussa useamman hakusanan käyttö 
ilman katkaisumerkkejä ei anna oikeita hakutuloksia, mikä katkaisumerkki on asetuksissa valittu käyt-
töön), joten käytännössä asetuksiin on valittava automaattinen katkaisu. 
 

Hankinta 
 

Osio hankinta sisältää hankintojen tallentamiseen, tilausten sähköiseen lähettämiseen, tilausten saa-
pumisvalvontaan sekä hankintabudjettien hallintaan liittyvät määrittelyt. 
 
Vaski on ottanut vuonna 2017 käyttöönsä Aurorasta irrallisen hankintaportaalin, jonka kautta iso osa 
hankinnoista nykyisin tehdään. Hankintaportaali tarkistaa mukana olevilta toimittajilta päivän hinnan 
ja lähettää tilauksen edullisimman hinnan tarjoavalle. Myös Koha-Suomi on päättänyt ottaa hankinta-
portaalin käyttöönsä. Vaskin kannalta hankintaportaali sekä yhteys sen ja Kohan välille tulisi olla ole-
massa ennen käyttöönottoa, koska muussa tapauksessa nykyiseen puitejärjestelyyn perustavan han-
kintasopimuksen noudattaminen vaatisi huomattavan paljon käsin tehtävää työtä. 
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Koha-Suomi on toteuttanut hankintayhteydet (EditX) suurimpien aineistotoimittajien ja Kohan välille, 
joten tilausten siirtyminen sähköisesti aineistotoimittajan verkkokaupasta kirjastojärjestelmään on 
mahdollista. Tämän Vaski-kirjastojen johtoryhmä on aiemmin (ennen nykyisen hankintaportaalin käyt-
töönottoa) määritellyt yhdeksi käyttöönoton vaatimaksi edellytykseksi. 
 
AV-aineistoa tilataan edelleen Auroran hankintaa käyttämällä, joten toistaiseksi on vielä tarvetta tehdä 
tilauksia suoraan kirjastojärjestelmästä. Toisaalta hankintaportaalilla ei voida myöskään tehdä kaikkia 
hankinnan työnkulkuja, kuten aineiston vastaanottoa, mikä tehdään sekä Vaskissa että Koha-kirjas-
toissa tällä hetkellä järjestelmän hankintatoimintoja käyttämällä.  
 
Saapumisvalvonta tapahtuu Kohassa valitsemalla ensin oikea toimittaja ja luomalla saapumiskäsi-
teltävällä tilaukselle jokin numero (esim. lähetyslistan numero, huomioitava että tämä määrittelee ai-
neistolle syntyvät vastaanottopäivän), minkä jälkeen näkyviin tulevasta listasta vastaanotetaan halutut 
kappaleet. Saapumisvalvonnan kulku on nykyistä työläämpi. 
 
Järjestelmässä tehtäviä hankintoja ei pysty kopioimaan uuden hankinnan pohjaksi, mikä on työtä 
nopeuttava ominaisuus isoja massoja, kuten uusittavien lehtitilausten hankintatietoja, syötettäessä.  
Lisäksi tilausten hakumahdollisuudet ovat Kohassa suppeammat.  Hakua koskeviksi tärkeimmiksi 
puutteiksi katsottiin, ettei tilauksia voi hakea toimipisteellä tai aineistolajilla, jollei niitä varten ole tehty 
omia budjettirivejä. 
 
Vaskissa ainakin Turussa on lähetetty tilausmuistutuksia (reklamaatioita) suoraan Aurorasta. Myös 
Kohassa on vastaava toiminto, mutta sitä ei ole ainakaan kaikissa kimpoissa käytetty. Myöhässä ole-
via tilauksia ei voi hakea tietyillä hakuehdoilla vaan kaikki myöhässä olevat tilaukset tulevat samalle 
listalle. Ominaisuuksiltaan Kohan reklamointi ei siis välttämättä vastaa tarpeita, joten reklamoinnit on 
mahdollisesti järkevämpää tehdä muulla tavalla. 
 
Valintalistoja ei Kohassa pysty muodostamaan tai muokkaamaan itse, eikä samalla valintalistalla 
olevia nimekkeitä voi tilata eri toimittajilta. Valintalistojen näkyvyyttä ei myöskään pysty säätelemään 
piilottamalla tai eri tasoisilla käyttöoikeuksilla. Hankintaportaalin kautta tilauksia tehdessä järjestel-
mään tuotavia valintalistoja ei enää käytetä, mutta esimerkiksi Turussa listoja on vielä tarvittu AV-
aineiston osalta. Ainakin osassa Koha-kirjastoja järjestelmän valintalistoista on luovuttu kokonaan, 
koska hankinnat tehdään lähinnä verkkokauppojen ja niiden sisällä olevien valintolistojen kautta. 
 
Tutustumismatkalla Oulun kaupunginkirjastossa annettiin vahvasti ymmärtää, että hankinta on yksi 
Kohan heikoiten toimivista osa-alueista. Koha-Suomen agendalla ei ole kuitenkaan kehittää järjestel-
män hankintaosiota, vaan siirtää kaikkien hankintojen tekeminen verkkokauppoihin/hankintaportaa-
liin. 

 

Luettelointi ja niteet 
 

Osio luettelointi ja niteet sisältää aineiston kuvailuun, luetteloinnissa siirrettäviin tietoihin sekä niteiden 
hakuun ja hallintaan liittyvät määrittelyt. 
  
Koha-Suomi on keskittänyt aineiston kuvailun yhteiselle TäTi-palvelimelle. TäTi on erillinen Koha-
asennus, jota käytetään ainoastaan luettelointiin. Luettelointityö tehdään siis suoraan TäTiin, josta 
mikä tahansa Koha-Suomen kirjasto voi poimia luettelointitiedot omaan tietokantaansa. 
  
Kansallisella tasolla yhteistyötä aineiston kuvailussa tehdään Suomessa yhteiseen metatietovaran-
toon Melindaan. Vaski on ollut mukana Melindassa keväästä 2017 lähtien, minkä vuoksi Vaski-kirjas-
tojen johtoryhmä on määritellyt jo aiemmin yhdeksi Koha-käyttöönoton ehdottomaksi edellytykseksi 
Melindan ja RDA-kuvailustandardin vaatimat luettelointiominaisuudet. 
  



   
    27.6.2018 
 

13 
 

Melinda-yhteensopivuuteen liittyviä määrittelyjä ei ole kattavasti vertailutaulukossa huomioitu, mutta 
koska myös Koha-Suomi valmistautuu liittymään Melindaan, on Koha-Suomen joka tapauksessa huo-
mioitava liittymisen edellyttämät vaatimukset. Melindaan liittyminen edellyttää toimivien rajapintojen 
lisäksi RDA-kuvailusääntöjen käyttöön ottamista sekä Melindaan siirrettävän sisällön konvertoimista 
RDA-kuvailusääntöjen mukaiseksi. 
  
Koha hyväksyy RDA-kuvailussa tällä hetkellä tarvittavat Marc-kentät. Koha-Suomi on päätynyt kan-
sallisesta linjauksesta poikkeavaan ratkaisuun musiikin esittäjyyteen ja hyllypaikan määrittymiseen 
liittyvän osakentän ‡9 korvaamiseksi. 
  
Yksi luettelointiin liittyvistä suurimmista ongelmista on oikeellisuustarkistuksen puute. Oikeellisuus-
tarkistuksen puute mahdollistaa virheellisten tietueiden tallentamisen tietokantaan ja riskinä on, että 
tietokannan datan laatu heikkenee tämän myötä. Kriittiseksi priorisoitiin myös toistaiseksi Kohasta 
puuttuvat yhteydet sanasto- ja ontologiapalvelu Fintoon sekä Asteri-auktoriteettirekisteriin. Kohan 
kuvailuryhmä on esittänyt molempien yhteyksien rakentamista Kohaan, mutta toteuttamista ei ole 
vielä suunniteltu tai aikataulutettu. 
  
