


Suomen museoliiton 
Kookos-kokoelmahallinta 

sisältää kaiken tarvittavan



MONIPUOLINEN JA JOUSTAVA KOKOELMAHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Sveitsiläisen zetcom Ltd:n kehittämä ja Suomen museokentälle lokalisoitu MuseumPlusRIA
täyttää sekä kulttuurihistoriallisten museoiden että taidemuseoiden tarpeet. Järjestelmään voi 
luetteloida ja tallentaa kaikkia objektityyppejä.

TEHOKKUUTTA PÄIVITTÄISEEN TYÖNTEKOON
Käyttäjän on helppo hallita kokoelmiin ja kokoelmaprosesseihin liittyviä tietovarantoja yhdessä 
järjestelmässä ilman päällekkäistä tietojen tallentamista useaan eri paikkaan.

HELPPOKÄYTTÖINEN JA NOPEA OMAKSUA
MuseumPlusRIAn käyttöliittymä on suunniteltu graafisesti miellyttäväksi, helposti omaksuttavaksi
ja käytettäväksi ilman turhia hiiren klikkailuja. 

STANDARDEJA, LUOKITUKSIA, ONTOLOGIOITA JA YHTEISIÄ TERMILISTOJA 
NOUDATTAVA
Järjestelmä tarjoaa suomalaisille museoille kansainvälisen ja standardoidun tavan luetteloida 
aineistojaan. Järjestelmä on yhteensopiva useiden kansainvälisten luettelointistandardien kanssa, 
joista tärkein on tuhansissa museoissa ympäri maailmaa käytössä oleva SPECTRUM-standardi. 

MAAILMANLAAJUISESTI KÄYTÖSSÄ
Laaja kansainvälinen käyttäjäpohja takaa järjestelmän päivittymisen ja kehittymisen. 
Järjestelmän kehittämisestä suomalaisten museoiden tarpeisiin vastaa Suomen museoliitto 
yhdessä zetcom Ltd:n kanssa. Suomalaisten museoiden kehitystoiveet kulkevat hallinnollisesti 
Kookos-konsortion (Suomen museoliitto, Kansallisgalleria ja Museovirasto) kautta.



MONIKIELINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ
Järjestelmää mahdollista käyttää kolmella eri kielellä: käyttöliittymä tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Ruotsinkielinen käännös vielä aavistuksen keskeneräinen.

OBJEKTIN KUVAILU MAHDOLLISTA USEALLA ERI KIELELLÄ 
Objektin luettelointi mahdollista usealla eri kielellä (esim. kuvailutiedot mahd. tallentaa ruotsiksi, 
englanniksi ja suomeksi). Luettelointikielten määrää ei ole rajoitettu niissä kentissä, joissa se on 
mahdollista.

FINTO-INTEGRAATIO 
Ontologiaintegraatio mahdollistaa asiasanoittamisen eri kielillä automaattisesti: KOKO-
ontologiasta haettu termi tallentuu kaikilla saatavilla olevilla kielillä automaattisesti termilistaan.

TUKI ERI KIRJAIMISTOILLE 
Tietojen syöttäminen eri kirjaimistoilla mahdollista (esim. kyrillinen kirjaimisto, japanilaiset ja 
kiinalaiset kirjainmerkit) (UTF 8-tuki).

FINNA
Finnan rajapinnan testaus vielä kesken, tavoitteena saada tuotantoon mahdollisimman pian (ensi 
vuoden alku tavoitteena). Teknisesti mahdollista viedä aineistoja Finnaan tämän jälkeen 
MuseumPlusRIAn kautta (valmis rajapinta ja LIDO-mappaus). Finnaan vienti edellyttää aina 
edelleen palvelusopimusta Kansalliskirjaston ja organisaation välillä.



MONIPUOLISET HAKUTOIMINNOT
Käyttäjälle tarjolla sekä Google-tyyppinen koko indeksiin kohdistuva kokotekstihaku että 
monipuolinen tarkennettu haku käyttäjän käytettävissä.
Mihin tahansa kenttään voi kohdistaa hakuja käyttäen hyväkseen eri hakuoperaattoreita (Boolen 
operaattorit AND/OR/NOT käytössä), hakuja voi myös yhdistellä ja rajata haluamallaan tavalla.

TIETOJEN VIEMINEN ULOS JÄRJESTELMÄSTÄ
Mitä tahansa hakutuloksia voidaan viedä raporttina ulos järjestelmästä. Perusraportit valmiiksi 
käyttäjän saatavilla.

ILMOITUKSET / MUISTUTUKSET 
Huomioiden jättäminen mahdollista ajastettuna mihin tahansa tietueeseen liittyen (autom. 
sähköpostimuistutus esimerkiksi näyttelyyn menossa olevista objekteista).

MASSAMUOKKAUSTOIMINNOT 
Järjestelmään kehitteillä kattavat objektien massamuokkaustoiminnot. Toiminnot ovat jo nyt 
osittain valmiit (ns. Find and Replace-toiminto).





