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Johdanto 
 
Oulun kaupunginkirjasto on osa OUTI-kirjastokimppaa, jossa on mukana 15 kuntaa ja noin 60 toimipistettä. 
Kokoluokaltaan kimppa vastaa siis Vaskia ja on muun muassa siitä syystä oivallinen vertailukohde Turulle 
ja Vaskille. Oulu myös kelluttaa (kellutus=aineisto jää siihen toimipisteeseen, johon se palautetaan) ai-
neistoaan, mikä on Turun näkökulmasta kiinnostavaa, sillä Turun kaupunginkirjasto alkoi kelluttaa valta-
osaa kokoelmastaan syyskuussa 2017. Oulu siirtyi käyttämään Kohaa Axiellin PallasProsta tammikuussa 
2016. Kohan kanssa on toimittu siis kohta kaksi vuotta. 
 
OUTI-kirjastot ovat resursoineet Kohan pääkäyttäjyyteen kaksi henkilötyövuotta. Kimpan pääkäyttäjiä on 
yhteensä kolme ja he kaikki työskentelevät Oulun kaupunginkirjastossa. Pääkäyttäjistä yksi toimii täysi-
päiväisenä pääkäyttäjänä ja loput kaksi tekevät Kohaan liittyvää työtä puolet työajasta. Kimpan kustanta-
mien pääkäyttäjien lisäksi jokaisessa kunnassa on nimetty yksi pääkäyttäjä, joka toimii oman kirjaston 
”lähitukena”. Pääkäyttäjien lisäksi Oulun pääkirjastossa on oma IT-tiimi, joka on perehtynyt lainaus- ja 
palautusautomaattien SIP2-rajapintoihin ja hallitsee niiden lajittelusäännöt. Myös yksi Koha-Suomen koo-
dareista työskentelee fyysisesti Oulun pääkirjastossa. 
 
OUTI-kirjastot ottavat ensimmäisenä käyttöönsä Kohan uuden version 12.–13.12.2017. Uuden version 
myötä mahdollistuu esimerkiksi verkkokirjaston vaihtaminen Kansalliskirjaston tarjoamaan Finnaan, joka 
on käytössä Vaskissa. OUTI-kirjastojen Finna on tarkoitus julkaista näillä näkyminen viikolla 51. Kohan ja 
Finnan välinen rajapinta oli yksi Vaski-johtoryhmän jo aiemmin määrittelemistä Kohan käyttöönottoon liit-
tyvistä vaatimuksista. 
 
 

Asiakkaat, ilmoitukset & laskutus 
 
Yleisesti ottaen Oulussa ei tullut esille Koha-järjestelmästä johtuvia asioita, joista olisi tullut asiakaspa-
lautetta. Ainoa alkuvaiheen palaute, joka tuli puheeksi, liittyi järjestelmänvaihdon aiheuttamaan muutok-
seen ennen eräpäivää lähtevässä varoituksessa. Tästä Oulu sai paljon negatiivista palautetta ja jälkikä-
teen ajateltuna muutoksesta olisi pitänyt tiedottaa asiakkaita paremmin. Mikäli Koha otetaan Vaskissa 
käyttöön, on vastaava muutos edessä myös täällä, joten siitä tiedottamiseen on syytä kiinnittää huomiota. 
 
Toinen asiakasviestintään liittyvä muutos koskee kirjeilmoituksia. Aurorassa on ollut mahdollista halutes-
saan tulostaa kirjeilmoitukset ja postittaa ne itse, mutta Kohassa kaikki kirjeilmoitukset siirtyvät eteenpäin 
e-kirjeinä palveluntarjoajalle (OpusCapita). Kaikkien kirjastojen tulee siis solmia sopimus e-kirjeiden välit-
tämisestä. 
 
Laskutuksesta on Koha-kirjastoissa käytössä eri ratkaisuja johtuen kuntien erilaisista käytännöistä lasku-
tuksen suhteen. Myös Vaskin sisällä käytännöt ovat erilaisia, mutta olemassa olevista ratkaisuista löytynee 
käyttöönotettavissa oleva vaihtoehto. Oleellisena tietona Oulusta voitiin kertoa, että asiakkaan henkilötun-
nus on mahdollista saada siirtymään, mikäli laskutustiedot lähetetään Kohasta kolmannen osapuolen las-
kutusjärjestelmään. 
 