Muiksi kriittisiksi puutteiksi luetteloinnissa todettiin: 
 

 pääkirjaukseen tulleista muutoksista ei lähde ilmoitusta yksiköille, joissa on tarroitettuja niteitä 
(vaikuttaa infotarrojen sisältöön ja hyllypaikkaan), 

 muista tietokannoista poimittujen emotietueiden mukana ei siirry osakohteita eivätkä osakoh-
teet siirry mukana ulkoisiin tietokantoihin vietäessä, 

 toisista tietokannoista haettaessa ei voi hakea tietue-tunnuksella, joka on Melindan kannalta 
välttämätön ominaisuus, 

 emotietueen poistaminen ei poista osakohteita (Koha-Suomella työn alla). 
  
Vaskilla on tällä hetkellä käytössä kirjastokohtaiset hyllypaikat (852-kenttä). Koha-Suomi on tehnyt 
periaatepäätöksen, että kirjastokohtaisia hyllypaikkoja ei käytetä. Vaskin kannalta tämä tarkoittaa sitä, 
että hyllypaikat on yhtenäistettävä. Yhtenäistämisen jälkeen on joko tarroitettava uudelleen kaikki ne 
niteet, joiden hyllypaikka on muuttunut, tai hyväksyä se, että tietokannassa on niteitä, joiden tarrassa 
on eri hyllypaikka kuin tietokannassa ja verkkokirjastossa, jolloin niitä ei välttämättä löydy. Tarkkaa 
tietoa siitä kuinka suurta nidejoukkoa muutos koskisi ei ole, mutta satunnaisotantojen perusteella kyse 
on kuitenkin erittäin suuresta määrästä. Esimerkiksi hyllypaikat 99 ja 84 ovat sellaisia, että niitä esiin-
tyy yhtä aikaa samoissa tietueissa. Mikäli Koha päätetään ottaa käyttöön, hyllypaikkojen yhtenäistä-
miseen on varattava paljon resursseja. 
  
Koska luettelointityökalut eivät täytä nykyisellään Vaskin tarpeita, voisi olla järkevää miettiä otetaanko 
Kohan luettelointimoduulia käyttöön ollenkaan vai voitaisiinko Vaskissa hankkia käyttöön Aleph, jolla 
Kohaan siirtyvät korkeakoulukirjastot tulevat jatkossakin luetteloimaan. 
 
Myöskään niteiden haku ja niiden hallinta ei yllä samalle tasolle kuin haku Aurorassa. Vaikka pää-
käyttäjä pystyy luomaan niteiden hakuun uusia hakukenttiä, ei esimerkiksi vapaasanahakukenttää ole 
mahdollista lisätä. Niteiden hallinnan osalta merkittävä puute on kunnollisen muutoslokin puuttuminen 
sekä kömpelömpi massamuutostyökalu. 
 

Kausijulkaisut 
 
Osio kausijulkaisut sisältää kausijulkaisujen käsittelyyn, hakemiseen sekä lehtitilauksien tekemiseen 
liittyvät määrittelyt. 
 
Kohan kausijulkaisurakenne ei mahdollista standardien mukaista kausijulkaisujen kuvailua, sillä kau-
sijulkaisunumerot puuttuvat Kohasta. Kaikki lehden numerot ovat siis niteinä kausijulkaisuemon alla. 
Lehtinumeroiden puuttuminen vaikuttaa suoraan asiakkaisiin, sillä siitä johtuen asiakas ei voi varata 
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tiettyä lehtinumeroa vaan ainoastaan yksittäisiä lehtiniteitä. Asiakas ei voi myöskään Finnassa tarkas-
tella tietyn numeron saatavuustietoja (”missä toimipisteissä on hyllyssä numero 2/2018”), vaan nume-
roniteen saatavuus on tarkistettava kunkin toimipisteen kohdalta erikseen. Lehtiin liittyen ongelmana 
on ollut myös hakuindeksin täyttyminen. Zebran hakuindeksi ei pysty käsittelemään yli 1000 nidettä 
sisältävää tietuetta, minkä vuoksi suuria nidemassoja sisältävät lehdet on täytynyt jakaa useammaksi 
kuin yhdeksi tietueeksi (”Tieteen kuvalehti 2018”, ”Aku Ankka 2017 1-13” jne.). ElasticSearch-hakuin-
deksissä vastaavaa ongelmaa ei pitäisi olla. 
  
Kansalliskirjaston Koha-suunnitelmissa on kehittää kausijulkaisujen varastotietueet. Tämä ratkaisu ei 
kuitenkaan todennöisesti riitä yleisten kirjastojen tarpeisiin. 
 
Lehtien hankinnan osalta lehtitilauksien luominen on Kohassa hitaampaa, koska hankintatiedot on 
linkitettävä erikseen ensin tehtyyn lehtitilaukseen. On siis tehtävä sekä lehtitilaus että sille hankinta 
sen sijaan, että tilaukselle voisi suoraan liittää myös hankintatiedot. 
  
Kohassa kausijulkaisutilauksen ilmestymistiheyttä on mahdollista muokata jälkikäteen, vaikka tilauk-
sen lehtiä olisi merkitty jo saapuneiksi. Aurorassa tämä ei ole mahdollista, mutta olisi ollut ajoittain 
tarpeen. 
 

Itsepalvelu 
 
Osio itsepalvelu sisältä rajapintoihin sekä automaattien sääntöihin liittyvät määrittelyt. 
  
Koha käyttää automaattien rajapintana vielä toistaiseksi SIP2-protokollaa kuten Aurorakin. Tavoit-
teena on siirtyä jossain vaiheessa käyttämään REST-rajapintaa myös automaateissa. 
 
Automaattien SIP2-asetusten hallintaan ei ole omaa käyttöliittymää Kohassa, joten kaikki lajittelu-
säännöt ja asetukset on tehtävä automaatteihin. Tällä hetkellä Vaskissa pystytään hallinnoimaan au-
tomaattien sääntöjä ja asetuksia suoraan Aurorasta käsin, mikä mahdollistaa tiettyjen muutosten te-
kemisen etänä sellaisiin automaatteihin, joihin kirjastolla ei ole omaa etähallintaohjelmaa, ja on toi-
saalta käyttäjälle helppokäyttöinen vaihtoehto esimerkiksi palautussääntöjen hallintaan. Automaattien 
asetusten keskitetystä hallinnoinnista on hyötyä ison kimpan arjen ylläpitotyössä. 
 
Tuotannossa olevien Koha-kirjastojen joukossa on omatoimikirjastoja, mutta niiden toteutustapaa ei 
tämän projektin aikana selvitetty. 

 
Verkkopalvelut 
 

Osio verkkopalvelut sisältää verkkokirjaston tiedonhakuun sekä kirjautuneen asiakkaan palveluihin 
liittyvät määrittelyt. 
  
Vaskissa verkkokirjastona toimii Kansalliskirjaston tarjoama Finna. Myös kaikki Koha-Suomen kirjas-
tot ovat siirtymässä käyttämään Finna-verkkokirjastoa ja tulevat luopumaan Kohan omasta verkkokir-
jastosta. Toimiva rajapinta Kohan ja Finnan välille on jo toteutettu ja ensimmäisenä sen on ottanut 
käyttöönsä OUTI-kimppa tammikuussa 2018. 
  
Kirjautuneet asiakkaan palvelut (omien tietojen päivittäminen, lainahistorian tallennus, lainojen uu-
sinta, varaaminen, verkkomaksaminen) toimivat OUTI-Finnassa. Koha mahdollistaa asiakkaalle myös 
varauksen keskeyttämisen verkkokirjastossa. 
 
Kirjastotason puute aiheuttaa verkkokirjastossa ongelmia saatavuustietojen esittämisessä. Saata-
vuustietoja tarkastellessa toimipisteillä ei näy ylätasona kuntaa kuten Vaski-Finnassa tällä hetkellä, 
joten yhden kunnan toimipisteet eivät ole koottuna yhdeksi kokonaisuudeksi vaan sijaitsevat saata-

https://outi.finna.fi/
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vuustietoluettelossa siellä täällä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Lehtien saatavuustietoja ja varaa-
mista koskee jo aiemmin mainittu numerotason puuttumiseen liittyvä ongelma (ks. kappaleet Varauk-
set ja Kausijulkaisut).  

