
Tiekarttapohdintaa  
 

Koha-Suomen isot hankkeet ovat valmistumassa, kun kaikki asennukset on siirretty uuteen konesaliin ja 

suuri versiopäivitys tehdään kevään 2022 aikana. Siksi on tarpeen laatia pitemmän aikavälin tiekartta, jossa 

hahmotellaan tulevaisuuden tarpeita, joita Kohaan kohdistuu seuraavien vuosien aikana.  

 

Yhteiset tietovarannot 
 

Yhteinen palvelinsaliratkaisu mahdollistaa uusia tapoja toimia. Ainakin osa kimppakohtaisista 

tietovarannoista ym. voitaisiin yhdistää. Esimerkiksi: 

• Sotusiilo 

• asiakasrekisterit 

• Bibliografinen metadata 

 

Nämä ratkaisut vähentäisivät tiedonsiirron tarvetta ja avaisivat samalla uusia toimintatapoja asiakkaiden 

suuntaan. Asiakkaiden olisi helppo rekisteröityä uuteen Koha-kimppaan, kun tiedot olisivat jo yhteisessä 

asiakasrekisterissä. Käytössä voisi olla myös Koha-Suomen laajuinen kirjastokortti. 

Kohaan tehtävien muutoksien lisäksi nämä asiat vaativat muutoksia kirjastojen toimintatapoihin ja 

yhteisten käytäntöjen sopimista. Myös lupakysymykset ja laillisuusasiat täytyy selvittää. 

 

Versionvaihdot 
 

Yleisellä tasolla tavoitteena on edetä kohti Kv-Kohaversiota ja seuraava versiopäivitys kaventaa Koha-

Suomen ja KV-version erota. Tämä tavoite täytyy pitää kirkkaana mielessä, kun tiekarttaa laaditaan ja 

kehitystyötä toteutetaan. 

 

Tiekartassa olisi hyvä yleisellä tasolla hahmotella suurten versiovaihtojen päivitysväli. Tätä helpottaa tietysti 

se kuinka lähellä KV-versiota meidän käytössä oleva version on. KV-versiosta tulee vuosittain kaksi versiota, 

mutta meillä tavoitteena voisi olla yksi vuosittainen versiopäivitys. 

 

 

 

 

 



Kirjastojen tulevaisuuden tarpeet 
 

Automaatio 
 

Tulevaisuudessa kirjastojärjestelmän ja siihen liittyvien ohjelmistojen pitäisi tukea kirjastohenkilöstön 

työskentelyä automaatiolla ja asiakkaiden itsepalvelun avulla. Jo nyt omatoimikirjastot ja 

lainaus/palautusautomaatit tukevat tätä tavoitetta. Automaatiota pitää lisätä asiakkaiden 

rekisteröitymiseen kirjastojen asiakkaaksi (vahvalla tunnistautumisella rekisteröityminen). Tätä tavoitetta 

tukisi myös yhteinen asiakasrekisteri. Asiakastietojen ”Täti”. 

Asiakastietojen automaattinen haku ja päivitys VRK:n tietokannasta. Siellä ei ole ulkomaalaisia ja yhteisöjä. 

Mitä jos sukunimi tai henkilötunnus muuttuu? 

Myös aineiston liikuttelussa ja kokoelmien tasapainottamisessa automaatiolla on tulevaisuudessa yhä 

suurempi rooli. Ideaalitilanteessa järjestelmät pystyvät optimoimaan varausten liikkumista varausjonoa 

säätämällä. Tässä päästäisiin parhaaseen tulokseen, jos asia huomioitaisiin kuljetusreittejä suunnitellessa. 

Nykyisin useimmissa kimpoissa on käytössä tähtimäinen kuljetusreitti, jossa suuri osa aineistossa kiertää 

yhden tai korkeintaan kahden keskuksen kautta ja tämä rajoittaa pahasti varausjonon optimointia. 

Aineiston kellutus on yleistynyt ja todennäköisesti lisääntyy kimpoissa tulevaisuudessakin. Nyt kokoelmien 

hoito tapahtuu pitkälti henkilöstön toimesta, mutta automaatiolla henkilöstön työpanosta olisi mahdollista 

vapauttaa muuhun toimintaan.  

Kellutus laajemmin esim. koko kimpan käyttöön, jolloin kuormassa kulkisi vain varauksia? 

 

Tilastot ja toiminnanohjaus 
 

Kunnat haluavat yhä tarkempaa raportointia toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi. 

Kirjastojärjestelmästä tarvittava tilastotieto pitää tulevaisuudessa saada ulos mahdollisimman 

automaattisesti ja samalla tavalla kaikille kunnille. Saatu data käsitellään kunnissa sopivaan muotoon, jotta 

sitä voidaan käyttää kuntien omissa tietojärjestelmissä. 

Käynnissä kaksi projektia näihin liittyen. 

 

Luettelointi ja bibliografinen data 
 

Kansalliskirjasto on uudistamassa Melindan teknistä alustaa ja siinä yhteydessä olisi hyvä pohtia voisiko 

myös Koha-Suomen kirjastojen luettelointi tapahtua suoraan Melindaan. Jos tulevan alustan työkalut ovat 

hyvät, voisi luettelointi tapahtua niillä.  

Yhteinen bibliografinen data, joka on Tätissä ja paikallisesti on vain nidetiedot. 



Tekstiviestit ja e-kirjeet 
 

Olisiko mahdollista keskittää tekstiviestien ja e-kirjeiden lähettäminen Koha-Suomen tekemän sopimuksen 

alle. Yhteinen sopimus tekstiviestien ja e-kirjeiden lähettämiseen. 

 

Yhteinen kirjastokortti 
 

Saataisiin tehtyä isompia numerosarjoja, kun ei ole kuntakohtaisia prefiksejä. Kortin kuva voisi olla 

kimppakohtainen tai monia erilaisia tarjolla. 

 

Dokumentaatio ja ohjeet 
 

Ajantasalle ja löydettäväksi. Uusi alusta Redminen tilalle? 

 

Hätäviestintä/tiedotus 
 

Vaihtoehtoisia viestintäkeinoja hätätilanteisiin. Laajalla jakelulla. Pääkäyttäjille myös ohjeistusta, kuka 

hoitaa tiedotusta, kun esim. Anneli lomalla/pois. 

 

Henkilöstöresurssit 
 

Kimpat voisivat olla valmiita maksamaan enemmän, että kehitystyö olisi nopeampaa. Päivystysajat? 

 

Kaukopalvelu 
 

Koha-kimppojen välinen kaukopalvelu ja asiakkaille helppo kanava tehdä kaukolainapyyntö ”mihin tahansa” 

kirjastoon Suomessa. 

 

Kausijulkaisut 
 

Kausijulkaisujen yhteinen luettelointi TäTiin -> kuvailuryhmä. 

Kausijulkaisujen käsittelyn uudistaminen kokonaan. 



Rinnakkaisvaraus 
 

Asiantuntijaryhmä on päättänyt jo aiemmin, että tämä toteutetaan, mutta toteutusaikataulu vielä puuttuu. 

Yhteisössä saattaisi olla vastaava toive. 

 

ti 11.1. klo 10-12 