Henkilötunnusten osalta Koha eroaa Vaskin nykyisestä Aurora-järjestelmästä siten, ettei henkilötunnuksia 
tallenneta Kohaan vaan erilliseen sotusiiloon. Henkilötunnuksen tilalla Kohassa asiakkaan tiedoissa näkyy 
ainoastaan henkilötunnukseen kytketty sotuavain, jolla asiakasta on mahdollista Kohassa hakea. Tarkis-
tus sille, onko henkilötunnus jo tallennettu sotusiiloon, voidaan tehdä Kohassa, mutta tarkistaminen vaatii 
sotusiiloon kirjautumisen. Suunnitteilla on, että kirjautuminen tapahtuisi tulevaisuudessa taustalla Kohaan 
kirjautuessa, jolloin sotusiilon tunnuksia ei tarvitsisi syöttää joka kerta uutta asiakasta luodessa.  
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Aineiston käyttö & varaukset 
 
Lainaamiseen on Kohassa liittynyt hitautta, mikä johtuu siitä, että järjestelmä lataa näytölle asiakkaan 
kaikki lainat joka kerta, kun uusi nidetunnus on lainauksessa luettu. Uudessa versiossa tähän tulee muutos 
(vrt. Auroran lainaus, jossa olemassa olevia lainoja ei näy lainaus-välilehdellä), joten hitausongelman pi-
täisi tämän myötä poistua. 
 
Aurora-Koha-vertailussa oli jäänyt aiemmin epäselväksi voiko hyllyvarauslistan rajata yksittäiseen osas-
toon (Kohassa ’hyllypaikka’). Osastorajaus on mahdollinen, mutta ongelmia aiheuttavat nimekkeet, joita 
on paikalla eri yksiköissä ja eri osastoilla. Listasta ei ole mahdollista nähdä mikä osasto ja yksikkö kuuluvat 
yhteen, joten niteen fyysinen sijainti on tarkistettava erikseen. 
 
Uudessa versiossa Kohan varausjono-niminen toiminta vaikuttaisi Oulun alustavien testien perusteella 
toimivan, joten on mahdollista, että se tuo mukanaan helpotusta hyllyvarausten käsittelyyn. Kattavaa tes-
tausta ei ole kuitenkaan ehditty vielä Oulussa tehdä ja toisaalta ominaisuus on syytä testata myös itse, 
sillä Vaskin ja erityisesti Turun pääkirjaston tarpeet eivät välttämättä ole täysin samanlaiset kuin Oulussa. 
 
 

Tiedonhaku, luettelointi & niteiden hallinta 
 
Tiedonhakuun liittyviin ongelmiin on osittain odotettu korjausta hakumoottorin vaihtamisella. Koha-Suomi 
käyttää kuitenkin edelleen hakumoottori Zebraa eikä ElasticSearchiin siirtymisen aikataulusta ole tällä het-
kellä tietoa, sillä siinä on vielä korjattavaa. 
 
Moni työntekijä on kokenut tiedonhaun hankalaksi Kohassa ja ongelmaa on yritetty kuluneena syksynä 
ratkoa järjestämällä OUTI-kirjastojen henkilökunnalle tiedonhakukoulutuksia, joita ei aiemmin ole oikeas-
taan pidetty. Oulun kokemusten perusteella voidaankin todeta, ettei järjestelmää vaihtaessa tule unohtaa 
perusteellisten tiedonhakukoulutusten tarjoamista henkilökunnalle. Tiedonhaussa on kuitenkin myös to-
dellisia käytettävyysongelmia esimerkiksi tarkan haun lomakkeeseen liittyen. Koha myös näyttää osakoh-
teet hakutuloksissa omina tietueinaan, mikä paisuttaa helposti hakutuloksen suuruutta. Tuotannossa oleva 
Koha-versio tuo tähän helpotusta siinä mielessä, että fasetilla on mahdollista rajata hakutulokset pelkkiin 
emo- tai osakohteisiin. Testauksessa olevasta uudesta versiosta tämä hakufasetti vielä toistaiseksi puut-
tuu, mutta puutteesta on jo tehty tiketti, joten se saataneen jossain vaiheessa käyttöön myös Vaskin tes-
tiympäristöön. 
 