 

E-aineistot 
 
E-aineisto -osion merkitys vertailussa oli pieni, sillä toistaiseksi kumpikaan järjestelmä ei mahdollista 
e-aineistojen integroimista järjestelmään. Toistaiseksi se, mitä e-aineistojen osalta tarvitaan, on toimi-
vat rajapinnat palveluntarjoajien käyttöliittymiin asiakkaan tunnistautumiseksi. Nämä rajapinnat löy-
tyvät molemmista järjestelmistä. Kaikissa e-aineistopalveluissa ei yhteyttä kirjastojärjestelmään tar-
vita, sillä osaan palveluista kirjautuminen on toteutettu syöttämällä palveluun Vaskissa käytössä ole-
vat kirjastokorttiavaruudet. 
  
Vaskin nykyisistä e-aineistopalveluista yhteydet kirjautumista varten on tehty Ellibsiin, OverDriveen 
sekä PressReaderiin. Tunnistautumisesta ja Vaskin tarvitsemista tämän hetkisistä yhteyksistä eri pal-
veluntarjoajien ja kirjastojärjestelmän välillä on kirjoitettu myös kappaleessa 3.3.1. 

 
Järjestelmän ylläpito 

 
Osio järjestelmän ylläpito sisältää asetusten hallintaan, yksiköihin ja ryhmiin, käyttäjien oikeuksiin 
sekä raportteihin liittyvät määrittelyt. 
  
Asetusten hallinta toimii Aurorassa ja Kohassa eri logiikalla. Kohassa laina- ja maksusäännöt teh-
dään lähtökohtaisesti koko kimpalle, mikä on toimiva tapa Vaskissakin, jossa kimpalla on yhteiset 
käyttösäännöt ja toimintakäytännöt. Yksiköille voidaan määritellä tarvittavat poikkeukset tai lisäsään-
nöt, mikä mahdollistaa eri säännöt esim. samassa asennuksessa mukana oleville kimpan ulkopuoli-
sille yksiköille (koulukirjastot, museot jne.) ja säännöt ovat myös kopioitavissa yksiköltä toiselle. Sen 
sijaan omia varauskokoelmia ei pysty koulukirjastoja varten luomaan, kuten kappaleessa Varaukset 
jo todettiin. 
 
Asetusten hallinnassa käytettävyyttä heikentävät merkittävästi seuraavat asiat: 
 

 näkymä laina- ja maksusääntöjen sekä kellunnan asetuksissa ei mahdu ruudulle, 

 asetuksissa ei ole joukkomuutosmahdollisuutta. 
 
Kohan laina- ja maksusäännöt mahdollistavat Auroraan nähden monipuolisempia ratkaisuja esimer-
kiksi erilaisten varaus- ja lainamäärärajoitusten suhteen. 
 
Kohasta puuttuu kuntataso (Aurorassa kirjastotaso). Taso on mahdollista korvata tiedonhaussa, ti-
lastoinnissa ja laskutuksessa asetuksissa luoduilla ryhmillä, mutta kuntatason puute heijastuu kuiten-
kin eri toiminnallisuuksissa hankaloittaen käytettävyyttä. 
 
Käyttäjien oikeuksien hallinta toimii Kohassa eri logiikalla ja tekee suuren käyttäjämäärän hallinnoin-
nista työlästä. Koska käyttäjäryhmiä, joilla olisi kullakin tietyt oikeudet järjestelmässä, ei ole, on jokai-
selle käyttäjälle on valittava halutut oikeudet yksi kerrallaan. Eri oikeustasoja ei myöskään ole ole-
massa, joten käyttö on aina joko estetty kokonaan tai sallittu koko järjestelmässä. Käytännössä joi-
denkin toimintojen käyttöoikeutta jouduttaneen tästä syystä rajoittamaan pääkäyttäjätasolle. 
 
Kohassa olemassa olevaa raportointi-osiota ei ole pidetty riittävän hyvänä ja Oulun kaupunginkirjasto 
onkin kehittänyt yhteistyössä ulkopuolisen yrityksen kanssa raportointityökalun. Raportointityökalu ei 
ole kuitenkaan vielä valmis eikä sitä tästä syystä ehditty saada mukaan tässä projektissa tehtyyn tes-
taukseen ja vertailuun. 
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Eräpäiväkalenteri toimii samankaltaisella tavalla kuin Aurorassa, mutta asetuksissa on mahdollista 
määritellä kalenteri huomioimaan sulkupäivät myös varausten noutoajoissa, jolloin noutoajan keskellä 
olevat kiinniolopäivät eivät lyhennä asiakkaan varauksen noutoaikaa.  

 
Muut huomiot 
 

Testauksen aikana Kohan eri toiminnoissa saattoi törmätä ohjelmavirheisiin, jotka estivät toiminnon 
testaamisen siltä erää. On vaikea arvioida esiintyykö näitä myös tuotantokäytössä olevissa asennuk-
sissa vai oliko ongelma vain Vaskin testiasennuksessa. 
 
Useat Vaski-kirjastot hyödyntävät aineiston ja osa myös kirjastokorttien tunnistamisessa sekä häly-
tysten aktivoinnissa/deaktivoinnissa RFID-teknologiaa, ja tavoitteena on, että tulevaisuudessa RFID:n 
ottaisivat käyttöön loputkin Vaski-kunnat. Vaskin johtoryhmä on myös linjannut aiemmin Kohan käyt-
töönoton ehdottomiksi edellytyksiksi RFID-toiminnallisuuden. Helle-kirjastoista saatujen tietojen mu-
kaan Kohassa toimii RFID myös hälytysten aktivoinnin ja deaktivoinnin osalta. Lukijoita ei kuitenkaan 
tässä projektissa ole testattu, joten tekninen testaus jää mahdollisen käyttöönottoprojektin aikana to-
teutettavaksi. 
 
Osa Vaski-kirjastoista on käyttänyt Auroran maksullista varalainaus-lisäosaa. Myös Kohasta löytyy 
varalainaustoiminto, mutta sen toiminnallisuutta ei testattu projektin aikana. 
 
 

2.1.3 Vertailutyön haasteet 
 
Vertailutyöhön liittyi useita haasteita, minkä vuoksi vertailua ei saatu valmiiksi alkuperäisessä aikataulussa 
vaan projektia jatkettiin puolella vuodella eteenpäin. Osittain viivästyminen johtui ajallisen resurssin vä-
hyydestä. Koska projektirahoista ei voitu kustantaa kirjastossa tehtyä työtä, ei kirjastolla ei ollut irroittaa 
projektille täyttä työaikaa. Käytettävissä olevasta työajasta osa kului käyttäjätarinoiden kirjoittamiseen 
sekä puuttuvien ominaisuuksien priorisointeihin, minkä vuoksi varsinaiselle vertailutyölle jäänyt aika oli 
todellisuudessa laskettua pienempi. 
 
Vertailutyön edistämiseen vaikuttivat myös osaltaan testiympäristön virhetilanteet ja käyttökatkot, 
joista pisin oli kestoltaan noin kaksi viikkoa. Myös epätietoisuus siitä, mikä virhetilanne tai puute johtuu 
testiympäristön asennuksesta ja mikä Kohan versiosta, hankaloitti vertailua. Testiympäristöön päivitettiin 
uusimmat korjaukset ja ominaisuudet vasta projektin loppuvaiheessa, joten vertailussa ei välttämättä ole 
ollut käytettävissä kaiken osalta mahdollisimman tuoretta tietoa. Kriittisiksi määritellyt puutteet on kuitenkin 
käyty Koha-Suomen tuotepäällikkö/toimitusjohtaja Ari Mäkirannan sekä järjestelmäkehittäjä Johanna Räi-
sän kanssa läpi ja tuolloin on pyritty saada oikaistua mahdolliset väärät vertailua koskevat tiedot. 
 
