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- Koha otettiin Metropoliassa, Laureassa ja Haaga-Heliassa käyttöön 

toukokuussa 2019

- samalla kolme tietokantaa yhdistettiin ja syntyi 3AMK-kirjasto

- käyttöönottoa edelsi testaus ja lyhyet koulutukset

- Kohaan siirtymiseen liittyi myös muita muutoksia; musiikin 

kuvailijoille KK järjesti osakohdekoulutusta

- peruskäytön oppiminen selainpohjaisessa Kohassa on ollut 

kohtalaisen helppoa



- kuvailua ei tehdä Kohaan 3AMK-kirjastoissa muutoin kuin harvoissa 

poikkeustapauksissa (sellaiset opinnäytteet, joita ei ole 

Theseuksessa, esineet, tietokannat)

- kaikki muu aineisto kuvaillaan Melindaan Alephissa

- Metropolian vanha musiikkiaineisto on vain Kohassa, uutuudet 

kuvaillaan Melindaan

- kuvailu tarkistetaan ja joskus sitä myös täydennetään Kohassa 

(esimerkiksi e-kirjojen lisenssitiedot, paikalliset huomautukset)

- Koha on kuvailijalle ensisijaisesti kokoelmatietojen säilytys- ja 

muokkauspaikka

- tiedonhaku tapahtuu Kohan sijasta Finnassa; kullakin 3AMK-

kirjastolla omat näkymänsä



- Kohassa hakumahdollisuuksia on rajallisesti, hakumahdollisuuksia 

on pyritty lisäämään, mutta se onnistuu versiopäivitysten yhteydessä; 

ei voida muokata kaikkea paikallisesti 

- käytössä elastic search index

- käyttäjäryhminä 3AMK-kirjastossa pääkäyttäjät ja muut

- Kohassa voi joutua tekemään tietueisiin muutoksia ja korjauksia, 

mutta luettelointipohjat eivät ole vapaasti muokattavissa; pääkäyttäjät 

pystyvät muokkaamaan pohjia

- hakutottumukset ovat Kohan myötä muuttuneet, indekseihin 

kohdistuvat haut ovat vähentyneet, koska työskentely keskittyy 

Melindaan, jossa on käytössä Asteri ja sisäänrakennetut sanastot



- Kohaan siirryttäessä haluttiin säilyttää kaiken aineiston 

varastotietueet (holdings), mutta pian huomattiin, että Kohassa ne 

eivät ole tarpeellisia

- kesällä 2020 luovuttiin muiden aineistojen paitsi kausijulkaisujen ja 

e-kirjojen holdings-tietueista

- kirja-aineiston kuvailutyöhön käytetty aika on pysynyt aika lailla 

ennallaan, musiikkiaineiston kuvailu on nopeutunut lisääntyneiden 

poimintamahdollisuuksien myötä

- hakutulosten rajaus on välillä vaikeaa, eikä Kohan

hakumahdollisuuksia osata aina hyödyntää, voisi olla tarvetta 

lisäkoulutukselle 



- jos niteitä on paljon, tietueiden käsittely on hidasta

- visuaalisesti Koha on Voyageria ja Alephia sekavampi

- Alephiin rakennetut pikatoiminnot, pohjat ja sanastot ovat 

helpottaneet työskentelyä Melindassa

- luettelointiyhteistyö ja poimintamahdollisuudet ovat nykyisen 

kuvailuprosessin hyviä puolia

- koetaan tärkeäksi, että Melinda-yhteistyö säilyy eri järjestelmistä 

huolimatta



Pölönen: Tulevaisuuden lukujärjestys

https://app1.3amk.koha.csc.fi/cgi-

bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=282676&searchid=scs_16

12514472704

Aho: Kysymysten kirja

https://app1.3amk.koha.csc.fi/cgi-

bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=289325&searchid=scs_16

12517140323

https://metropolia.finna.fi/Record/3amk.289325

Ojasalo: Kehittämistyön menetelmät

https://app1.3amk.koha.csc.fi/cgi-

bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=262378

https://app1.3amk.koha.csc.fi/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=282676&searchid=scs_1612514472704
https://app1.3amk.koha.csc.fi/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=289325&searchid=scs_1612517140323
https://metropolia.finna.fi/Record/3amk.289325
https://app1.3amk.koha.csc.fi/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=262378

