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Projektin osakokonaisuudet
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Seuraa tiedotusta 

Vaski-extranetissä

1. Vaski-kirjastojen Aurora-kirjastojärjestelmän vaihtaminen Kohaan

2. Koulutusten ja ohjeistuksen toteuttaminen uuden kirjastojärjestelmän 

käyttämisen tueksi

3. Rajapintojen rakentaminen Vaski-kirjastojen käytössä oleviin järjestelmiin 

sekä mahdollisuuksien mukaan uusille toiminnallisuuksille

4. Järjestelmänvaihtoon liittyvien toimintakäytäntömuutoksien suunnittelu ja 

toteutus
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Kohan sovelluskuvaus ja ylläpitomalli
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Seuraa tiedotusta 

Vaski-extranetissä- Sovelluskuvaus esitellään 6.10. ohjausryhmässä. Kohan tuotantoonsiirtopalaveri

lokakuussa Turun IT-palveluiden kanssa. Kaikki pakolliset integroinnit tavoitteena 

toteuttaa siihen mennessä. Vaski-kuntien IT-yhteyshenkilöille kohdennetaan oma kysely 

tiedontarpeista ja järjestelmätuen toimintakäytännöistä sekä järjestetään oma palaveri.

- Kiireellisten tukipyyntöjen hoitaminen on ollut haastavaa lomien ja pyyntöjen suuren 

määrän takia. Tukipyynnöissä runsaasti peruskäytön opastusta ja varausjonon 

muokkauspyyntöjä. Nyt kun kaikki pääkäyttäjät ovat töissä, on päästy priorisoimaan 

työpyyntöjä yhdessä sekä kirjaamaan ei-kriittisiä kehitysehdotuksia jatkokäsittelyyn.

- Vaskitukipyynnöt: 

2020: 365 kpl

2021: 1043 kpl (21.9. mennessä)

- Kesälomien jälkeen projektin korkein prioriteetti on ollut itsepalveluautomaattien 

hidastelun ja käyttöä haittaavien ohjelmistovirheiden korjaaminen.
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Mikro-Väylän automaatiolaitteet
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Seuraa tiedotusta 

Vaski-extranetissä- Itsepalveluautomaattien ohjelmistopäivityksiä on tehty Mikro-Väylän automaateille 

elokuusta lähtien. Kaikki lainaus- ja palalutusautomaatit päivitettiin 8.9 mennessä. 

Päivityksissä korjattiin mm. kirjastokorttien hälytysten aktivointi ja muita ohjelmavirheitä 

sekä lisättiin välivaihe niteiden käsittelyyn: "Käsitellään. Älä poista aineistoa alustalta."

- Mikro-Väylän lainaus- ja palautusautomaateille tulisi vaihtaa virkailijan PIN-koodi 

hallintavalikkoon, jolla mm. kuuluu sulkea automaatti turvallisesti. MV voi sopia koodien 

vaihdosta kuntakohtaisesti, ja se tulisi tehdä jatkossa tietyin aikavälein.

- Mikro-Väylän lajittelevilla palautusautomaateilla (Kaarina, Raisio ja Salo) on oma 

ohjelmistonsa, johon on myös tehty päivityksiä. Ei tarkempia tietoja, onko viimeisin 

päivitys ratkaissut kaikki lajitteluun ja niiden muuhun toimintaan liittyvät ongelmat.

- Mikro-Väylän kanssa on käyty läpi ennen nykyistä sopimuskautta hankittujen laitteiden 

päivitystarpeita. Tarjous päivitysten tekemisestä on kuitenkin viivästynyt kiireiden takia.

- Omatoimikirjastojen toiminnassa ei raportoituja ongelmia. Hälytinporttiohjelmistojen 

kytkemiseen ja Servemanager-ohjelman päivitykseen palataan vasta loppuvuonna.
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Bibliothecan automaatiolaitteet
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Seuraa tiedotusta 

Vaski-extranetissä- Bibliothecan automaattien testaamiseen ja ohjelmisto-ongelmien läpikäyntiin yhdessä 

laitetoimittajan kanssa päästiin vasta 30.8. Liedon koulukirjastojen tunnus- ja 

etäyhteysongelmat on ratkaistu perjantaina 17.8. Tietoliikennekuvaus puuttuu edelleen.

- Bibliothecan tuen olisi pitänyt poistaa automaateilta sähköpostikuittipalvelut sekä 

korjata virheelliset käyttöliittymä- ja kuittitekstit, mutta näin ei kuitenkaan ole tehty. 

Ottakaa yhteys Bibliothecan tukeen, mikäli niitä vielä löytyy.

- Bibiothecan automaateilta puuttuu tuki Koha-Suomen skeemalle. Korjauksesta sovittu 

jo 23.6.2021, mutta se ei ole edennyt. Vaatii muutosta automaattiohjelmistoon. Estää 

skeemavalidoinnin käytön rajapinnassa myös muiden valmistajien automaateilla.