Joitakin toimintoja ei pystytty testiympäristössä testaamaan eikä niihin saatu täyttä selvyyttä Koha-Suo-
men edustajien tekemän Turun vierailun aikana, minkä vuoksi 1% vertailusta jäi saattamatta loppuun. 
Kesken jäänyt osuus koko vertailusta voidaan katsoa kuitenkin niin pieneksi, ettei sillä ole vaikutusta 
projektin johtopäätösten kannalta. 
 
Projektin aikana oli tarkoitus saada testiympäristöön oma Aurorasta otettu tietokantadumppi. Axiell toi-
mitti dumpin syksyllä 2017, mutta Koha-Suomi ei aikataulullisista syistä ehtinyt edistää dumpin konvertoi-
mista Vaskin testiasennukseen. Oman datan puuttuessa syvällisempi tiedonhaun tulosten analysointi jäi-
kin tässä projektissa tekemättä. Myöskään Oulussa teetetty raportointityökalu ei ehtinyt tulla valmiiksi 
projektin aikana, joten raporttien testaaminen sen avulla jäi tekemättä. 
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2.2 Käytettävyys ja käyttöliittymä 
 
Jotta kirjastojärjestelmä palvelisi käyttäjiään, tulee sen myös olla hyvä käytettävyydeltään. Käytettävyys 
koostuu viidestä osa-alueesta, joita ovat: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheet ja tyytyväisyys. 
  
Käytettävyyttä sivuttiin jo vertailun tuloksia käsittelevässä kappaleessa 3.1.2. Projektin aikana ei toteutettu 
varsinaista käytettävyysanalyysia kummastakaan järjestelmästä. Käyttökokemuksen pohjalta syntynyt nä-
kemys kuitenkin on, että Kohan käyttöliittymä ei ole visuaalisesti selkeä, minkä vuoksi toimintojen toisis-
taan erottaminen sekä järjestelmässä navigoiminen on hankalaa ja vaikeasti muistettavaa. 
  
Auroraan verrattuna Kohassa ei myöskään pysty tekemään yhtä kattavasti toimintoja järjestelmän sisällä, 
vaan esimerkiksi monia varauksiin ja asiakkaisiin liittyviä hakuja saa tehtyä ainoastaan raporteilla. Osa 
toiminnoista, esimerkiksi massamuutokset ja hankinnan työnkulut, vaatii myös enemmän työvaiheita. 
  
Kohan käyttäminen vaatii käyttäjältä enemmän selaintoimintojen hallintaa. Koska esimerkiksi linkit eivät 
pääsääntöisesti avaudu pop-up -tyyppisesti omaan ikkunaan, on käytön helpottamiseksi tarpeen opetella 
avaamaan linkkejä uusille välilehdille selaimessa edestakaisin liikkumisen välttämiseksi. Myös joitakin 
näppäinkomentoja on hyvä osata, esim. Ctrl+f sivulta hakemisessa. Hakutuloksen tietyn rivijoukon valit-
seminen sen sijaan ei ole mahdollista Shift -painiketta käyttämällä, joten mikäli hakutuloksen haluaa siirtää 
vain osittain jatkotyöstettäväksi, on rivit valittava yksitellen valintaruudut aktivoimalla. 
 
Käyttäjäkohtaista näkymien muokkausta voi Kohassa tehdä melko vähän. Osalla sivuista (esimerkiksi 
tiedonhaussa) näytettävien hakutulosten määrä on järjestelmätasoinen asetus ja useimmilla sivuilla käyt-
täjä ei myöskään pysty määrittelemään itse sivulla näytettäviä sarakkeita. 
 
 

2.3 Käyttöönottoon liittyvät huomiot 
 
Mahdollisessa käyttöönotossa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 
 

 Mitä suuremmasta kimpasta on kysymys, sitä enemmän järjestelmänhankintaan kuuluvat perus-
valmistelut ja muutokset vievät aikaa. 

 Koha-Suomi -yhteisö on nuori, joten hallinta- ja toimintamallit hakevat vielä muotoaan. 

 Yhteistyökumppanit (automaattien toimittajat, perintätoimistot, postituspalveluja tarjoavat yrityk-
set, e-palveluiden toimittajat jne.) ja heihin vaikuttavat muutokset. 

 Yksittäinen kimppa ei voi päättää kehittää mitä tahansa toimintoa Koha-Suomen versioon vaan 
Koha-Suomen on annettava hyväksyntä kehitystoiveille. 

 Kohan käyttöönotto muuttaisi Vaskin toimintaa. Muutoksia on kuvattu vertailua koskevassa kap-
paleessa. 

 Järjestelmänvaihto on aina iso ponnistus työyhteisöltä ja onnistunut vaihto vaatii huolella suun-
nitellut pohjatyöt. 

 
 

2.4 Käyttöönottoon liittyvät tekniset asiat 
 

2.4.1 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja laitteistovaatimukset 
 
Koha-järjestelmä on open-source ratkaisu ja toteutettu PERL:lla. Tietokantana toimii MariaDB tai MySQL. 
Koha Suomi suosittelee MariaDB:tä. Käyttöjärjestelmänä Koha Suomi käyttää Ubuntua. Koha vaatii fyy-
siset palvelimet; useampaan otteeseen on testattu Kohaa virtuaalialustalla, mutta toimivuus on ollut 
huono. Palvelimen vaatimukset tarkentuvat asennusajankohtana, mutta lähtökohdaksi voisi käyttää Outi-
kirjastojen palvelimen spesifikaatioita: 16 prosessoriydintä (32 Intel HyperThreadingillä), 128 GB muistia, 
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~300 GB levytilaa (SSD). Outi-kirjastot käyttävät tällä hetkellä yhtä sovelluspalvelinta ja toinen palvelin on 
käytössä tietokannalle. Tällä hetkellä Koha-Suomi ylläpitää omia palvelimia testiympäristöille, mutta koska 
useampi kirjasto jakaa saman palvelimen, tämä aiheuttaa jonkinlaista haastetta versiovaihtojen yhtey-
dessä.  
 
Vaskin tulisi sopia Koha-Suomen kanssa omasta testipalvelimesta.   
  
Kohan teknologia ja sovellusarkkitehtuuri on vajaat 20 vuotta vanha, joten osia Koha-sovelluksesta tulee 
kirjoittaa uusiksi, esimerkiksi Koha-kirjastoissa on todettu hitausongelmaa järjestelmän kanssa. Hitauson-
gelmat on pyritty poistamaan uusissa Koha-versioissa, mutta hakutoiminnot ovat vielä ongelmallisia ja 
hitaita. Koha-Suomen suunnitelmissa on Kohan oman hakutoiminnallisuuden vaihto toiseen. Elas-
ticSearch-hakumoottoria on testattu, mutta sitä ei ole vielä saatu toimimaan tyydyttävästi. Kansalliskirjasto 
edistää tällä hetkellä ElasticSearchin kehittämistä omassa Koha-kehitystyössään ja Koha-Suomi odottaa 
tätä ratkaisua.       
  
Koha-Suomi ei hyödynnä integraatio-alustaa integraatioille, vaan integraatiot on toteutettu osana sovel-
lusta. Koska Koha-Suomi tavoittelee modulaarista arkkitehtuuria, integraatiot ovat erillisinä osioina sovel-
luskoodista (toteutettu REST-rajapinnoiksi). Koha tukee tällä hetkellä suurinta osaa Vaskin integraatiotar-
peista. Melinda- ja hankintaportaaliyhteydet ovat suunnitteilla, mutta niitä ei ole vielä toteutettu. Yhteyttä 
Asteriin ja Fintoon ei ole. Vaskin osalta integraatioiden käyttöönotto vaatii Koha-toteutustyötä. 
  
Projektissa ei tehty koodin katselmointia tai otettu kantaa kuorman tasaukseen.  
  
Tarkempaa teknistä dokumentaatiota arkkitehtuurista ei ole toimitettu projektille.  
 
 

2.4.2 Vaski-kirjastojen laitekanta 
 
Kohaa käytetään verkkoselaimen kautta, joten sen käyttö ei riipu käyttöjärjestelmästä. Sekä asiakasnä-
kymää että henkilökunnan näkymää käytetään verkkoselaimen kautta. Suositus on käyttää Firefoxia.  
 
