OUTI-kirjastot ja Koha
Anneli Österman, Noora Valkonen, Maija Saraste

OUTI-kirjastot ja Koha
•
•
•

OUTI-kirjastot lyhyesti
Kohan käyttöönottoprojektin kulku
järjestelmän tuomia käytäntömuutoksia

•
•

organisoituminen ja järjestelmänvaihdos
elämää ja korjauksia järjestelmänvaihdon jälkeen

•
•
•

käyttöönoton tiedotus, koulutus ja Koha-kokemukset
miten meni, noin niinku omasta mielestä?
lisätietoa

OUTI-kirjastot lyhyesti
Vuonna 2017 15 kuntaa: Hailuoto, Ii,
Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki,
Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Raahe,
Siikajoki, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi
Tilastoja vuodelta 2017
• asukkaita 320 536
• kirjastoja 51
• lainoja 5,6 miljoonaa
• käyntejä 3 miljoonaa
• niteitä 1 885 555
•

toimintakertomuksia:

https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/julkaisut

Miten kaikki alkoi?
•

OUTI-kirjastot syntyi yhteisen kirjastojärjestelmän ympärille 1984-1989, Oulu ei mukana

•

vuoden 2012 alussa kahdeksan OUTI-kirjaston ja Oulun kaupunginkirjaston tietokannat
yhdistettiin, sitä ennen viiden kunnan kuntaliitos ns. Uusi Oulu
Uuteen järjestelmään projektirahoitusten tukemana

•

syksyllä 2012 Oulun kaupunginkirjasto sai hankerahaa Joensuun seutukirjaston
kirjastojärjestelmän kehittämistyön arviointiin http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/avoimestiyhdessä-avoimen-lähdekoodin-kirjastojärjestelmän-kehittämishankkeen-arviointi
Joensuun hanke: http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/avoin-kirjasto

•

Kohti Kohaa-hanke 2014 http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kohti-kohaa

•

Toukokuussa 2015 muodolliset päätökset Kohan käyttöönotosta OUTI-kirjastoissa

•
•

Kirjastot suljettuna 21.12.15-6.1.16
Käyttöönotto 7.1.2016

Käyttösääntöjen yhtenäistämistä ja muuta
sopimista 2012-2015
-

yhteiset käyttösäännöt, laina-ajat, aineisto- ja asiakaslajit, maksut ja
hyllypaikat

-

yhteinen varausjono, keskustelua melkein vuoden ajan ennen lopullista
päätöstä

-

lukuisia muita Kohaan liittyviä päätöksiä, esim. asiakasilmoitusten
lähetystavat, asiakaskirjeiden pohjat, huoltaja-asiat, virkailijatunnusten
käyttöönotto, salasanan muoto, käyttäjätunnusten hallinnointi,
varaustunnisteiden muoto, verkkokirjaston tunnukset, tarrapohjat ja
asiakasviestipohjat

-

verkkomaksukäytännöt

-

e-kirje- ja tekstiviestisopimukset

Käytäntömuutoksia
Käytäntöjä kannattaa muuttaa ennemmin, kuin järjestelmää vanhan käytännön mukaiseksi
-

varaukset itsepalvelunoutoon (anonyymi varaustunniste mahdolliseksi)
yhteinen varausjono, lainauskäytäntöjen yhtenäistäminen kunnissa
sotu-siilo

-

hyllyvarausten noutaminen muuttui (sähköpostiviesti – päivittyvä raportti)
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset kirjastojärjestelmään, oikeuksien määrittely
tunnusten ylläpitovastuuta esimiehille
hankinnan käytännöt, valintalistoista verkkokauppaostoksille, editX-standardi käyttöön
budjettirakenne (kirjastokohtaisista laajempiin kokonaisuuksiin), valintakäytännöt (keskitettiin)
osastot uusiksi hyllypaikoiksi (vähennettiin paljon)

