
Koha-lainauspalvelukokous nro 4 
 

Aika 10.2.2021 klo 09:30-11  

Paikka  Teams 
 

Osallistujat 
Tuula Orne, Turku (pj) 
Sari Runonen, Kaarina (sihteeri) 
Jaana Alanen, Laitila 
Jari Hjelm, Rusko 
Merja Lintula, Naantali 
Suvi Luukkonen, Rusko 
Hannele Lyts, Raisio 
Sirpa Suomela, Lieto 
Satu Loijas, Kaarina 
 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kohan varaustunnisteet: ohje nimimerkkien käytöstä 
Vaski-joryn toimeksianto 26.1.2021: ” Koha tarjoaa 12 merkkisen tunnisteen automaattisesti konversion 
yhteydessä, mutta ne ovat hankalia asiakaspalvelussa ja ne tullaan muuttamaan. Päätettiin, että konvertoi-
daan nykyisen varaustunnukset Kohaan ja että uudet asiakkaat voivat itse valita varaustunnuksen jatkossa 
ja kirjaston tulee hyväksyä varaustunnus. Varaustunnus voi olla myös nimimerkki eli alkaa kirjaimilla ja siinä 
voi olla myös numeroita, mutta ei erikoismerkkejä. Annetaan lainauspalvelutyöryhmälle tehtäväksi laatia 
tarkemmat ohjeet nimimerkin käytöstä.” 
 
Ehdotus 

1. Nimimerkin tulee aina alkaa kirjaimilla. 
2. Nimimerkissä voi olla numeroita, muttei erikoismerkkejä. 
3. Merkkimäärä rajataan 4-10 merkkiin. 
4. Alatyyliset ilmaukset eivät ole sallittuja. Vaski pidättää oikeuden hylätä ehdotus.  
5. Asiakkaita ohjeistetaan olemaan käyttämättä varaustunnisteena oikeaa nimeä vedoten tietotur-

vaan. 
 
 

2. Lapsen unohtuneen tunnusluvun antaminen Kohassa 
Kohassa tunnuslukua ei voi tulostaa. Asiakastiedoissa ei myöskään näy, onko asiakkaalle jo annettu PIN-
koodi. Miten siis käytännössä toimitaan, kun lapsiasiakas ei tiedä PIN-koodiansa?  
 
Ehdotus 
Päädyttiin ehdottamaan kolmea käytännettä: 

1. Vaihdetaan PIN-koodi ja lähetetään huoltajalle viesti asiasta sekä kehotus vaihtaa PIN-koodi verkko-
kirjastossa tarvittaessa mieleisekseen. Ongelma: ei tiedetä, onko huoltaja antanut luvan PIN-koodin 
saantiin. 

2. Tehdään erillinen PIN-koodin lupalomake, joka annetaan lapselle kotiin vietäväksi. PIN-koodi vaih-
detaan vasta, kun lomake on tuotu täytettynä kirjastoon (edellyttää henkilöllisyyden tunnistamista: 
lapsen kelakortti/vanhemman henkilöllisyystodistus/opettaja). 

3. Annetaan nykyinen asiakastietolomake kotiin vietäväksi. PIN-koodi vaihdetaan vasta, kun lomake 
on tuotu täytettynä kirjastoon (edellyttää henkilöllisyyden tunnistamista: lapsen kelakortti/van-
hemman henkilöllisyystodistus/opettaja). 



4. Lähetetään huoltajalle sähköpostitse/tekstiviestillä tieto, että PIN-koodi on unohtunut ja kerrotaan, 
että salasanan saa palautettua verkkokirjastossa ”Unohditko PIN-koodisi?” –linkistä, jos asiakastie-
toihin on tallennettu sähköpostiosoite.  

 
Selvitettävää 

1. Onko mahdollista saada Kohaan muutos, että tähdet näkyvät PIN-koodi kentässä vain, kun PIN-
koodi on asetettu? Tällöin vältyttäisiin tilanteelta, että lapselle annetaan PIN-koodi ilman vanhem-
man suostumusta.  

2. Voiko huoltajalle lähetetyssä viestissä kertoa vaihdetun PIN-koodin?  
3. Onko tekstiviestin lähettäminen asiakkaalle mahdollista Kohassa? 

 
  

3. Kohan yhteisökortin rajaaminen (ohjeistus minkälaiselle yritykselle tai yhteisölle voidaan an-
taa yhteisökortti) 
Vaski-työvaliokunta 1.12.2020: Asiakaslaji Yksityiset yritykset ja yhteisöt poistuu Kohan myötä. Tilalle tulee 
Kohan Yhteisöasiakas.  
 
Ehdotus 
Yhteisöasiakkuutta ei rajata tarkemmin. Yksityisten yritysten ja yhteisöjen kohdalla pitäydytään aiemmassa 
yleismääritelmässä: ”Yritykset ja muut yhteisöt sisältävät esim. yksityiset yhteisöt, erilaiset järjestöt ja yh-
distykset yms. (https://vaskiextra.net/ohje/yhteisokortin-teko/ ), ilman lisärajauksia. 
 
Perustelut 

1. Sen määritteleminen, minkä yksityisen yhdistyksen/yrityksen toiminta lopulta oikeuttaa yhtei-
sökorttiin on käytännössä erittäin haastavaa, eikä yleispätevää ohjeistusta voida esittää. Lisä-
vaikeuden tilanteeseen tuo myös se, että monet toiminnot kunnissa toteutetaan nykyään osit-
tain ostopalveluina (esim. yksityiset päiväkodit, hoitolaitokset). 

2. Nykyisessä käytännössä ei nähdä ongelmia. Yksityisiä, voittoa tavoittelevia yrityksiä on margi-
naalisesti kortinhaltijoiden joukossa. 

3. Kohassa yhteisöasiakkaiden korttien voimassaoloaika on 1 vuosi, jolloin oikeus kortin käyttöön 
voidaan tarkistaa ja käyttöoikeus poistaa väärinkäytösten kohdalla.  
 

 

4. Perustelut joulukuun muistion ehdotukseen: yhteinen käytäntö muun kunnan niteen korvaus-
hinnan arvioinnissa ja niteen poistosta 
 
Ehdotus 
Pyörretään aiempi ehdotus ja pysytään vanhassa käytänteessä: 
 

Kadonneen tai rikkoutuneen aineiston korvausmaksu peritään siinä kirjastossa, johon asiakas ottaa 
yhteyttä. Maksun perinyt kirjasto poistaa niteen tietokannasta ja ilmoittaa omistavalle kirjastolle, mikä 
nide on korvattu ja poistettu (Vaski-jory 13.5.2014) 

 
Aiempaan ohjeistukseen ehdotetaan seuraavia muutoksia: 

• omistavaan kirjastoon ilmoitetaan poistetun niteen nimekkeen lisäksi ISBN/EAN-koodi. 

•  Jos kyseessä on Vaskin ainoa nide, tietuetta ei saa poistaa. 
 

Lisäksi ehdotetaan, että ohjeistus päivitetään Vaskiexta.netin ohjeistuksiin ja asiasta tiedotetaan kirjastoille.   
 
  

5. Kohan aiheuttamat muutokset käyttösääntöihin  
Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 
Seuraava kokous 10.3.2021 klo 9.30-11  

https://vaskiextra.net/ohje/yhteisokortin-teko/