Omatoimikirjastoja ja oheislaitteita, kuten automaatteja ja RFID-lukijoita, ei testattu projektin aikana. 
 
 

2.5 Hallintomallit 
 
Kehitys- ja tukimallien dokumentointi on Koha-Suomella kesken, esimerkiksi seuraavista asioista ei löydy 
kuvauksia: 
 

 Miten määrittelyt hoidetaan? 

 Miten kehitystarpeet priorisoidaan? 

 Miten dokumentointi hoidetaan? 

 Tukipyyntöjen palvelulupaukset? 
 
Vaikka kehitys- ja ylläpitomalleja ei juurikaan ole dokumentoitu, Koha-Suomelle on muodostumassa toi-
mintamallit ja toimintatavat. Esimerkiksi Oulussa on tehty vastuumatriisi tuki- ja ylläpitovastuista ja Koha-
Suomen tavoite on ottaa tämä malli käyttöön: 
 

 Vastuujako on niin, että Koha-Suomi hoitaa Koha-järjestelmän ylläpidon mukaan lukien palvelinten 
käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot. Koha-Suomi huolehtii myös tietokantojen varmistusajoista. 

 Asennus, konversiot, ylläpito ja kehitystyöt hoitaa Koha-Suomi ja ne ovat lisämaksullisia töitä. Hin-
noitteluperiaatteet vaativat vielä tarkennuksia, mutta periaate on se, että asiakaskohtainen työ las-
kutetaan.  
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 Kirjastojen vastuulle jää raudan hankinta, ja varmuuskopioiden tallentaminen, ja yhteyksien avaa-
minen kehittäjille. 

 
Koha-Suomen pysyviä työryhmiä ovat asiantuntija-, pääkäyttäjä- ja luettelointiryhmä. Asiantuntija- ja lu-
ettelointiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja pääkäyttäjäryhmä kerran viikossa. Myös järjestelmäke-
hittäjät kokoustavat viikoittain. 
  
Koha Suomen tavoite on, että Koha-Suomen asiantuntijaryhmä järjestäisi ja priorisoisi tehtävät työt ja 
isoimmat päätökset vietäisiin Koha-Suomen hallituksen päätettäväksi. Tätä mallia ei Koha-Suomi ole eh-
tinyt edistämään käyttöönottojen vuoksi. 
  
Asiantuntijaryhmän tulisi priorisoida kehittämistarpeet. Tavoitteena kuitenkin on toteuttaa asiat niin, että 
päästäisiin Koha-Suomen yhteiseen versioon. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kirjastojen haluamat muutok-
set rikkovat yhteistä versiota, niiden toteuttamista harkitaan erittäin tiukasti.  
  
Pakollisiin kirjastokohtaisiin räätälöinteihin tulee myös laskea tulevaisuudessa niihin tehtävä työ, kun 
niitä joudutaan työstämään jatkossa esimerkiksi versionvaihdosten yhteydessä. 
  
Alla muutama käytännön esimerkki miten Koha-Suomi toimii tällä hetkellä (haastattelu Koha Suomen 
kanssa 26.4 – 27.4.2018): 
  

 Virheet ja kehityspyynnöt kirjataan kaikki Redmine-tikettijärjestelmään. Virheet korjataan todennä-
köisemmin kuin kirjastokohtaiset räätälöinnit.  Virheet priorisoidaan käytännössä niin, että ovat joko 
tuotantoa estäviä tai muita.  

 Palveluaika on arkiaikaan, mutta epävirallista puhelinpäivistystä on olemassa.  

 Koha-Suomi tuottaa koodin ja tekee teknisen testauksen, minkä jälkeen kirjastojen vastuulla on 
lopullinen hyväksymistestaus kaikille muutoksille ja virheenkorjauksille sekä käyttöönotoissa että 
versionvaihdoissa. 

 Kirjastojen vastuu testauksesta on laajempi kuin mitä kaupallisen toimijan kanssa ja kirjastojen 
tulee varata tähän riittävästi aikaa. Tällä hetkellä ongelmana on ollut se, että kirjastot eivät tee 
testausta ja virheet löydetään vasta tuotannossa, jolloin niiden korjaaminen on paljon hankalam-
paa. 

 Toiminnallisuuksien laadunvarmistuksessa Koha-Suomi kirjoittaa testitapaukset, jotka kirjastot sit-
ten testaavat. 

 Asennus tuotantoon tehdään vasta sitten, kun kirjasto on hyväksynyt version testiympäristössä 
tekemänsä testauksen jälkeen. 

 Koha-Suomi ylläpitää kirjastokohtaisia testiympäristöjä, kaikilla kirjastoilla on oma ympäristönsä, 
missä on myös kirjastojen omat datat. 

 Koha-Suomi painottaa sitä ajatusmallimuutosta, että kirjastot oikeasti osallistuvat kehittämiseen ja 
testaamiseen. 

 Koha-Suomi osallistuu kansainvälisen Koha-yhteisön toimintaan, jolla on kaksi isoa versiotoimi-
tusta vuodessa. 

 Lähtökohta on se, että kehittäjät ovat fyysisesti kirjastoilla töissä, jotta kommunikaatio kirjastotoi-
minnan pääkäyttäjien kanssa on mahdollisimman sujuvaa, mutta huomioitavaa on se, että toteu-
tukseen liittyvät palautteet tulisi mennä kehittäjälle Redmine-järjestelmän kautta. Tämä vaatii kir-
jastoilta hyvää pääkäyttäjyyttä. 

 Pääkäyttäjien organisoimisesta: Koha-Suomi uskoo, että Kohan käyttöönotto vaatinee 1-2 koko-
aikaista pääkäyttäjää, sen sijaan että pääkäyttäjien vastuut ovat kokonaan hajautettu (esim. ~10% 
työpanoksiin) . 1–2 koko-aikaisten pääkäyttäjien vastuulla on kokonaisvaltainen Koha-järjestelmän 
ymmärtäminen. Outi-kimpalla esimerkiksi on varattu pääkäyttäjätyöhön 2 htv (320 000 asukasta), 
Vaskissa on asukasluku tällä hetkellä 412 000. 

 Parametrointiin liittyvät työt pyritään toteuttamaan käyttöliittymällä, jotta kirjastojen pääkäyttäjillä 
on mahdollista tehdä parametroinnit.  
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 Määrittelyt ovat hajallaan erinäköisissä Excel-tiedostoissa ja Redmine-järjestelmässä. 

 Koha-Suomi luo versiotiedotteita, mutta mitään muuta varsinaista ylläpidettävää dokumentaatiota 
Koha-järjestelmästä ei ole. 

 
  

2.6 Uusi tietosuojalaki (GDPR)  
  
Koha-Suomi tekee työtä, jotta Koha-järjestelmä noudattaa tietosuojalain ehtoja. Koha-Suomen mukaan 
suunnitelma on olemassa, mutta sitä ei ole toteutettu vielä kaikilta osilta.  
  
Koha-järjestelmä tukee lokitusta. Koha-järjestelmässä kaikki käyttöoikeudet ovat käyttäjäkohtaisia, eli 
käyttäjäryhmiä ei järjestelmässä ole. Tämä hankaloittaa käyttöoikeuksien valvontaa. 
  
Palvelumallit ja toimintamallit vaativat sopimista Koha-kirjaston ja Koha-Suomen välillä, niin että tietosuo-
jan vaatimukset tulee huomioiduksi.  
 
Sen lisäksi Koha-kirjastot työstävät omia organisatorisia vastuitaan. (Tämä on jo työn alla Vaskissa) 
 
 

2.7 Vaikutukset kuntalaiseen 
 
Vaskin asiakasliittymä (verkkokirjasto) ei vaihdu vaikka järjestelmä sen taustalla vaihtuisikin, joten Vaskin 
verkkokirjastona tullaan käyttämään Finnaa riippumatta siitä päätetäänkö Vaskissa ottaa Koha käyttöön. 
Taustajärjestelmä vaikuttaa kuitenkin suoraan niihin verkkokirjaston toiminnallisuuksiin, jotka siirtyvät 
rajapinnan välityksellä taustajärjestelmästä (kirjautuneen asiakkaan palvelut, aineiston saatavuustiedot), 
joten mikäli Vaski ottaa käyttöönsä Kohan, näkyy se asiakkaalle muutoksena lehtien varaamisessa (vain 
nidevaraukset mahdollisia) sekä kuntatason puuttumisena tiedonhaun tulosten saatavuustiedoissa. 
 