-

FINMARC -> MARC 21, ISBD -> RDA
luettelointioikeuksia karsittiin, primääriluetteloinnit TÄTI-kantaan
tilastointikäytännöt muutoksessa edelleen
asiakasviestikäytännöt yhtenäistettiin ja automatisoitiin kaikilla
kausijulkaisujen käsittely ja -tiedonhaku muuttui paljon
henkilökuntaa irrotettava aiempaa enemmän järjestelmätukeen ja -ylläpitoon
yhteistyö uusien käytäntöjen luomiseksi kimpan sisällä ja Koha-kirjastojen kesken, kunnan
omistaman yhtiön hallintoon osallistuminen
erillisistä alue/erikoistietokannoista luopuminen (Pakkala, Kakaravaara, Ostrobotnia)

-

Koha-projektiryhmän työskentely 2015
•
•

•
•
•

•

keväällä 2015 aloitettiin järjestelmään
tutustuminen
parametrien ja järjestelmäasetusten
määrittely, konversion kääntötaulujen
määrittäminen
käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien
määrittely tehtiin syksyllä 2015
syksyllä 2015 tehtiin 3-4 koekonversioita,
joiden välillä tehtiin laajat testaukset.
testaussuunnitelma, testaajina oli
parikymmentä henkilöä eri OUTIkirjastoista.
Koha-projektiryhmän työvälineinä
käytettiin Exceliin tehtyä
projektisuunnitelmaa ja Joensuussa
tehtyä konversiomuistilistaa.

OUTIn Koha-konversion
aikataulusuunnitelma 2015
Kesä-heinäkuu
- palvelimien ja Kohan pystytys
- sotusiilon pystytys
- Axiellilta tietokanta- ja asiakastietodumpit
Lokakuu
- 2. koekonversio, testaukset ja korjaukset
- e-kirjerajapinta
- tarjoukset Kohan palvelimista
- 3. koekonversio
- koha.outikirjastot.fi toimimaan
- käyttäjätunnusten hallinta

Elo-syyskuu
- konversiotaulujen ja konversion valmistelua
- 1. varsinainen koekonversio (vain asiakasja luettelointitiedot)
Marraskuu
- Axiellilta viestiasetusten dumppi
- 4. koekonversio
- uusien palvelimien käyttöönotto
- ProELaskutuksen rajapinta
- Vetuman rajapinta

Joulukuu
- dokumentointi aloitettiin
- Booky-rajapinnan suunnittelua
- tuotantojärjestelmän käyttöönotto
- lopullinen konversio
- rasitustestaukset

Asiakasrekisterin siivousta
Axiellilta tilattiin koneellisia poistoajoja
• poistetut asiakkaat
• passiiviset asiakkaat
Käsin tehtäviä korjauksia jaettiin halukkaille OUTI-kirjastoille
• henkilötunnuksen loppuosa puuttuu tai se on väärässä muodossa
• lainaajatunnukset, joiden sähköpostiosoitteessa ei ole @-merkkiä:
• lainaajatunnukset, jossa alle 18-vuotiaalta puuttuu huoltajatieto
• lainaajatunnukset, joiden lisätunnus -kentässä on merkkejä:
• virheellisessä muodossa olevat puhelinnumerot
• virheellisessä muodossa olevat postiosoitteet
• postinumero ei vastaa postitoimipaikkaa
• yli 100-vuotiaat asiakkaat
• yhteisö- ja kotipalveluasiakkaiden läpikäyminen
• ylimääräisten työtunnusten siivous

Aineistotietokannan siivousta
-

luettelointidatan laatu oli karu yllätys, 30 vuoden lasti vaihtelevia formaatteja yms.,
vaikka OUTIlla oli ”hyvässä kunnossa” oleva kanta

-

aineistokannan siivousten määrään vaikutti ennen kaikkea se, että OUTI-kantaan piti
tehdä myös MARC 21 -yhtenäisformaatin vaatimia korjauksia
kansalliskirjaston säännöillä (USEMARCON-työkalu) tehtiin koekonversioita
FINMARC:sta Marc 21:een, vertailtiin tietueita kenttä kentältä.
saatujen virhelistauksien perusteella tehtiin korjauksia mm:

-

-

-

kirjastokohtaisten kenttien tiedot siirrettiin MARC 21:n mukaisiin kenttiin
Oulun lastenaineiston Kakaravaara-käyttöliittymän asiasanat siirrettiin MARC 21:n
asiasanakenttiin
kielikoodit muutettiin MARC 21:n mukaisiksi
kaikkien OUTI-kirjastojen aineistolajit yhtenäistettiin MARC 21:n mukaisiksi
niteettömiä nimekkeitä poistettiin

siivouksia ja korjauksia jatketaan edelleen, uutta korjattavaa syntyy ja vanhaa
huomataan koko ajan

