
  

Koha Suomessa

● Muurolan kirjaston projekti 2000-luvun alussa

● Muita Koha-projekteja, esimerkiksi Valamon luostarikirjasto, 
Kuopion taidemuseon kirjasto, Maailmanmusiikin keskus

● Hailuodon kirjaston projekti 2012

● Vaara käyttöönotto 2014

● OUTI-kirjastojen projekti 2015 (osana Kohti Kohaa)

● 2016 lokakuusta eteenpäin Koha-Suomi



  

Koha

● Linux, www-palvelin, tietokantapalvelin, Koha-
ohjelmakoodi (Perl) ja hakukone

● n. 1.3 miljoonaa riviä koodia, yli 200 Perl-modulia

● Paljon vanhaa koodia vuodesta 2000 asti

● Koha-Suomessa noin 1500 kansallista koodimuutosta

● Kymmeniä järjestelmäintegraatioita eri järjestelmiin



  

Hyvää ja huonoa

- Laajassa koodikannassa on paljon 
ylläpidettävää ja asioilla on monimutkaisia 
keskinäisiä riippuvuussuhteita

- Kranttu mm. ohjelmistoversioiden suhteen

+ Koodikanta on varsin loogisesti järjestetty

+ Oikein käyttöönotettuna erittäin käyttövarma ja 
luotettava



  

Kohan kehitys

● Yleisissä kirjastoissa Koha-Suomi Oy (noin 
viisi kehittäjää)

● Tieteellisten kirjastojen konsortio, jonka 
johdossa kansalliskirjasto (neljä kehittäjää)

● Kansainvälinen Koha-yhteisö (satoja 
kehittäjiä)



  

Kohan käyttö maailmalla

● Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailman, 
jokaisella omat tarpeensa ja toiveensa kehityksen suhteen 
ja jokaisella omat odotuksensa miten Kohan pitää toimia.

● Käytännössä pakko pyrkiä suuntaamaan ja rajaamaan 
kehitystä siten, että se palvelee mahdollisimman laajaa 
joukkoa Koha-kirjastoista.

● Johtaa "konservatiiviseen" ja varovaiseen kehitykseen, josta 
syystä koodimuutosten läpisaaminen on vaatii paljon aikaa 
ja työtä.



  

"Meidän järjestelmä!"

● Kohti-Kohaa buumissa syntyi ylimääräisiä ”rönsyjä”, siitä seurasi 
kaksi asiaa:

1) Suomi-Kohan hajaannus

2) Suomi-Kohan eriytyminen kansainvälisestä yhteisöversiosta

● Kehittäjille kumuloitunut ylläpitokuorma kansallisten koodimuutosten 
suuren määrän vuoksi hurja.

● Kohan kaltaiset laajat, tuotantokäytössä olevat tietojärjestelmät ovat 
monimutkaisia ja vaativat jatkuvaa ylläpitoa toimiakseen hyvin.



  

Jatkossa

● Tavoitteena on pyrkiä rationalisoimaan ja virtaviivaistamaan 
Koha-Suomi koodikantaa ja päästä palaamaan mahdollisimman 
lähelle Kohan yhteisöversiota.

1)   Karsimalla Koha-Suomi toiminnallisuutta.

2)   Muutamalla omaa toiminnallisuutta "Kohan ytimen" ulkopuoliseksi 
koodiksi.

3)   Työskentelemällä sen eteen, että Suomen kirjastoille välttämätöntä 
toiminnallisuutta saadaan mukaan yhteisöversion koodikantaan.

4)   Kehittämällä vaihtoehtoisia tapoja toimia kirjastojen tarpeiden 
kanssa ilman tarvetta laajoihin koodimuutoksiin.
 



  

Mitä se tarkoittaa kirjastoille?

● Ajantasaisempaa Kohaa.

● Nopeampaa vasteaikaa esimerkiksi tukipyyntöihin.

● Vaatii toimintatapojen seurantaa ja niiden 
miettimistä uudelleen tarvittaessa. 

● Vaatii valmiutta kompromisseihin ja luovaa 
ongelmanratkaisua kirjastoissa.



  

Lopuksi

Sinänsä pieneltä tuntuva muutos voi aiheuttaa valtavan työn 
"kulissien takana" kooditasolla.

Joten on aiheellista pohtia, onko lisättävä toiminnallisuus 
niin tärkeä, että sen aiheuttama työ ja ylläpitokuorma on 

perusteltavissa ja tasapainossa muiden tavoitteiden kanssa.
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