Koha tukee asiakkaan lainahistoria -toimintoa sekä verkkomaksamista, joten nämä Vaskille tulossa 
olevat toiminnot säilyisivät vaikka järjestelmä vaihtuisi. 
 
Mikäli hyllypaikkojen yhtenäistämisessä ei kokoelmaa tarroiteta uudelleen, tulee osa niteistä olemaan 
eri paikassa kuin mitä tietokanta kertoo, jolloin niitä ei löydä asiakas eikä välttämättä virkailijakaan. 
 
Kohan käyttöönoton ja versiopäivitysten yhteydessä on ollut Koha-kirjastoissa pidempiä käyttökatkoksia. 
Katkoksien aikana kaikki lainauspalvelutoiminnot ovat pois käytöstä ja kirjastot ovat olleet kiinni. Vaskissa 
on hyvä varautua, että Kohan käyttöönotosta seuraa  1-2 viikon mittainen käyttökatkos, jolloin Vaski-
kirjastot ovat kiinni. Versiopäivitysten aiheuttamat pidemmät käyttökatkokset, jolloin lainauspalvelutoi-
minnot ovat pois käytöstä ja kirjastot kiinni, voivat olla mahdollisia myös tulevaisuudessa, mikäli versiopäi-
vityksen yhteydessä tehdään päivitystyötä tekniseen alustaan tai otetaan uusia toiminnallisuuksia käyt-
töön. 
 
 

2.8 Käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet ja kustannusarvio  
 

2.8.1 Käyttöönottopäätös ja käyttöönottoprojektin suunnittelu 
 
Käyttöönotto vaatii Vaski-johtoryhmältä käyttöönottopäätöksen. Vaski-johtoryhmän tulisi myös sopia kus-
tannusten jaosta. 
 
Myönteisen päätöksen jälkeen tulisi tehdä käyttöönottoprojektin suunnittelu ja organisointi.  
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Käyttöönottoprojekti vaatii suunnitteluvaiheen, jossa käydään tarkemmin läpi Koha-Suomen kanssa ne 
osiot ja vaatimukset joita tässä selvitysprojektissa ei kyetty tekemään, esimerkiksi miten toteutukset ole-
massa olevaan laitteistoon tulisi tehdä (automaatit, RFID lukijat, jne.). Suunnitteluvaiheessa tulisi myös 
tarkentaa priorisoinnista puuttuvia toiminnallisuuksista, jotta käyttöönottoprojektin laajuutta voidaan tar-
kentaa (mitkä puuttuvat toiminnallisuudet toteutetaan käyttöönottoprojektissa ja mitkä toteutetaan 1–2 
vuoden sisällä käyttöönoton jälkeen). 
 
Tämän selvitysprojektin puitteissa tehtiin likimääräinen kustannusarvio käyttöönottoprojektista sekä käyt-
töönoton jälkeen jatkuvista vuosikustannuksista. Näitä kustannusarviota tulisi tarkentaa käyttöönottopro-
jektin suunnitteluvaiheen jälkeen, koska vasta suunnitteluvaihe antaa tarkempaa tietoa käyttöönottopro-
jektin todellisesta kustannustasosta sekä käyttöönoton jälkeisten vuosien järjestelmäkustannuksista.  
 
Käyttöönoton suunnittelu sisältää myös Koha-Suomen kanssa tehtävät sopimusneuvottelut erinäisistä asi-
oista, esimerkiksi: 
 

 Koha-Suomelta tarvitaan vaiheistussuunnitelma, sillä on todennäköistä, että Koha-järjestelmää toi-
mitetaan osissa ja tämä vaatii Vaskilta resursointia (esim. osioiden määritys- ja testaustyötä). 

 Hyväksymiskriteerit toimitukselle. 

 Koha-järjestelmäkehittäjän, joka keskittyy Vaskin tarpeisiin. 
 
Käyttöönottoprojektia tulisi edistää Turun projektimallin mukaan, mikäli Turku toimii projektin isäntäkau-
punkina. 
 
 

2.8.2 Käyttöönottoprojektin kustannusarvio 
 
Käyttöönottoprojektin kustannusarviossa kulut on jaettu kolmeen ryhmään: 
 

1. palvelinasennukset ja integroinnit 
2. tietokantojen konversiot 
3. henkilöstö-, koulutus- ja matkakulut 

 
Palvelinasennukset ja integroinnit sisältää tuotanto- ja testipalvelimien hankinnasta ja asennuksesta 
aiheutuvat kulut sekä palvelin- ja tietoliikenneympäristöön mahdollisesti tarvittavat toiminnalliset lisäykset 
ja muutokset. Ryhmään on myös laskettu käyttökustannukset Aurora-palvelimen ylläpidolle kaksi kuu-
kautta Kohan käyttöönoton jälkeen.  
 
Tietokantojen konversiot sisältää tietokantojen konversioihin ja tietokantakopioiden tilaamisen liittyvät 
kulut sekä luettelointi- ja asiakastietojen mahdolliset siivousajot. Ryhmään sisältyy myös Koha-Suomen 
järjestelmänkehittäjän palkkakulut viiden kuukauden ajalta. 
 
Henkilöstö-, koulutus ja matkakuluihin on laskettu yhden täysipäiväisen projektityöntekijän palkkakulut 
yhdeksän kuukauden ajalta sekä osuus järjestelmän pääkäyttäjien ja muun käytöönottoprojektiin osallis-
tuvan henkilöstön palkka- ja matkakuluista. Koha-Suomelta tilattava käyttöönotto sisältää ohjelman perus-
koulutuksen. Kustannusarvioon on kuitenkin lisätty varaus ylimääräisten koulutusten järjestämiseen osto-
palveluna sekä Vaski-kirjastojen oman henkilökunnan toimesta. 
 
Koha-Suomen osakepääoma ei sisälly käyttöönottoprojektin kustannusarvioon, vaan käyttöönottoon tar-
vittavien osakkeiden kustannukset tulee laskea kuntakohtaisesti.  
 
Arvio käyttöönottoon liittyvistä kustannuksista sekä vuosittaisten kustannusten maksuosuudesta on liit-
teenä olevassa Kustannusarviossa. 
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2.8.3 Arvio käyttöönoton jälkeisestä kustannustasosta 
 
Suurimman osuuden käyttöönoton jälkeisistä vuotuisista kustannuksista muodostaa Koha-Suomi Oy:n yl-
läpitopitomaksu, jonka laskutus alkaa käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Ylläpitomaksu kattaa 
järjestelmässä ilmenneiden virheiden sekä ongelmatilanteiden korjaukset, järjestelmän peruskehityksen 
ja kirjastojen tarpeista nousseet pienehköt järjestelmämuutokset. Palvelusopimuksella Koha-Suomi myös 
sitoutuu avustamaan paikallista tietohallintoa palvelimiin ja tietoliikennepalveluihin liittyvien ongelmien rat-
kaisemisessa.  
 
Kohan käyttöönotto lisää pääkäyttäjien vastuuta järjestelmään liittyvien parametrien asettamisessa ja 
ylläpidossa sekä lähituen antamisessa kirjastoille. Koha-Suomi myös edellyttää kirjastoilta aktiivista osal-
listumista järjestelmän kehittämiseen. Tämä on huomioitu käyttöönoton jälkeisen kustannustason arvioin-
nissa kasvattamalla palkkakustannuksia noin 1,5 htv:llä Vaskin pääkäyttäjäryhmän nykyisestä henkilötyö-
vuosimäärään verrattuna. 
 
Pääkäyttäjäresurssin lisäksi arviossa on eroteltu vuotuinen osuus kirjastojen omaan kehitystyöhön, johon 
sisältyy arvio Koha-Suomelta sekä muilta palveluntuottajilta mahdollisesti tilattavista järjestelmätöistä. 
 