Järjestelmänvaihdosprojektin
organisoituminen ja konversio

Järjestelmänvaihdoksen tekijät
-

joulukuussa 2014 Koha-projektiryhmä huolehtimaan
järjestelmänvaihdoksen käytännön työstä
OUTI-kirjastojen ohjausryhmässä tehtiin kaikki järjestelmänvaihdokseen
liittyvät päätökset. Kokouksia kuukausittain.
Perustettiin järjestelmänvaihdokseen keskittyvä sähköinen Koha-työtila
1.2.2015-31.12.2015 kokoaikainen Koha-koordinaattori
1.2.2015-2017 Oulun Tietotekniikalta ostettiin asiantuntijapalvelua 1-2pv/viikko
Järjestelmänkehittäjä Oulussa 1.7.2015-30.9.2016 -> Koha-Suomen
palvelukseen
Syksyn 2015 aikana 2*3htk koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen
Syksyllä 2015 reilu 10 henkilöä eri OUTI-kirjastoista järjestelmän ja konversion
testaajina
2016 aikana Kohan suomennosten korjaukset projektina
2016 alkaen 2htv pääkäyttäjä

Mitä tapahtui kirjastojen ollessa kiinni
21.12.2015-6.1.2016
• ennen joulua korjattiin testikonversioissa ilmenneitä konversiovirheitä, joita
testaajat olivat raportoineet Redmineen https://tiketti.koha-suomi.fi:83/
• joulun jälkeen velvoitettiin koko henkilökuntaa olemaan töissä.
• kirjaston yleiskokouksessa kerrottiin järjestelmävaihdoksesta ja järjestettiin
Koha-koulutusta
• koko henkilökunta opetteli käyttämään Kohaa, järjestelmän rasitustestausta
(emme tosin osanneet pyytää testaamista riittävän kuormittavilla
toiminnoilla)
• lainaus- ja palautusautomaatit (Oulussa ja OUTIssa kolme eri
automaatintoimittajaa) sekä omatoimikirjastot säädettiin toimimaan Kohassa
• säädettiin verkkokirjaston toimintoja
• ennen tuotantoon menoa testattiin vielä kellutuksen toimimista, laadittiin
eräpäiväkalentereita, asennettiin kuittikirjoittimia jne.

Työ Kohan parissa järjestelmänvaihdoksen
jälkeen
Organisoituminen OUTI-kirjastoissa
• Koha-projektiryhmä jatkoi toimintaansa 2016 ajan, tärkeät Koha-päätökset tehtiin OUTIohjausryhmässä
• vuonna 2017 järjestelmään liittyvää keskustelua siirrettiin ohjausryhmästä omaan
työryhmäänsä
• 1.1.-30.9. 2016 järjestelmänkehittäjä työskentelee Oulun palkkalistoilla, 1.10.16 alkaen
Koha-Suomi Oy:n työntekijä
• Oulun Tietotekniikalta on ostettu koodausapua 1-2htp/viikko, tarvittaessa on ostettu työtä
myös ulkopuoliselta toimijoilta
• Kohan kanssa työskentelee yksi päätoiminen ja kaksi puoliaikaista pääkäyttäjää, kaikki
(erikois)kirjastovirkailijoita Oulusta
• kuntien Koha-pääkäyttäjillä tiedotus- ja ”lähituki”-vastuuta
Viestintä
• Sekä asiakkaiden että henkilökunnan järjestelmää koskevat viestit ohjataan Kohasähköpostiin, johon vastaavat Oulun pääkäyttäjät. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana
Koha-postilaatikosta lähetettiin yli tuhat viestiä.
• Järjestelmän korjaus- ja kehittämisehdotukset Redminessa. Tavoitteena on, että kirjastojen
henkilökunta voi äänestää kehitysehdotusten toteuttamisjärjestyksestä.