- Bibliothecan SmartBranch omatoimikirjastojen kirjautumisongelmaa testataan 

perjantaina 24.9. (kirjautuminen ei onnistu, jos asiakkaalla on lainauskielto). Open+ 

omatoimikirjastojen sisäänkirjautumisessa ei ole raportoitu ongelmia.
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Muut laitteet
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Seuraa tiedotusta 

Vaski-extranetissä- Muut laitteet saatu kytkettyä kesällä: Optima Locker -itsepalveluautomaatit (Naantali, 

Kaarina, Salo), Hublet-telakat (Laitila, Raisio) ja P.V. Supan LibCabinet (Turku), 

ATP/Jaretech Tuomas-automaatit ja kirjankuljetin (Turku).

- Bibliothecan ja P.V. Supan RFID-ohjelmistojen asetukset tarkistettu ja testattu kaikissa 

kirjastoissa.

- RFID-tunnisteet: Onko käytössä kaikissa avokokoelman aineistoissa, myös 

lehtiaineistossa?

- Automaatti- ja käsilukijalaitteiden päivitykset: Tavoitteena tuki mobiilikortteille (luku 

kännyköiden näytöltä myös QR-koodina) sekä RFID-siruille kaikissa Vaskin 

omatoimikirjastoissa, itsepalveluautomaateilla ja asiakaspalvelutiskeillä.

- Turussa on testailtu eri lukijamalleja, ja päädytty korvataan kaikkien toimipisteiden

asiakaspalvelutiskien käsilukijat tällä: Zebra DS2208 2D-viivakoodinlukija telineellä.
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Järjestelmäintegroinnit
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Seuraa tiedotusta 

Vaski-extranetissä- EDItX-integroinneista Hankintaportaalin ja KP Aarre -verkkokaupan yhteydet saatiin 

valmiiksi elokuussa, ja 18.5. jälkeen portaalin kautta tehdyt kirjatilaukset on siirretty 

Kohaan. Kuvailijat yhdistävät tuplatietueita ilmoitusten mukaan. Kirjavälityksen 

Kirjaväylä on tavoitteena ottaa käyttöön syyskuussa.

- OKM-tilastotyökalu otettiin käyttöön elokuussa, ja suomennos sekä ohjeistus julkaistiin 

syyskuussa. Koha-Suomen tilastoryhmä kartoittaa ja määrittelee kuntien tilastotarpeet 

kirjastojärjestelmästä saataville tiedoille sekä OKM-tilastojen kehittämistarpeet.

- Kohan mikropalvelut, tietueiden automaattinen valutus ja osakohteiden poiminta otettiin 

käyttöön syyskuussa. TäTi ja Melindan siirtojen ongelmia korjataan vielä ja 

kehityskohteiden tarpeita ja kiireellisyyttä arvioidaan Koha-Suomen kuvailuryhmässä.

- Laskutus ja perintäyhteyksien testiaineistoa on toimitettu perintätoimistoille: Suomen 

Kuntaperintä (Turku, Naantali ja Paimio) ja Svea Perintä (Raisio). Laskutustyökalu on 

käytössä testiympäristössä. Testaukseen Suomen Kuntaperinnän kanssa päästään 

tällä viikolla. Laskutusohjeistus parhaillaan työn alla.
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Uudet toiminnot: Varaamo ja kirjastokorttitulostaminen
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Seuraa tiedotusta 

Vaski-extranetissä- Varaamon laajentaminen seudulliseksi palveluksi ei ole edennyt kesän aikana, eikä 

sopimus- ja hinnoittelumallista saada tarvittavia päätöksiä syksyllä. Varaamon 

seutupilotin käyttöönotto joudutaan rajaamaan pois Koha-projektista. 

- Kirjastokorttitulostuksen käyttöönoton suunnittelu aloitettu uudestaan syyskuussa. 

toteutustavasta saatu tarvittavat tekniset tiedot ja laadittu alustava suunnitelma 

integraation toteuttamiseksi. Tällä hetkellä käydään vuoropuhelua Canonin 

ehdotuksesta toteutusvaihtoehdoiksi ja kustannusmalliksi. 

- Pilotointiprojektin kesto on arviolta 6 viikkoa aloituksesta. Investointikustannus erillisenä 

investointina tai Turun kaupunginkirjaston käyttötaloudesta. Kustannuksia ei sisällytetä 

Vaski-kirjastojen Koha-käyttöönottoinvestointiin. Tarjousta ja toteutusta voidaan esitellä 

lokakuun Vaski-johtoryhmässä.

- Loppuvuoden työlistalla myös Kohan versiopäivityksen valmistelua ja uuden 

hakumoottorin (Elasticsearch) viilausta. Tavoitteena Kohan ja Finnan

perusominaisuuksien vahvistaminen.
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Muut Kohan toiminnallisuudet
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Seuraa tiedotusta 

Vaski-extranetissäItsepalvelulainaus
- Koulu- ja museokirjastoilla omat Koha-tunnukset. Onko tarvetta itsepalvelulainaukselle? 

Varalainaus
- Onko tarvetta? Ei oteta kevyesti käyttöön, eikä ole korkealla prioriteettilistalla. 

Internetyhteyden jakaminen mobiililaitteilta mahdollista esim. kirjastoautoissa.

Siirtolainaus
- Kohassa ei ole siirtolainaustyökalua, eikä sellaista kannata ottaa käyttöön ainakaan 

nykyversiossa. Kellutus suositeltava vaihtoehto siirtolainaukselle.



Asko Autio, 21.4.2020

Kiitos!