Kustannustasoon on laskettu myös pysyvä varaus omalle testipalvelimelle sekä mahdollisesti tarvittaviin 
uusiin verkkotunnuspalveluihin ja salaussertifikaatteihin. Testipalvelimen kanssakin Kohan palvelinkustan-
nukset mudostuvat Vaskin nykyistä palvelinratkaisua edullisemmiksi, sillä Kohan edellyttämä palvelinym-
päristö on Auroraa keveämpi eikä palvelinten käyttöjärjestelmistä tarvitse maksaa vuotuisia lisenssimak-
suja. 
 
Palvelinkuluihin ei kuitenkaan ole laskettu koulukirjastojen kustannuksia. Mikäli koulukirjastot erotetaan 
omaan tietokantaan, tulee palvelin- ja ylläpitokustannuksista sopia erikseen.  
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3. Ennen käyttöönottoa huomioitavat ja tehtävät 
asiat 

 

3.1 Pakollisten toiminnallisuuksien määrittely 
 
Projektin aikana priorisoitiin osa-alueittain Kohasta puuttuvat toiminnallisuudet asteikolla P1-P3. As-
teikolle annetun määrittelyn mukaan: 
 

 P1-prioriteetin toiminnallisuudet tulee olla toteutettuna ja testattuna ennen käyttöönottoa, 

 P2-prioriteetin toiminnallisuudet voidaan toteuttaa vasta käyttöönoton jälkeen, mutta niille on an-
nettava aikataulu, 

 P3-prioriteetin toiminnallisuudet ovat hyödyllisiä, mutta eivät välttämättömiä toteuttaa. 
  
Priorisointiin osallistuivat kunkin osa-alueen asiantuntijat. Priorisointeja ei projektin aikana hyväksytetty 
Vaski-johtoryhmässä eikä puutteita käyty yhtenä kokonaisuutena läpi, joten mikäli Koha päätetään ottaa 
käyttöön, tulisi priorisoidut puutteet käydä vielä Vaskissa läpi ja viedä lopulliset tärkeimmät kehityseh-
dotukset Koha-Suomeen keskusteltavaksi ja päätettäväksi. 
  
On hyvä ymmärtää, että vaikka kyseessä onkin avoimen lähdekoodin ohjelma, ei Vaskin kokemia puutteita 
tulla automaattisesti saamaan Koha-Suomen kehityslistalle omallakaan rahoituksella, koska versiopäivi-
tysten helpottamiseksi Koha-Suomen sisällä on haluttu päästä eroon kimppakohtaisista kehityshaaroista. 
Jo projektin aikana käydyssä keskustelussa Koha-Suomen kanssa annettiin ymmärtää, ettei esimerkiksi 
käytettävyydessä koettuja puutteita tulla ottamaan kehityslistalle. 
 
 

3.2 Rajapinnat 
 
Käytössä olevat rajapinnat: 
 

 Kohaan on kehitetty toimivat standardin mukaiset haravointi- ja verkkopalvelurajapinnat Finnaa 
varten. 

 Automaatit käyttävät toistaiseksi SIP2-rajapintaa, mutta tavoitteena on siirtyä käyttämään REST-
rajapintaa automaattiyhteyksissä.  

 SMTP ja SFTP -yhteydet (s-postien, e-kirjeiden ja laskutiedostojen lähetykset) sekä tunnistautu-
mista vaativien palvelujen rajapinnat ovat käytössä. 

 
Puuttuvat rajapinnat: 
 

 Melinda-yhteys TäTiin suunnitteilla (tavoiteaikataulu syksy 2018). 

 Hankintaportaaliyhteys suunnitteilla.  

 Yhteydet Asteriin ja Fintoon puuttuvat. 

 Vaskin lainadatan siirtäminen analysoitavaksi Kirjastot.fi:n raportointipalveluun tapahtuu tällä 
hetkellä automatisoidusti Aurorasta. Tämä yhteys tarvitaan Vaskille myös Kohaan. 
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3.3 Koha-osaaminen 
 

3.3.1 Koulutus 
 
Mikäli Koha päätetään ottaa Vaskissa käyttöön, on Koha-osaamista alettava laajentaa myös tämän pro-
jektin ulkopuolelle (esim. Vaskin pääkäyttäjäryhmälle). Kirjastoihin tulee kouluttaa Koha-osaajia, jotka voi-
vat toimia Koha-tukena muille kirjaston työntekijöille sekä kehittämisen asiantuntijoina. Opettelun tukena 
voidaan hyödyntää projektissa tehtyä Aurora-Koha-vertailutaulukkoa, johon on lisähuomioihin kirjattu oh-
jeita toimintojen löytämiseksi ja myös kuvattu miten toiminnot käytännössä Kohassa toimivat. 
 
Muiden kimppojen Koha-järjestelmän käyttöönotoista opittuna voidaan todeta, että Tiedonhaku-koulu-
tukset tulee järjestää ajoissa ja niitä on tarpeen tarjota henkilökunnalle myös kertausluontoisina tai esim. 
jälkikäteen katsottavina tallenteina. Koulutusmateriaalien pohjina kannattaa hyödyntää Koha-Suomen 
kimpoissa tuotettuja oppaita ja esityksiä (esimerkiksi tiedonhausta on Oulussa tehty syksyllä 2017 laajahko 
koulutuspaketti). 
 
 

3.3.2 Käyttöoppaat 
 
Koha-Suomen laatima käyttöopas ei ole täysin ajan tasalla eikä kata kaikkea järjestelmän toiminnalli-
suutta. Kimpat ovat tarpeidensa mukaan tehneet omia käyttöoppaita, mutta kattavaa, yhteistä suomen-
kielistä manuaalia ei ole olemassa. Koha-yhteisön englanninkielinen käyttöopas on laajempi ja ver-
siokohtainen, mutta englanninkielinen manuaali ei luonnollisestikaan sisällä Koha-Suomen version omia 
toiminnallisuuksia. 
 
Suomenkielinen käyttöopas tulisi päivittää vastaamaan järjestelmän kaikilta osin tämän hetken Koha-Suo-
men käyttämää versiota. Käyttöoppaan tulisi myös olla mahdollisimman helppokäyttöinen. Kimppakoh-
taisten käyttöoppaiden laatiminen ja ylläpitäminen ei ole kustannustehokasta, mutta Vaskissa voi olla 
kuitenkin järkevää miettiä olisiko henkilökunnan osaamisen kannalta tarpeen ylläpitää omaa (esimerkiksi 
wiki-tyyppistä) ohjesivustoa. 
 
 

3.3.3 Kohan pääkäyttäjät 
 
Koha-Suomessa mukana olevat kimpat käyttävät pääkäyttäjätoimintaan kimpan koosta riippuen 1-2 hen-
kilötyövuotta. Kokoluokaltaan Vaskia lähellä oleva OUTI-kimppa käyttää tällä hetkellä kaksi henkilötyö-
vuotta kimpan pääkäyttäjyyteen. Sen lisäksi OUTI-kirjastoihin kuuluvilla kunnilla on kullakin oma pääkäyt-
täjä, jolla on kimpan pääkäyttäjiä suppeammat käyttöoikeudet. Koha-Suomen suositus on, että kimpan 
yhteisistä pääkäyttäjistä yksi toimisi kokopäiväisenä pääkäyttäjänä, jotta olisi mahdollista saavuttaa tar-
peeksi syvällinen perehtyneisyyden taso Koha-järjestelmään. 
 
Vaskin pääkäyttäjäresurssi on ollut viime vuosina 0,7 henkilötyövuotta. Kohaan siirtymisen voidaan odot-
taa OUTI-kimpan pääkäyttäjätoiminnan perusteella nostavan tarvittavaa pääkäyttäjäresurssia ja sen 
myötä pääkäyttäjäryhmästä syntyviä kustannuksia (ks. kappale 3.8.3). 
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4. Johtopäätökset 
 
Vertailutyö antoi kuvan siitä, että Koha-järjestelmä ei vielä tue Vaskin toimintaa sillä tasolla kuin Aurora 
tällä hetkellä. Koha-Suomi organisaationa on nuori ja toiminta hakee vielä muotojaan. Vaski olisi sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti suurin Kohan käyttöön ottanut kimppa. 
 