Konversion jälkeistä työtä on riittänyt
pieniä ja isompia korjauksia asiakas- ja luettelointitietoihin
uusien rajapintojen rakentamista
• editX aineistotilauksissa
• REST: Ellibs, Hublet, Varaamo, Finna
• omatoimikirjastojen käytöneston toteutuksessa kaksi eri toteutusta käytössä
• Ceepos-kassajärjestelmä
• Lastu, proE-laskutus, KuntaERP, pdf-tulostus
raporttien suunnittelua, tilastotyökalu, erilaisten tarrapohjien ja kuittien säätämistä jne.

Ja ennen kaikkea henkilökunnan ja asiakkaiden neuvontaa ja ohjeistusta!

Kohan käyttöönottovaiheen koulutus,
tiedotus ja Koha-kokemukset

Koko OUTI-henkilökunnan koulutusohjelma

- konversion ollessa meneillään koko henkilökunta käytti pari päivää opetteluun

Muuta koulutusta uuteen järjestelmään
•

•
•

•
•

Joensuun seutukirjastosta pääkäyttäjä veti kahden päivän
koulutukset keväällä 2015 Kohan ylläpidosta ja parametroinnista
sekä luetteloinnista ja hankinnasta
Pohjois-Pohjanmaan AVI järjesti MARC 21 -koulutuksen lokakuussa
2015.
useissa OUTI-kirjastoissa pidettiin henkilökunnalle puolen päivän
koulutukset, joissa keskusteltiin Kohan valinnan perusteista, esiteltiin
Kohaa ja Koha-Suomi Oy:tä. Näitä jatketaan edelleen uusille
kiinnostuneille.
halukkaille opastukset pikanäppäinten käytöstä Kohassa sekä
verkkokirjaston käytön opettamisesta asiakkaille
myöhemmin räätälöidympää koulutusta mm. tiedonhaku, Finna

Vaikea tiedottaa liikaa
viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta*
Asiakastiedotus sekä ennen että jälkeen järjestelmänvaihdoksen
- jaettavat esitteet
- julisteita kirjastojen seinillä ja sähköisillä ilmoitustauluilla
- järjestelmävaihdosta esittelevät isot julisteet
- tiedotteet kirjaston kotisivuilla ja Facebookissa
- kirjaston kotisivuilla asiakkaiden Usein kysytyt kysymykset
(https://www.ouka.fi/oulu/outikirjastot/usein-kysytyt-kysymyksetjarjestelmanvaihdosta)
- useita juttuja kaupungin intrassa, Kalevassa, muissa paikallislehdissä ja radiossa
- asiakkaille ja henkilökunnalle tarkoitettu Koha-sähköpostiosoite
Henkilökunnan tiedotus
- sähköiset työtilat sekä intranet
- kirjaston yleiskokoukset (7 kokousta vuonna 2015, 4 vuonna 2016)
- henkilökunnan Usein kysytyt kysymykset täydentyvät edelleen
- Kohan (viikko)tiedotteita tehdään edelleen
* Osmo A. Wiio

Miten järjestelmänvaihdos meni, omasta
mielestä?

Vaikea keksiä mitään, mikä olisi järjestelmänvaihdoksessa pitänyt tehdä
kokonaan toisin!

Jotakin huomautettavaa kyllä löytyy:
- kaikkeen kannattaa varata 30% enemmän aikaa kuin luulee tarvittavan
- tiedotusta ei voi olla liikaa, asiakasviestikäytäntöjen muutos tai katkot
osoittautuivat yllättävän kriittisiksi muutokseksi
- virheiden ja kehitysehdotusten dokumentointi oli jakaantunut turhaan
moneen paikkaan
- joidenkin Kohan osioiden puutteellinen toiminta yllätti
- automaattien toimintakuntoon saaminen oli arvioitua isotöisempää
- suurempi koko ja erilaiset palvelut verrattuna Vaara- ja Lummekirjastoihin aiheutti sen, että järjestelmänvaihdos teetti OUTI-kirjastoissa
enemmän työtä kuin pienemmissä kimpoissa
- kritiikkiä on tullut mm. järjestelmän hitaudesta verrattuna PallasProhon

Kohan puutteita ja hankaluuksia
•

kehittäjäresurssi on vähäinen, rekrytointi haasteellista (mutta: https://tinyurl.com/y9ugryzu)

