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Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous	Muistio 5/18 

kokousaika: 14.5.2018 klo 9.15-10.30 Lync-kokous


Kuulolla: Noora Valkonen (OUTI) PJ, Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Ari Mäkiranta (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Tuomas Kunttu (Kyyti) muistio.

Pois: Maarit Tuomisto (Helle)

Kimppojen kuulumiset

Kyyti: Finnaa tehdään. Otetaan käyttöön syyskuun alussa. Henkilökunnan koulutuksia elokuun jälkipuoliskolla. Sisällöntuotantoa tulee Finnaan syötteiden avulla mm. Kirkannasta, Kirjasammosta, omasta blogista ja kymenlaaksonyt.net-tapahtumasivustolta.

Lappi: Finna otetaan käyttöön kesäkuun lopulla. Odotellaan laskutusprojektin aloittamista.

Lumme: Versionvaihto oli viime viikolla. Finnalla ei vielä tarkempaa aikataulua, riippuu Kansalliskirjastosta.

OUTI: Vaalan kunnankirjaston ja Oulun koulukirjastojen liittymistä OUTI-kimppaan valmistellaan. Raportointi/tilastotyökalu: palaveriaika sovittu. 

Vaara: Finna käytännössä valmis. Julkistamisen ajankohta on auki.

Vaski: Kohan loppuraportti on tekeillä. Kesäkuun lopussa Koha-projekti päättyy ja päätöksenteko siirtyy Vaskin johtoryhmälle.

2. Arin tilannekatsaus

Versionvaihdot: Helleessä paraikaa menossa. Täti on viimeisenä vuorossa.

Kehittäjät ja Ari kokoustivat Oulussa 1,5 päivää käyden läpi Kohan asioita:
	Tietosuoja-asetukseen liittyvät työt ovat työnalla. Lokitukseen on tulossa työkalu.

Redminea selkeytetään
	Kehittäjien ja pääkäyttäjien työnjaosta keskusteltu. Oulussa tehty pääkäyttäjien työtehtävälistaa. Ari lähettää listan asiantuntijaryhmälle.
	Pitäisikö Koha-Suomella olla käyttötuki / pääkäyttäjä?
	Tässä asiantuntijaryhmässä tuli yhteistä pääkäyttäjää kannattavia kommentteja. On Koha-Suomen hallituksen asia.
	Jokainen kimppa toimittaa Arille tiedon pääkäyttäjistä ja tiedon kuinka suuri osa työajasta menee pääkäyttäjäasioihin.
Mikä on Kohan ylläpitosopimukseen sisältyvää työtä ja mikä kimpoilta laskutettavaa työtä?
	Ari kirjoittaa tästä alkupaperin ja jakaa sen verkkotyökaluun. Asiantuntijaryhmä jatkaa työskentelyä siellä.
Kehittäjät erikoistuvat Kohassa eri asioihin.
	uildmaster, hoitaa versionhallintaa ja yhdistää versioita. Pasi Kallinen
Konversiot, Pasi Korkalo
Rajapinnat (REST API, SAP, Labyrintti, Arena, Sonera, ProE/Lastu, Lindorf, RopoCapital, OpusCapita EPL/PDF, EditX, z39.50, SIP, Finna OAI-PMH, CPU) Jukka Hakosalo, Lari Taskula
Käyttöliittymät ja käyttökokemus. Johanna Räisä
Dokumentaatio Kaikki + pääkäyttäjät

Anneli Österman, Pasi Korkalo ja Ari kävivät korkeakoulukirjastojen Kohan kick-off- tilaisuudessa. Korkeakoulukirjastot aloittavat Koha-Suomi versiolla. Ensimmäiset amk-kirjastot menevät tuotantoon viikolla 42.

Koha-Suomessa on kehittäjän rekrytointi menossa. Ouluun tulossa korkeakouluharjoittelija.