Koha-Suomen ohjeiden mukaan luettelointi tulisi nykyään tehdä suoraan Tätiin. Täti tulee sanoista täydel-
linen tietovaranto ja on oma Koha-asennuksensa, johon kaikki Koha-kirjastot luetteloivat aineistonsa ja 
johon myös BTJ:ltä ostetut luettelointitiedot siirtyvät. Järjestelmän hidastelua ei Tätissä ole havaittu, mikä 
johtunee siitä, että kyseisestä Koha-asennuksesta on riisuttu pois tarpeettomat osiot. Luetteloinnin osalta 
puutteita Turussa havaittiin jo Kohti Kohaa -projektin aikana ja edelleen esimerkiksi välttämättömäksi näh-
tävää oikeellisuustarkistusta Kohassa ei ole, mikä muun muassa vaikeuttaa toimimista Kansallisessa me-
tatietovarannossa, Melindassa. Koha-kirjastot eivät ole vielä Melindassa mukana, mutta Koha-Melinda-
integraatiota on suunniteltu ja Kohan päivittäminen uuteen versioon edistää osaltaan liittymistä Melindaan. 
 
Kohassa ei ole samanlaista niteiden massamuutosmahdollisuutta kuin Aurorassa. Käyttäjä pystyy teke-
mään massamuutoksia niteille, joiden viivakoodit voidaan lukea eli käytännössä ainoastaan jollekin fyysi-
selle joukolle voidaan tehdä joukkomuutos ilman syvempää tietokantaosaamista. Mikäli massamuutos tar-
vitaan suurelle tai muuten sellaiselle joukolle niteitä, jota ei voi tai ole järkevää poimia hyllystä viivakoodien 
lukemista varten, on muutokset tehtävä suoraan tietokantatauluun. Tällainen muutos vaatii joko asiaan 
perehtynyttä pääkäyttäjää tai järjestelmäkehittäjän osaamista. 
 
OUTIssa niteiden muutoslokin tallennus ei ole päällä. Oulun pääkäyttäjät eivät kuitenkaan osanneet sa-
noa, johtuuko tämä muutoslokin aiheuttamasta rasituksesta vai eikö sille ole nähty toistaiseksi vain tar-
vetta. Vaskissa käytetään tällä hetkellä varsin aktiivisesti Auroran niteiden muutoslokia ongelmien selvit-
telyssä. 
 
 



5 
 

Hankinta 
 
Hankintojen tekeminen Kohaan on alusta lähtien ollut hidasta sekä työlästä. Nykyisin EditX-rajapinnat toi-
mivat kolmen suuren aineistotoimittajan kanssa ja verkkokauppojen kautta tehtävän hankinnan koetaan 
toimivan jo melko hyvin. Tiedon siirtymisessä on kuitenkin vielä jotakin korjattavaa esimerkiksi aineistola-
jeihin liittyen. 
 
Kohan hankinnan suhteen ei verkkokaupparajapintoja lukuun ottamatta ole juuri tapahtunut kehitystä 
Koha-Suomessa. Uudessa versiossa on kuitenkin luvassa yksi parannus, kun hankittavien niteiden kap-
palemäärä tulee mahdolliseksi syöttää suoraan eikä valitsemalla erikseen ’Lisää nide’ niin monta kertaa 
kuin niteitä ollaan hankkimassa (esim. lasten kuvakirjoja saatetaan kerralla hankkia jopa 40 kappaletta). 
 
Kohan verkkokirjastossa on kirjautuneen käyttäjän mahdollista lähettää hankintaehdotus suoraan tausta-
järjestelmään. Hankintaehdotuksia tulee tätä kautta runsaasti, osittain syynä voi olla se, etteivät asiakkaat 
enää löydä yhtä hyvin etsimäänsä aineistoa ja toisaalta linkki ehdotukseen on kirjautuneelle käyttäjälle 
enemmän tyrkyllä kuin aiemmin. Oulu on toivonut Kansalliskirjastolta, että myös Finnaan tulisi mahdol-
liseksi lähettää hankintaehdotus suoraan Kohaan, mutta ainakin ehdotuksia Oulussa käsittelevät ovat poh-
tineet onko tapa ylipäätään järkevä. Koska nimeke on tällä hetkellä ainoa ehdotuksessa vaadittu tieto, 
joten asiakkaan tekemä ehdotus harvemmin varsinaisesti nopeuttaa hankinnan tallentamista Kohaan. 
 
