
Tiekartta 2022-2024



Taustaa

• Koha-Suomi Oy on perustettu 2016 tehtävänään ylläpitää ja kehittää kirjastojen tarpeita vastaavaa kirjastojärjestelmää

• Osakaskuntia on 99, joissa on noin 1.6 miljoonaa asukasta; virkailijaliittymän käyttäjätunnuksia kirjastoissa noin 2400

• Tiekartta toteuttaa yhtiön strategista visiota: Avoin, kehittyvä, toimivin!

• Kirjastot tekevät paljon kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, joka perustuu standardeihin. Koha- Suomi Oy toimii 
yhteistyöverkostoissa vastuullisesti ja osallistuu järjestelmiin tai kirjastotyöhön liittyviin kehittämishankkeisiin. Koha-
Suomi Oy on myös oman kehittämistyönsä kautta aktiivinen toimija ja yhteistyön tekijä.

• Tiekartta määrittelee, miten yhteinen ja tavoitteellinen kehittäminen tapahtuu yhtiössä seuraavan kahden vuoden aikana

• Tiekartan toteuttamisessa olemme avoimia erilaisille vaihtoehdoille: itse tekeminen, ostopalvelu, kansainvälisen 
yhteisön kehitystyö.

• Tiekarttaa arvioidaan ja päivitetään systemaattisesti vuosittain



Käytettävyys 

• Koha tukee entistä vahvemmin asiakkaiden omatoimisuutta
• Toimenpiteet: verkkomaksaminen, omatoiminen asiakkuuden hakeminen, 

kaukolainat, kausijulkaisut

• Koha vähentää henkilökunnan manuaalista työtä 
• Toimenpiteet: kausijulkaisut, uuden aineiston käsittely, kelluntatyökalu, 

varausten käsittely

• Koha tukee tiedolla johtamista
• Toimenpiteet: raportointityökalut, tilastot, rajapinnat raportointiportaaliin, 

PowerBi-ratkaisut



Yhteiset tietovarannot

• Yhteinen tietovaranto henkilötunnuksille (sotusiilo) on jo toteutettu 2021

• Koha-Suomen kirjastoilla on yhteinen asiakasrekisteri

• Toimenpiteitä: yhteys väestötietojärjestelmään

• Koha-Suomen kirjastoilla on yhteinen bibliografinen metadata

• Toimenpiteitä: YKN:n metatietoryhmän suositusten mukaan eteneminen



Yhteiset toimintatavat

• Yhteinen konesali (toteutettu 2021) mahdollistaa yhteisen tekemisen syventämisen ja on 
tuottanut kustannussäästöjä kunnille ja resurssisäästöä Koha-Suomelle

• Kustannustehokkaat ratkaisut
• Toimenpiteitä: yhteiset asiakasviestinnän ratkaisut (tekstiviestit, e-kirjeet)

• Yhteiset linjaukset helpottavat pääkäyttäjien ja kehittäjien työtä
• Toimenpiteitä: yhtenäinen Koha-asiakkuus, yhteiset käytännöt hankintaportaalissa, hyvien 

käytäntöjen jakaminen, keskitetty pääkäyttäjyys kimppatasolla ja tiivis yhteistyö yhtiön tasolla



Suhde kansainväliseen versioon

• Kohan Suomi-versio ja kansainvälinen versio (kv) ovat mahdollisimman 

lähellä toisiaan meidän laatutavoitteistamme tinkimättä

• Keinot: löytää uusi kv:n mukainen ratkaisu toteuttaa haluttu ominaisuus, 

plug in- ratkaisu, ominaisuus mukaan kv-versioon

• Toimenpiteet: Kansainvälisestä versiosta tulee vuosittain kaksi 

asennusta, Koha-Suomi tekee yhden isomman versionvaihdon vuodessa, 

jossa saadaan kv-versioon tulleet uudet ominaisuudet, bugikorjaukset ja 

tietoturvapäivitykset.



Riskit

• Henkilöstöriski: ylläpito ja tiekartan toteutuminen hidastuu, jos 

kehittäjäresurssi vähenee tai vaihtuu nopeasti ja uusien perehdytys vie 

aikaa

• Laajeneminen ei suju hallitusti ja vie ennakoitua enemmän resursseja

• Vuosittainen versionvaihto osoittautuu ennakoitua haastavammaksi ja 

resursseja vieväksi



Toimeenpano ja seuranta

• Listaus toimenpiteistä tiekartan toteuttamiseksi liitteenä, listauksessa on priorisointi 

asteikolla 1-3 aikataulutettuna ja värikoodattuna:

• 1 = tärkeä 

• 2 = vähemmän tärkeä 

• 3=  voi odottaa 

• Tiekartta hyväksytty hallituksessa x.x.2022

• Asiantuntijaryhmä seuraa toimenpiteitä joka kokouksessa

• Hallitus arvioi tiekartan toteutumista vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja tarvittaessa 

useammin