MUSEUMPLUSRIA PAIKALLISMUSEOIDEN KÄYTÖSSÄ
• Järjestelmä soveltuu lähtökohtaisesti myös paikallismuseoiden käyttöön. 
• Järjestelmää on kehitetty pitäen silmällä laaja-alaisesti erilaisten museoiden (organisaatioiden 

koko, eri objektityypit jne.) tarpeita. 
• Paikallismuseoissa käyttö vaatii koulutusta samalla tavalla kuin ammatillisesti hoidetuissa 

museoissa. Koulutustarpeet tulee selvittää käyttöönoton yhteydessä (kuka tarjoaa koulutusta, 
minkälaiselle koulutukselle on tarvetta jne.).

• Järjestelmä mahdollistaa suurten museoalan toimijoiden edellyttämän vaativan tehokäytön 
ohella myös rajoitetun käytön esimerkiksi paikallismuseoissa (mm. käyttöoikeuksien avulla 
mahdollista rajata pääsyä järjestelmän eri moduuleihin ja tietueisiin, termilistoihin jne.).

• Vastuu metadatan laadusta ratkaistava paikallismuseoita ohjaavassa maakuntamuseossa 
(mikä on riittävää luettelointia paikallismuseotasolla?). Käytännössä maakuntamuseolla on 
vastuu seurata mitä ja millä tavalla paikallismuseot järjestelmään luetteloivat. 

• Tällä hetkellä järjestelmää tuotannossa Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa ja 
organisatorisesti sen alle järjestyvissä paikallismuseoissa. (Ns. pooliratkaisu)

• Järjestelmä ollut pilotoinnin päätyttyä tuotantokäytössä 1.3.2017 lukien. Käyttökokemuksia ei 
ole vielä ehditty kartoittaa tarkemmin. Paikallismuseoiden kokemuksista järjestelmän parissa 
en valitettavasti pysty kertomaan tässä yhteydessä vielä tarkemmin. 



VARMENNETTUA PALVELINTILAA EDULLISESTI JA JOUSTAVASTI

Kookos-kokoelmahallinta tarjoaa asiakkaan käyttöön edullisen ja keskitetyn kotimaisen 
palvelinratkaisun. Asiakkaalla ei siten tarvitse olla käytössään omia palvelimia tietokantaa tai 
liitetiedostoja varten. Tietokannat ja liitetiedostot varmistetaan varmuuskopioilla vikatilanteiden 
varalta. Asiakkaan tarvitseman palvelintilan toimittaa suomalainen DevNet Oy. Museoiden 
näkökulmasta digitaalisten aineistojen säilyttäminen siten ratkaistu kätevästi ja yksinkertaisesti. 
Ei tarvetta aineistojen tallettamiseen esimerkiksi paikallisesti säilytettävillä fyysisillä medioilla. 

KÄYTTÄJÄTUKI
Käyttäjätuki palvelee arkisin virka-aikoina (klo 9–16). 
Kookos-tiimi on kaikissa ongelmatilanteissa tavoitettavissa sähköpostitse tai puhelimitse. 
Tukipyynnöt kulkevat museoiden pääkäyttäjien välittäminä. 

KOULUTUKSET
Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle tarjotaan kattava koulutuspaketti, joka sisältää 
käyttöön opastavan käyttö- ja luettelointikoulutuksen ja erillisen pääkäyttäjäkoulutuksen. 
Asiakkaille tarjotaan tarvittaessa myös täydennyskoulutusta, kun järjestelmässä otetaan käyttöön 
esimerkiksi uusia ominaisuuksia. 



KOOKOKSEN HINNASTOSTA

• 1) Käyttöönottoprojekti (kertakustannus)• Käyttöönottoprojektin työt tarjouksen mukaan, lisenssit kiinteään hintaan 
tarjouskohtaisesti.• Lisenssin hankintakustannus 1135 € + alv / lisenssi• 2) Ylläpitokustannukset (vuosittaiset jatkuvat kustannukset, 50 lisenssiä esimerkissä)

ØMuseumPlusRIA: 30 euroa +alv/kk/lisenssi
ØPalvelintila materiaalien varmistettuun tallentamiseen: 75 euroa + alv/kk/1 teratavu (alin 
mahdollinen tilavaraus 15 euroa + alv/kk/100 gb)
ØHelpdesk ja koulutus: 40 € +alv / kk / lisenssi (1 käyttäjä)
ØYhteensä esim. 1 yhtäaikainen käyttäjä 1020 € + alv / vuosi  (100 gb tallennustilaa)
ØYksityiskohtainen palveluhinnasto saatavilla Suomen museoliiton verkkosivuilta Kookos-
kokoelmahallinnan alta



ENTÄ MITEN KÄYTTÖÖN?

Ota meihin yhteyttä.
Teemme tarjouksen ja ohjeistamme eteenpäin.

Otetaan yhdessä askel kohti parempaa kokoelmahallintaa.



LISÄTIETOJA

Koordinaattori Sampsa Heinonen
puh. +358 44 976 2404

sampsa.heinonen@museoliitto.fi

museoliitto.fi/kookos