Kansalliskirjasto on hakenut Koha-osaajia, Olli-Antti Kivilahti rekrytoitu sinne.

Mikkelissä tehty tietosuojapyyntölomake, jonka asiakas voi täyttää, kun haluaa saada itsestään tallennetut tiedot. Pirjo on lähettänyt lomakkeen asiantuntijaryhmälle. Asiakas saa jatkossa nettilinkin, jossa myös logitiedot, kuka hänen tietojaan on katsellut. 


Asiantuntijaryhmän varsinaiset ja varajäsenet seuraavalle vuodelle (toimikausi 6/2018-5/2019)

Onko kimpoissanne tullut tai tulossa jäsenmuutoksia? Hallitus päättää ryhmän ensi kaudelle toivottavasti viimeistään 25.5.18
 
Jäsenet/varajäsenet nyt: 
Maarit Tuomisto / Calle Lindroos (Helle)
Tuomas Kunttu / Jarmo Tikka (Kyyti)
Leena Kinnunen / Pia Kusmin (Lappi)
Pirjo Sapman / Jaana Sopanen (Lumme)
Noora Valkonen/ Anneli Österman (OUTI)
Ari Mäkiranta / Päivi Knuutinen (Vaara)
Susanna Sandell / Anni Rajala (Vaski)

Pirjo Sampan varmistaa varaedustajan tilanteen. Kokoukseen jälkeen on varmistunut, että Jaana Sopanen jatkaa varaedustajana. Sitten menevät hallituksen päätettäväksi.

4. Kuvailuryhmän vetäjä
Kimpoista ei löytynyt vapaaehtoisia vetäjiä. Oulun luetteloijaa yritetään houkutella tehtävään.


5. Asiakkaan allekirjoituksen tallentaminen Kohaan

Tuomakselta, jäi pois edellisestä esityslistasta:
Tällainen kehitysidea tuli mieleen, kun asiakkaiden ilmoituslomakkeiden kanssa tuskaillaan, että pitääkö niitä säilyttää ja kuinka kauan ja jos asiakas lopettaa kirjastonkäytön pitäisi tämä lomakekin hävittää.
Mitä jos asiakkaan allekirjoitus otettaisiinkin Kohaan käyttäen sellaista allekirjoituspaneelia, jolla esim. postissa kuitataan paketteja (esim. Signotec signature pad). Näin ei tarvitsisi säilyttää paperisia lomakkeita ja kun asiakas poistetaan Kohasta, häviää allekirjoituskin.

Ari selvittää asiaa. Kunnissa tehdään itsenäiset ratkaisut tietosuoja-asetuksen soveltamisesta lomakkeiden säilyttämisen ja allekirjoitusten sähköisen tallentamisen suhteen.

6. Muut ajankohtaiset asiat

Tiketti https://tiketti.koha-suomi.fi:83/issues/3020
Pitääkö korvaushinnan olla veroton vai verollinen? Yhteinen ratkaisu Koha-kirjastoille tarvitaan. Ari neuvottelee budjetteja ja luettelointeja käsittelevien sekä pääkäyttäjien kanssa. Pääkäyttäjille päätettäväksi.

Koha-kirjastojen ottaessa yhä enemmän Finnaa käyttöön pitäisi sopia, miten Kohan rajapintaan liittyviä toiveita kootaan ja esitetään Kansalliskirjaston suuntaan. Sovittiin, että pääkäyttäjäryhmä kokoaa asiat ja esittää eteenpäin.
 
7. Seuraavat kokoukset

Syksyllä, odotellaan hallituksen kokousaikataulu ennen kuin päätetään kokousajat.
Hallituksen kokoukset, asiantuntijaryhmän kuulumiset toimitetaan muutamaa päivää ennen Arille:
25.5. klo 8.

Seuraavan asiantuntijaryhmänkokouksen linkin toimittaa Ari, jotta Helleestäkin päästään mukaan.

Koha-seminaari Kouvolassa 20.-21.9.18

