
KOHA-projektin 
jatkokysymykset



2016 määritetyt vähimmäisvaatimukset

• Finnan ja Kohan välinen rajapinta
• Toteutettu, lähes kaikki Koha-kirjastot käyttävät Finnaa verkkokirjastona

• Melindan ja RDA:n vaatimat luettelointiominaisuudet
• RDA-luettelointipohjat toimivat, Melinda syksyllä 2019

• Hankintayhteys verkkokauppoihin
• Toteutettu, lisäksi hankintaportaali otettu käyttöön

• Suomen eri Koha-versioiden yhdistäminen
• Toteutettu

• RFID-toiminnallisuus
• Toteutettu (käytössä Helteessä)



2018 määritetyt vähimmäisvaatimukset
• Kausijulkaisujen tallennus ja käsittely (lehdet numerokohtaisesti 

varattavaksi)

• Hitaus

• Tiedonhaku: käytettävyys ja toimivuus

• Omatoimikirjastoratkaisut

• Hankintaportaalin integrointi

• Hallintamallit toimivaksi (mm kehitysehdotukset)

• Kuntataso järjestelmään

• Kuvailu ja sen tulevaisuusnäkymät (oikeellisuustarkistus)

• Käyttöliittymän käytettävyys ja sen muokattavuus (mm ylimääräiset kentät)

• Toimintavarmuus (tietokantavirheet, käyttökatkot)



Hitaus

• Hitauteen liittyvät ongelmat on ratkaistu muiden paitsi tiedonhaun 
osalta. 

• Tiedonhakua pyritään nopeuttamaan kahdella eri tavalla: seuraavassa 
suuressa versiopäivityksessä siirrytään käyttämään indeksorina
ElasticSearchia, jota kehitetään Kansalliskirjastossa. ElasticSearch on 
käytössä tieteellisissä Koha-kirjastoissa. Toinen testattava tapa on 
integroida Finnan indeksi Kohaan.



Kausijulkaisujen tallennus ja käsittely

• OUTIn kokemusten mukaan tilaaminen sujuu ongelmitta, 
määrärahojen seuranta hankalaa

• Tiedonhaku parani, kun ryhdyttiin tekemään vuosinimikkeitä

• Varaaminen kohdistuu niteisiin, onnistuu Finnan puolella 
helpommin  



Tiedonhaku: käytettävyys ja toimivuus

• Tieteellisissä kirjastoissa ElasticSearch, käyttävät Finnan hakua, heille 
ei ole priorisointilistan kärjessä

• Yksi mahdollisuus on käyttää haussa Finnan indeksiä. 
Hakunäkymänä on Kohan virkailijanäkymänä, mutta indeksinä on 
Finnan indeksi



Hankintaportaalin integrointi

• Integraatio on käytössä Oulussa ja käyttöönotossa oli ongelmia, yhä 
kuitenkin epävakautta

• Haasteita yhteistyössä Woiman kanssa



Omatoimikirjastoratkaisut

• Omatoimikirjastoja useissa Koha-kirjastoissa, eri toimittajien 
ratkaisuja ja lisäksi Toveri (…)

• Kohassa ei ole ollut mahdollisuutta rajata käyttöä vain yhteen 
omatoimikirjastoon, vaan lupa on voimassa kaikissa tai ei missään. 
Vuodenvaihteessa toteutettiin ominaisuus, jonka avulla käyttö 
voidaan rajata kirjastokohtaisesti, mutta ominaisuus ei ole vielä 
missään käytössä. Kirjastot käyttävät omatoimikirjastoratkaisujen 
omia rajausmahdollisuuksia



Hallintamalli

• Koha-Suomella tuotteenhallintamalli

• Asiantuntijaryhmä
• tehtävät määritelty

• työ käynnistynyt paremmin tänä vuonna



Kuntataso

• Kohassa ei ole kuntatasoa, tilanne kuvattu selkeästi raportissa

• Koulukirjastojen omien varausjonojen toteuttaminen hankalaa, OUTIssa
ei käytössä

• Ylipäätään erillisten varausjonojen toteuttaminen on hankalaa Kohassa



Kuvailu

• Kaikki Koha-kirjastot kuvailevat TäTiin

• Kohassa on oikeellisuustarkistus - Nalkuttaja, ei käytössä kaikissa 
kirjastoissa

• Ei toimi yhtä kattavasti kuin Aurorassa

• Tieteelliset kirjastot käyttävät jatkossakin Alephia



Käyttöliittymä

• Koha-kirjastoissa sovittu, että kaikilla olisi mahdollisimman samanlaiset 
näkymät – helpottaa ylläpitämistä ja keskinäistä auttamista

• Sovittu myös, jos näkymää pystyy muokkaamaan 
järjestelmäasetuksilla, niin se on sallittua



Toimintavarmuus

• Toimintavarmuutta seurataan nykyisin osana toimitusjohtajan 
raportointia

• Ei ole ollut isoja ongelmia



Tieteellisten kirjastojen Koha-projekti

• Tieteellisten kirjastojen konsortio jakautuu kahtia, osa siirtyy Kohaan
ja osa kilpailutti järjestelmän

• Kansalliskirjasto ja CSC vastaavat Kohan käyttöönotoista

• Tuotannossa kuusi kirjastoa ja lokakuuhun mennessä kaikkien (17) on 
tarkoitus olla tuotannossa

• Koha-wiki: 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93200849

• Kansalliskirjastossa neljä kehittäjää

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93200849