 

Kausijulkaisut 
 
Kuten jo projektin alussa on tullut todettua, kausijulkaisut ovat yksi Kohan ongelmallisimmista osa-alueista. 
Kausijulkaisuihin liittyy lähtökohtaisesti se ongelma, ettei lehden emonimikkeen (’Kodin kuvalehti’) alle voi 
muodostaa lehtinumero-nimikkeitä (’2017 : 3’) vaan pelkkiä nidetietueita. Lehtinumero-nimikkeiden puut-
tuminen aiheuttaa esimerkiksi sen, että lehdestä on varattava yksittäinen nide. Asiakas ei siis voi varata 
Kodin kuvalehden kuluvan vuoden mitä tahansa kolmatta numeroa vaan varaus on kohdistettava yksittäi-
sen toimipisteen tiettyyn niteeseen. 
 
Koha-kirjastoissa on myös huomattu, että tiheästi ilmestyvien lehtien osalta hakuindeksi on tullut täyteen, 
minkä seurauksena joidenkin lehtien uusimpia numeroita ei enää löydy tiedonhaussa. Oulu on ratkaissut 
asian luomalla usein ilmestyville lehdille vuosikerta- tai vuosineljännesemotietueita (’Me naiset 2017’, ’Aku 
Ankka 2017 1-13’). Kausijulkaisuja on siis jouduttu pilkkomaan useampaan osaan. 
 
Koha-Suomessa tiedostetaan, että kausijulkaisujen rakennetta tulisi kehittää. Ei ole kuitenkaan itsestää 
selvää millainen kehityssuunta muilla kimpoilla on mielessään, joten mikäli asia tulee käsiteltäväksi Kohan 
asiantuntijaryhmään, on Vaskin syytä antaa oma äänensä kuuluviin. 
 
Lehtien saapumisvalvonnan koettiin olevan vaivatonta, mutta Auroraan verrattuna lehtien vastaanottami-
nen on Kohassa kuitenkin hitaampaa, sillä kaikki tiedot (esim. aineistolaji ja korvaushinta) eivät tule niteelle 
automaattisesti vaan ne on syötettävä käsin. 
 
 

Omatoimikirjastot, automaatit & SIP2 
 
Kohan SIP2-rajapinta on haluttu säilyttää mahdollisimman pitkälti protokollan mukaisena, mutta omatoi-
mikirjastojen sisäänpääsyyn liittyen on tällä hetkellä käytössä ns. blokkilista, josta tehdään tarkistus asi-
akkaan yrittäessä päästä sisälle omatoimikirjastoon (käyttökiellon saaneilta asiakkailta sekä alaikäisitä, 
joilla ei ole huoltajan lupaa omatoimikirjastojen käyttöön, on Oulussa pääsy estetty). Ilmeisesti Koha si-
nänsä jo tukee tämän kaltaista SIP2-protokollan tarjoamaa viestiparia, mutta ensin olisi yhteisesti sovittava 
mitä sisäänpääsyn estävät rajoitukset ovat. Oulussa oli huomattu tärkeäksi muistuttaa kirjastoja myös siitä, 
että rajapinnan välityksellä kulkevien tietojen suojaamisesta automaateilla on huolehdittava itse, koska 
SIP2:n välittämä liikenne ei ole itsessään suojattu. 
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Kohassa ei ole vastaavaa automaattien lajittelusääntöjen hallintatyökalua, kuten Aurorassa, joten lajittelu-
säännöt tehdään suoraan automaattiin, mikä vaatii perehtyneisyyttä. Oulussa sääntöjen hallinta on vas-
tuutettu IT-tiimille. 
 
Lainausautomaateilla on tullut esiin tapauksia, joissa automaatti on antanut lainata kuljetettavana olevan 
(toisen asiakkaan) varauksen riittävän monen yrityksen jälkeen. Syytä tähän ei vielä ole löydetty, mutta 
ongelma on selvityksen alla. 
 