•

järjestelmän/palvelimien ylikuormitus todellinen haaste OUTIssa ruuhkahuippuina

•

hankinta-budjetointipuolella on puutteita, tiedonhaussa Zebra-indeksi ei tyydytä.
*hankinta voi olla työlästä, jos tehdään muun työn ohella, kuten pienissä
kirjastoissa usein tehdään
*Oulussa luovuttiin toimipistekohtaisista budjeteista -> valinnan keskittäminen

•
•

osakohteissa puutteita, kausijulkaisukokonaisuus kaipaisi työtä
kotipalveluohjelmasta ja kirjastoautojen pysäkkikohtaisesta tilastoinnista luovuttiin

•

Järjestelmä monipuolisempi ja mutkikkaampi, myös mahdollistaa enemmän.
*samat toiminnot tehtävissä monella eri tavalla
*virheherkempi, ei suojaa ja varmistele yhtä paljon.
(Musiikin)tiedonhaku muuttui paljon, monen mielestä huonompaan suuntaan. Kohan
indeksi erilainen kuin mihin on totuttu. Koulutuksessa ei etukäteen osattu kertoa ja neuvoa
niin tarkkaan kuin olisi pitänyt.
Kohassa ei ole paljon hierarkiaa, mahdollista päästä muokkaamaan muiden toimipisteiden
niteitä/tilejä yms., jos oikeudet ja suojaukset jääneet puutteellisiksi

•
•

Miten Kohan kanssa menee, omasta mielestä?
järjestelmämuutos on suuri, turhautumista voi olla paljonkin sekä
kirjastolaisissa että asiakkaissa
•

kehittämislogiikassa ollut perustelemista
* osa-alueita on kehitetty kiireellisyysjärjestyksessä

•

kehittäminen ei ole yksittäisten toiveiden ostamista ja toteuttamista
vaan kansallista ja kansainvälistä vaikuttamista ja neuvottelua
*päätöksenteko voi tuntua epämääräiseltä ”kuka tästä vastaa”

•

säästöt tärkeä peruste järjestelmävalinnassa
*rahaa on siirretty järjestelmästä aineistohankintaan

Miten Kohan kanssa menee, omasta mielestä?
kirjastotyön muutos ja suhde kirjastojärjestelmään

• uusia tehtäviä: työryhmätyöskentelyä, vastuunottoa, asiantuntijuutta,
yhteistyötä ja neuvottelua, ei tilaamista palveluntuottajalta, ei myöskään
palveluntuottajan syyttelyä
•

data täysin omassa hallinnassa, paljon mahdollisuuksia toiminnan
tutkimiseen, datan avaamiseen ym. Myös vastuu suurempi.

•

henkilökunta kokee tiedon- ja ajanhallintaongelmia dynaamisen
järjestelmän kanssa toimiessaan

•

perustyöntekijä asiakaspalvelutyössä tuskin suhtautuu uudella tavalla
*mutta ollaan ylpeitä siitä, että ollaan ”aallonharjalla”

Koha-tiimi perhekuvassa 1.4.2016.
Vasemmalta eturivissä Anneli Österman, Maija Saraste, Piia Semenoff, takarivissä Miika Jokela
(Oulun Tietotekniikka), Pirkko-Liisa Lauhikari, Anu Seilonen, Petri Törmänen ja Pasi Korkalo.
Kuvasta puuttuvat Sanna Näätänen Limingasta ja Jaakko Järvenpää Oulun tietohallinnosta

Lisätietoa
•
•

Redmine Koha-Suomi
https://tiketti.koha-suomi.fi:83/
Koha suomeksi –käyttöohje
https://tiketti.kohasuomi.fi:83/projects/fbox/wiki/
Kohan_ohje_suomeksi (vaatii
rekisteröitymisen ja kirjautumisen)

•
•

•

Koha-Suomi Oy https://kohasuomi.fi/
Noora Valkonen, IT- ja
lainauspalvelut Oulun
kaupunginkirjasto
noora.valkonen@ouka.fi
Anneli Österman, Kohapääkäyttäjä, Oulun
kaupunginkirjasto,
anneli.osterman@ouka.fi

