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Henkilöstö

● Oulusta ostetaan pääkäyttäjäresurssia (0,5 htv) (Anneli Österman)

● Kehittäjiä on neljä (3,6 htv), Pasi Korkalo, Pasi Kallinen, Jukka Hakosalo, 

Johanna Räisä (Emmi Takkinen sijaisena)

● Toimitusjohtaja/tuotepäällikkö (1 htv) Ari Mäkiranta

● Vuosittain yritetään saada korkeakouluharjoittelija



Asiakkaat = omistajat

● Yhtiö tuottaa kirjastojärjestelmäpalvelut Helle-, Kyyti-, Lappi-,Lumme-, Outi-, 

Vaara-kirjastoille

● Lisäksi Siilinjärvi on asiakkaana yksittäisenä kirjastona

● Kohaa käyttää nyt 83 kuntaa, asukkaita alueella noin 1 100 000

● Vaskin käyttöönoton jälkeen Kohaa käyttäviä kuntia on noin 100 ja asukkaita 

niissä on lähes 1,6 miljoonaa



Organisoituminen

● Hallitus

● Asiantuntijaryhmä

● Pääkäyttäjäryhmä

● Kuvailuryhmä

● Nimeämistoimikunta



Hallitus

● Rebekka Pilppula, pj (Turku)

● Katri Kemppi, vpj (Kouvola)

● Pekka Penttinen (Joensuu)

● Jouni Pääkkölä (Oulu)

● Nina Sipola (Rovaniemi)

● Tiia Tamlander (Mikkeli)

● Maarit Tuomisto (Siuntio)



Hallituksen tehtävät

● Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan 

asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön 

kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

● Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa 

toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen 

toteuttamista, hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa 

johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus kutsuu koolle 

yhtiökokouksen ja tekee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 

mukaiset päätösesitykset.

● Yhtiön hallitusten jäsenten tulee huolehtia siitä, että kaikkien 

osakkeenomistajien etu tulee tasapuolisesti huomioon otetuksi. 



Asiantuntijaryhmä

● Ari Mäkiranta, pj (Koha-Suomi)

● Anneli Österman (Outi ja Koha-Suomi)

● Tuomas Kunttu (Kyyti)

● Kati Sillgren (Helle)

● Leena Kinnunen (Lappi)

● Päivi Knuutinen (Vaara)

● Susanna Sandell (Vaski)

● Katja Valjakka (Lumme)

● Noora Valkonen (Outi)



Asiantuntijaryhmän tehtävät

● Asiantuntijaryhmä tekee esitykset hallitukselle ja toimitusjohtajalle ohjelmistoon 

liittyvästä kehittämisestä ja priorisoi kehitystarpeet

● Kirjastojärjestelmään liittyvien kehittämistarpeiden ja –toiveiden kartoittaminen

● Kehityshankkeiden arvioiminen ja tärkeysjärjestykseen asettaminen

● Kehityshankkeiden valmistelu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle päätettäväksi



Kuvailuryhmä

● Antti Heikkinen, pj (Outi)

● Aittaniemi Mauri (Lappi)

● Ihalainen Pirkko (Lumme)

● Knuutinen Päivi (Vaara)

● Mäkinen Tarja (Kyyti)

● Petrell-Auvinen Sonja (Helle)

● Viitanen Anna (Vaski)



Kuvailuryhmän tehtävät

● Sopii TÄTIn yhteisistä kuvailukäytännöistä ja huolehtii, että kuvailu tapahtuu 

yhdenmukaisesti

● Osallistuu TÄTIn ja muun kuvailuun liittyvän ohjelmiston testaukseen, arvioi ja 

ehdottaa siihen liittyviä kehitysehdotuksia

● Pitää yhteyttä kuvailuun liittyviin sidosryhmiin (tieteellisten kirjastojen kuvailijat, 

Kansalliskirjasto, Kirjastopalvelu ja aineistotoimittajat)

● Tekee luetteloin ohjeistuksen ja osallistuu uusien luetteloijien perehdyttämiseen



Pääkäyttäjäryhmä

● Pääkäyttäjät kaikista kimpoista osallistuvat ryhmän toimintaan

● Osassa pääkäyttäjyys jaettu pienempiin paloihin ja osassa päätoimiset



Pääkäyttäjäryhmän tehtävät

● Pitää viikkopalaverit, joissa vaihdetaan tietoa Kohan toiminnasta, ongelmista ja 

kehitystarpeista.

● Sopii uusien ominaisuuksien testaamisesta ja testaa niitä.

● Osallistuu Kohan kehitystarpeiden määrittelyyn.

● Suunnittelee koulutuksia.

● Pitää yhteyttä eri sidosryhmiin.

● Sopii yhteisistä käytännöistä (Redmine, Kohan asetukset ja erilaiset käytännöt)

● Tekee dokumentoinnin Redmineen.

● Tekee asiantuntijaryhmän antamat muut tehtävät ja valmistelee niitä 

asiantuntijaryhmän käsittelyyn.



Nimeämistoimikunta

● Selja Kunttu, Kouvola

● Jarkko Nevalainen, Siilinjärvi

● Esko Nousiainen, Rovaniemi

● Riitta Mörö, Oulu

Nimeämistoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys Koha-

Suomen hallituksen jäsenistä