 

Verkkokirjasto 
 
OUTI-kirjastot siirtyvät käyttämään verkkokirjastona Finnaa joulukuun loppupuolella. Kohan ja Finnan vä-
linen rajapinta vaikuttaisi perustoimintojen osalta toimivan hyvin. Kehitettävääkin toki on, esimerkiksi asi-
akkaan halutessa vaihtaa varaustunnisteensa ei rajapinta tarkista ennen pyynnön lähettämistä onko va-
raustunniste jo käytössä. Verkkokirjastossa valittu ensisijainen noutopaikka ei myöskään keskustele Ko-
han kanssa (Kohassa asiakkaan tiedoissa olemassa valinta ’Kirjasto’), mutta tätäkin ominaisuutta Oulu on 
toivonut. 
 
Oulun esittämä kehitysehdotus huollettavien nimien näkymisestä huoltajan tiedoissa sen sijaan on jo to-
teutettu ja myös lainahistorian tallennus sekä poistaminen toimivat. Osoitteenmuutos siirtyy Kohaan ’Tie-
tojensa muokkausta haluavat asiakkaat’ -sivun alle odottamaan virkailijan hyväksyntää. 
 
 

Järjestelmän ylläpito 
 
Vastoin aiempaa käsitystä, myös Kohassa voidaan määritellä osastotasolla peritäänkö aineistosta myö-
hästymismaksuja. Tämä mahdollistaa Vaskin nykyisten käyttösääntöjen toteuttamisen siltä osin, ettei las-
ten- ja nuorten aineistosta peritä myöhästymismaksua. 
 
Ennen Oulun vierailua oli vielä epäselvää miten myöhästymismaksut kirjautuvat asiakkaiden velkasal-
doon. Tähän tarvitaan yöajo, joka kirjaa myöhästymismaksun asiakkaan velkasaldoon. Velkasaldo on siis 
reaaliaikainen ja poikkeaa Aurorasta, jossa maksut kirjautuvat saldoon varsinaisesti vasta silloin, kun laina 
uusitaan tai palautetaan. Tämä muutos maksuissa tuskin aiheuttaa kuitenkaan Vaskille erityisiä ongelmia. 
 
Kuten raportin alussa todettiin, myös Oulu kelluttaa Turun tavoin suurinta osaa kokoelmastaan. Kellutus 
on Kohassa toteutettu kaikista yksiköistä koostuvalla matriisilla, joka Vaskin ja OUTIn kokoisissa kim-
poissa paisuu niin suureksi, ettei se mahdu yhdelle näytölle. Käytettävyydeltään matriisi ei siis palvele 
parhaalla mahdollisella tavalla tämän kokoluokan kimppoja, mutta Oulussa työkalua ei kuitenkaan pidetty 
erityisen hankalana. Pieni osa kokoelmasta ei Oulussa kellu, mutta sitä varten ei ole toteutettu sääntöjä 
järjestelmään vaan kellunnan ulkopuolelle jättäminen tapahtuu toimintakäytännöin sekä palautusautomaa-
tin lajittelulla. Oululla ei siis ollut kokemusta Kohan lainaus- ja maksusääntöosion asetuksesta, jolla ai-
neisto voidaan määritellä palautuvaksi aina kotikirjastoonsa, joten asetuksen toiminnallisuutta on syytä 
testata perusteellisesti Turun testiympäristössä. 
 
Pääkäyttäjät Turussa olivat jo Kohan puutteiden priorisoinnin yhteydessä pohtineet tulisiko koulukirjastot 
irrottaa omaan Koha-asennukseensa, mikäli Aurorasta päädytään luopumaan. Oulussa tällainen ratkaisu 
on tehty, joskin sotusiilo on syystä tai toisesta yhteinen. Vaski-kunnissa koulukirjastoja on jonkin verran, 
joten asennuksia tullaan tarvitsemaan useampia. Tätäkin tulee pohtia perusteellisesti ja ennakoida mitä 
ongelmia useampi Koha-asennus mahdollisesti voi aiheuttaa. 
 
Nyt lähes kahden vuoden Koha-kokemuksen myötä olivat OUTIn pääkäyttäjät vahvasti sitä mieltä, että 
kaksi henkilötyövuotta on sopiva resurssi Koha-pääkäyttäjyyttä varten. Heidän näkemyksensä myös on, 
että yhteen kokopäiväiseen pääkäyttäjään resursoiminen on järkevää ja välttämätöntäkin. 


