
Raporttityökalun käyttö 

kokoelmatyön apuna 

 
Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto 

Missä mennään Koha-kirjastot? Seminaari Oulussa 17.-18.5.2017 



Raporttityökalun tausta 

- Kohassa oli määrättömästi erilaisia raporttipohjia, joista oli 

vaikea löytää sopivaa. 

- Kohti Kohaa –ohjausryhmässä päätettiin teettää erillinen 

raporttityökalu Koha-kirjastoille. 

- Vaatimusmäärittely käynnistettiin Oulussa, kommentteja 

kerättiin tilasto- ja raportointitarpeesta kesällä ja syksyllä 

2016 Koha-Suomen kirjastoista. 

- Koha-Suomi käynnisti loka-marraskuussa kilpailutuksen, 

johon lopulta vastasi yksi toimija, oululainen Piimega Oy. 

- Työn laajuus yllätti sekä toteuttajan että työn tilaajat, vieläkin 

työkalu on vähän kesken. 

- Työkalun myötä paljastunut kaikenlaisia luettelointivirheitä, 

jotka aiheuttavat tilastoissa säätöä. 
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Halutut raportit (1) 

18.5.2017 

1. Lainaustilastot 

1.1  Lainat niteittäin (kpl) - Kuinka paljon erilaisia niteitä on lainattu jossain kirjastossa? 

1.2 Lainat asiakaslajeittain (kpl) - Kuinka paljon eri ihmiset lainaavat eri kirjastoista? 

1.3 Niteiden lainamäärät (listauksessa viivakoodit ja nimekkeet) - Mitä niteitä on lainattu 

eniten tai vähiten? 

1.4 Nimekkeiden lainamäärät (listaus nimekkeistä ja lainamääristä) - Mikä on kirjastonne 

lainatuin teos? 

1.5 Palautukset (kpl) - Kuinka monta ja millaista nidettä on palautettu tiettyyn kirjastoon? 

 

2. Kokoelmatilastot 

2.1 Kokoelma niteittäin (kpl) - Kuinka paljon niteitä on tiettyä aineistolajia tietyssä 

luokassa jossain kirjastossa? 

2.2 Kokoelma nimekkeittäin (kpl) - Kuinka monta erilaista teosta on jotain tiettyä 

aineistolajia tietyssä luokassa? 

2.3 Niteiden tila (listaus niteistä) - Mitkä niteet ovat esim. kuljetettavana tai kadonneet? 

2.4 Optimaalinen kokoelma (kpl) - Onko kirjastossa liikaa tai liian vähän jotain aineistoja 

verrattuna tavoitetilaan? 



Halutut raportit (2) 

18.5.2017 

3. Hankintatilastot 

3.1 Hankinta niteittäin (kpl) - Kuinka paljon niteitä on hankittu tiettynä aikavälinä? 

3.2 Hankinta (euroa) - Paljonko on käytetty rahaa eri kirjastojen aineistojen hankintaan? 
 

4. Poistotilastot 

4.1 Poistot niteittäin (kpl) - Kuinka paljon kirjaston aineistoa on poistettu tiettynä aikana? 
 

5. Varaustilastot 

5.1 Tehdyt varaukset (kpl) - Paljonko on varauksia tietystä aineistosta? 

5.2 Varaukset (listaus nimekkeistä) - Mitä teoksia varataan eniten? 
 

6. Asiakastilastot 

6.1 Asiakkaat (kpl) - Paljonko ja minkälaisia asiakkaita eri kirjastoilla on? 
 

7. Maksuihin liittyvät raportit 

7.1 Asiakkaiden maksamat maksut (euroa) – Paljonko on maksettu maksuja? 

7.2 Maksamattomat maksut (euroa) - Paljonko on maksamattomia maksuja tiettynä aikana? 

7.3 Asiakkaiden maksamattomat maksut (asiakaslista) - Keillä on vanhentuneita maksuja? 
 

8. Muut raportit 

8.1 Viestien lähetys (kpl) - Montako ja millaisia viestejä lähtee erilaisille asiakkaille? 



Raporttien teko 

18.5.2017 

1. valitse haluamasi raportti (oma/okm) 

2. valitse ajankohta (kesto) 

3. valitse kirjastoryhmä ja kirjasto 

 

Näiden jälkeen voit valita yhdestä tai useammasta kohdasta 

sopivimmat 

1. valitse hyllypaikka, kokoelmakoodi, aineistolaji 

2. valitse luokka, kieli 

3. hankintavuosi, julkaisuvuosi 

4. aikuiset/lapset, kauno/tieto 

5. ensilaina/uusinta 

6. asiakaslaji, ikäryhmät, postinumero 

7. muita mm. maksulaji, viestilaji, viestityyppi 
 



Raporttityökalun kehittäminen 

18.5.2017 

- Toistaiseksi ei ole raporttia, jossa olisi koottuna kaikki OKM:n 

vaatimat luvut. Sen tekeminen on erittäin haastavaa, koska 

kannassa on paljon väärin luetteloitua aineistoa, josta pitäisi 

arvata, mihin se oikeasti kuuluu.  

 

- Vaatimusmäärittelyssä ei ollut mukana raporttia, jolla 

saataisiin listaukset kirjaston, hyllypaikan, aineistolajin ja 

luokan sisältämät niteet sen mukaan, montako kertaa niitä on 

lainattu ja milloin ne ovat viimeksi liikkuneet.  

 

- Varsinaista nollakiertoisraporttia ei ole tehty – koska sitä ollut 

vaatimusmäärittelyssä!!!! 



Huomioi seuraavat seikat: 

 

18.5.2017 

1. Kun teet tilastoja, sinulla on oltava selvä käsitys siitä, mitä 

suuruusluokkaa tulokset tulevat olemaan. 

 

2. Tulokset riippuvat aina syötetystä tiedosta. Jos kuvailutiedoissa 

on paljon virheellisyyksiä, niitä on myös raporteissa. Kun 

huomaat virheitä tuloksissa (esim. ei ole määritelty luokkaa tai 

hyllypaikkaa), huolehdi siitä, että tietokannan virheet korjataan. 

 

3. Tarkista aina ennen hakua, millaisia hakuehtoja olet tehnyt. 

Virheitä tulee hyvin helposti.  

 

4. Raportointityökalu ei ole vielä valmis, se vaatii edelleen 

testausta.  
 