Aikaisemmat Vaskin vaatimukset (Vaski-johtoryhmän päätös 3.6.2016) ovat Kohassa pääosin toteu-
tettu, mutta tässä projektissa tehdyn Aurora-Koha -vertailun aikana huomattiin kuitenkin muita vakavia 
puutteita/ongelmia. Puutteet/ongelmat tulisi pääosin pyrkiä korjaamaan Koha-kehitystyöllä. Selvitystyön 
aikana on pyritty kuvaamaan haluttu toiminta puutteiden/ongelmien osalta, nämä tulisi arvioida Koha Suo-
men kanssa, jos ovat Koha Suomen kannalta toteutuskelpoisia tai vaarantaa liikaa Koha yhteistä versiota 
ja ei voida toteuttaa. Mikäli haluttua toiminallisuutta ei voida toteuttaa, on edessä toimintatapamuutos, 
mikäli Koha-järjestelmä otetaan käyttöön. Tällöin tulisi myös arvioida kuinka paljon lisätyötä toimintatapa-
muutokset mahdollisesti aiheuttavat Vaskille. 
 
Selvitystyön aikana tuotekehityksen organisoiminen koettiin haasteelliseksi, koska Koha-Suomi ei vielä 
järjestelmällisesti kerää ja käsittele kehitysehdotuksia. Kaupalliselta toimittajalta on totuttu odottamaan hy-
vää asiakasorganisaation tarpeiden hallintaa, kun Koha-Suomi keskittyy toistaiseksi omaan näkemyk-
seensä järjestelmän kehityksessä ja kirjastokohtaisia tarpeita ei ole priorisoitu. 
 
Koodin katselmointia ei projektin aikana tehty, mutta Koha-Suomen kanssa käydyssä keskustelussa 
kävi ilmi, että Kohaa pyritään uudistamaan koko ajan, koska alkuperäinen Kohan koodi (Perl) ei välttämättä 
enää sovellu nykypäivän tarpeeseen. Koha-Suomi on tehnyt työtä mm. modulaarisen arkkitehtuurin ja 
rajapintojen kanssa. 
 
Koha-Suomen ohjelmistotuotannon ja -ylläpidon hallintamallit ja -prosessit ovat vielä työn alla.  Isoin 
puute on se, että olemassa olevat prosessit eivät vielä ole dokumentoituja ja jalkautettuja eli asiakasorga-
nisaatiot (Koha-kirjastot) toimivat Koha-Suomen kanssa eri tavalla. Haastattelun kautta saatiin kuitenkin 
tietoa, että Koha-Suomi on muodostamassa toimintatapoja ja yhtiöllä on näkemystä siitä, miten yhteistyön 
Koha-kirjastojen ja Koha-Suomen välillä tulisi tapahtua. Koha-Suomi toivoo kirjastoilta aktiivisempaa työs-
kentelyä verrattuna kaupallisen toimijan kanssa toimimiseen ja varsinkin testaukseen kirjastojen tulisi va-
rata resursseja ja osaamista. Vaskille tällainen toimintamalli on jo tuttu, sillä pääkäyttäjät tekevät Auroras-
sakin parametroinnit, katselmoivat uudet versiot ja osallistuvat järjestelmän kehitystyöhön kuukausittain 
kokoontuvassa Aurora-käyttäjäryhmässä. 
 
Koha-Suomella on tällä hetkellä resurssivajetta johtuen suuresta työmäärästä. Versionvaihdot ja uusien 
kirjastojen mukaantulo on työllistänyt kehittäjiä. Monta tärkeää asiaa ollaan työstämässä yhtäaikaa eteen-
päin. Yksi Koha-Suomen haasteista on osallistuminen kansainvälisen yhteisön Koha-kehittämiseen. 
Tällä hetkellä Koha-Suomen kehittäjät eivät ole paljonkaan ehtineet osallistua ja toisaalta osallistuminen 
olisi pois Suomen Koha-kirjastojen tarpeista. Kansalliskirjaston mukaantulo tuo lisäresurssia myös Koha-
Suomen näkökulmasta, sillä Kansalliskirjasto käyttää Koha-Suomen versiota oman versionsa pohjana ja 
Kansalliskirjaston sekä Koha-Suomen on tarkoitus tehdä myös tiivistä yhteistyötä kehittämisessä. Korkea-
koulukirjastojen ja yleisten kirjastojen tarpeissa on kuitenkin myös eroavaisuuksia. 
 
Vaskin mahdollisessa käyttöönottopäätöksessä tulisi huomioida Aurora–Koha -konversio, koska Koha-
Suomella ei vielä ole kokemusta ko. konversiotyöstä. Ensimmäinen Aurora-konversiotyö on tällä hetkellä 
käynnissä ja konversion ajankohdaksi on suunniteltu syksy 2018. 
 
Kustannusarviossa tulee esille, että Kohan käyttöönotto tuottaa kustannushyötyä vuosittaisten jatkuvien 
kustannusten osalta. Kohan arvioidut käyttökustannukset Vaski-kirjastoille ovat noin 0,47 euroa/asu-
kas/vuosi. Nykyiset Auroran käyttökustannukset ovat noin 0,71 euroa/asukas/vuosi. Käyttöönoton jälkeen 
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Koha toisi Vaski-kirjastoille noin 99 000 euron vuotuiset kustannussäästöt Auroraan verrattuna. Käyttöön-
ottoprojektin arvioidut kulut ovat noin 200 000 euroa. Tämä summa säästettäisiin järjestelmäkuluissa noin 
kahdessa vuodessa. 
 
Kustannusarviossa on huomioitu kaikki tiedossa olevat tekijät, mutta esimerkiksi kaikkia toimintaympä-
ristön muutoksia tai sitä minkälaisia kustannusvaikutuksia nämä muutokset aiheuttavat ei ole pystytty 
arvioimaan. Osalla Vaski-kirjastoista on käytössä automaattien SIP2-rajapintoja sekä RFID-ohjelmisto, 
joista Axiell veloittaa kuntakohtaista tuki- ja ylläpitomaksua. Turun osalta nämä kustannukset olivat vuonna 
2017 noin 11 700 euroa. Koha-Suomi Oy ei veloita kirjastoilta vastaavia ylläpitomaksuja. 
 
Koulukirjastojen mahdollinen erottaminen omaan tietokantaansa aiheuttaisi palvelinkustannuksia, joiden 
jakamisesta pitää sopia erikseen käyttöönottoprojektin suunnitteluvaiheessa. Erillisten tietokantojen yllä-
pitäminen lisäisi myös järjestelmän ylläpitoon tarvittavaa pääkäyttäjätyötä, jonka organisoinnista tulee 
myös sopia käyttöönottoprojektissa. Myös Kohan käyttöönoton seurauksena tehtävät toimintatapojen 
muutokset ja niihin liittyvien laitehankintojen (esimerkiksi tablettien hankinta hyllyvarausten noutamisen 
avuksi) kustannusvaikutukset tulee arvioida erikseen käyttöönottoprojektissa.  
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5. Jatkosuositus  
 
Vaskin tulisi arvioida jos 1) Kohan käyttöönottoa lähdetään valmistelemaan niin että Koha olisi käyttöön-
otettava x vuoden sisällä, tai 2) käyttöönottopäätöstä ei vielä tehdä vaan annetaan Kohan järjestelmänä 
sekä organisaationa kypsyä ja arvioidaan tilannetta x vuoden päästä.  
 
Mikäli Vaski päättää 1) vaihtoehdon, tämän selvityksen tekijät suosittelevat Vaskin käyttöönottoon keskit-
tyvän Koha-järjestelmäkehittäjän palkkaamista, jotta Vaskin tarpeet tulisivat paremmin huomioiduksi. 
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6. Lisämateriaalit ja viitteet 
 

 Liite 1: Raportti vierailusta Ouluun 24.-26.10.2017 
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