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Kookos-kokoelmahallinnasta
§ Taustalla Kookos-konsortio: Museovirasto, 

Kansallisgalleria, Suomen museoliitto
§ Kansalliset toimijat vastaavat palvelun 

pitkäjänteisestä kehittämisestä ja 
turvaamisesta

§ Suomen museoliitto palveluntarjoajana 
§ Suomen museoliiton Kookos-tiimi 

palveluntuottajana asiakkaalle 



Kookos palveluna
§ Kokoelmahallinta: MuseumPlus RIA –

kokoelmahallintajärjestelmä
Ø Alihankkijana sveitsiläinen zetcom Ltd, 

jolla satoja museoita asiakkaana n. 30 
maassa (www.zetcom.com)

Ø järjestelmä kehittyy jatkuvasti 
kansallisena ja kansainvälisenä 
yhteistyönä

• Säilyttäminen: varmennettu palvelintila 
aineistojen säilyttämiseen
Ø Alihankkijana kotimainen Devnet Oy, 

palvelimet Lahdessa (www.devnet.fi)
§ Tuki: HelpDesk ja järjestelmäkoulutukset

Ø Tuottajana Suomen museoliiton 
Kookos-tiimi (www.museoliitto.fi/kookos)



MuseumPlus RIA-järjestelmä 
pähkinänkuoressa
§ Soveltuu sekä kulttuurihistoriallisten museoiden että taidemuseoiden 

käyttöön (soveltuu museoiden kaikkien objektityyppien 
tallentamiseen)

§ Tiedot tallennetaan aina vain kerran yhteen paikkaan: järjestelmään 
jo aiemmin tallennettuja tietoja voi aina hyödyntää linkittämällä

§ Noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä standardeja (esim. 
SPECTRUM 4.0 / Museoiden luettelointiohje, EXIF/IPTC)

§ Kansainvälinen ja laaja käyttäjäyhteisö takaa järjestelmän kehitystyön 
myös jatkossa

§ Laajat yhteiskäyttöiset luokitus-, termilista- ja ontologiaominaisuudet 
§ Rajapinnat ulkoisiin palveluihin turvattu (Finna, Finto)



Laatua ja tehoa luettelointiin 
MuseumPlus RIAn avulla
§ Järjestelmää mahdollista käyttää kolmella eri kielellä (käyttöliittymä 

tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)
§ Objektin luettelointi mahdollista usealla eri kielellä (esim. 

kuvailutiedot mahd. tallentaa ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi)
§ Ontologiaintegraatio mahdollistaa asiasanoittamisen eri kielillä 

automaattisesti: KOKO-ontologiasta haettu termi tallentuu kaikilla 
saatavilla olevilla kielillä automaattisesti termilistaan

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

§ Myöhemmin myös yhteisen tietokannan tuomat synergiaedut (mm. 
yhteiset toimijat, näyttelyt jne.)



Käyttöliittymästä



Toiminnallisuuksista
§ Monipuoliset hakutoiminnot: sekä Google-tyyppinen koko indeksiin 

kohdistuva kokotekstihaku että monipuolinen tarkennettu haku 
käyttäjän käytettävissä

§ Kustomoitavat raporttitoiminnot: mitä tahansa hakutuloksia voidaan 
viedä raporttina ulos järjestelmästä

§ Mihin tahansa kenttään voi kohdistaa hakuja käyttäen hyväkseen eri 
hakuoperaattoreita (Boolen operaattorit AND/OR/NOT käytössä), 
hakuja voi myös yhdistellä ja rajata haluamallaan tavalla

§ Huomioiden jättäminen mahdollista ajastettuna mihin tahansa 
tietueeseen liittyen (autom. sähköpostimuistutus)

§ Järjestelmään kehitteillä kattavat objektien massamuokkaustoiminnot



Turvallinen palvelinympäristö
§ Kookoksessa on toteutettu keskitetty kotimainen 

palvelinratkaisu (Devnet Oy palveluntarjoajana), joten 
yksittäisellä asiakasmuseolla ei tarvitse olla omia 
palvelimia esimerkiksi kuvatiedostojen tai muiden 
liitetiedostojen säilyttämistä varten. 

§ Asiakkaan ei tarvitse tästä syystä kilpailuttaa erikseen 
palvelimien palveluntarjoajaa (edullinen ja kätevä 
ratkaisu asiakkaalle).

§ Järjestelmä on turvallinen käyttää: se täyttää sekä 
tietoturvan että säilytyksen näkökulmasta 
asiakasmuseon kaikki tarpeet.



HelpDesk
§ Suomen museoliiton ylläpitämä HelpDesk on 

asiakasmuseoiden käytössä arkisin virka-aikoina (9-16) 
puhelimitse tai sähköpostitse
§ HelpDeskin kautta hoidetaan myös yhteydet 

alihankkijoihin (järjestelmäntoimittaja zetcom ja 
palvelinympäristön tuottaja Devnet)

§ Asiantuntevuus asiakkaan näkökulmasta 
”Palveluntarjoaja, jonka päätoimiala on museotoiminta”.



Miten Kookoksen saa 
käyttöön?
§ Vaihe 1: Tarjous tarjouspyynnön perusteella / asiakkaan 

kokoelmat katselmointiin käyttöönottoa varten, ohjeet 
Kookos-kokoelmahallinnasta tarjouspyynnön laatimiseen 
(mm. mitä liitteitä tarvitaan jne.)

§ Vaihe 2: Asiakkaan siirrettävät aineistot MuseumPlus RIA-
yhteensopiviksi (denormalisointi)

§ Vaihe 3: Asiakkaan aineistot siirretään MuseumPlus RIAan
(migraatio)

§ Vaihe 4: Kookos asiakkaan käyttöön (järjestelmän 
ottaminen tuotantoon)



Mitä Kookos kustantaa?
§ Käyttöönottoprojekti (kertakustannus)

§ Työt tarjouksen mukaan, lisenssit kiinteään hintaan tarjouskohtaisesti
§ Lisenssin hankintakustannus 1135 € + alv / lisenssi

§ Ylläpito (vuosittainen jatkuva kustannus)
Ø MuseumPlusRIA: 30 euroa +alv/kk/lisenssi
Ø Palvelintila materiaalien varmistettuun tallentamiseen: 75 euroa + 

alv/kk/1 teratavu (alin mahdollinen tilavaraus 15 euroa + alv/kk/100 
gb)

Ø Helpdesk ja koulutus: 40 € / kk / käyttäjä (1-5 lisenssiä)
§ Yhteensä esim. 4 yhtäaikaista käyttäjää 355 € / kk (1 tt tallennustilaa)
§ Yksityiskohtainen palveluhinnasto saatavilla Suomen museoliiton 

verkkosivuilta Kookos-kokoelmahallinnan alta



Kookos-pooli
§ Museot voivat järjestyä ”Kookos-pooliksi”
§ Sopimus tehdään poolin vastuumuseon kanssa
§ Lisenssit yhteiskäyttöisesti käytössä
§ Käyttökustannukset jaetaan tällöin eri museoiden 

kesken (museoiden täytyy sisäisesti itse päättää miten 
kustannukset jyvitetään eri toimijoiden kesken)

§ Pienemmille organisaatioille (esim. paikallismuseot) 
tarjotaan tällä tavoin mahdollisuus tulla järjestelmän 
käyttäjäksi

§ Tulemme tiedottamaan asiasta lisää, minuun voi olla 
suoraan yhteydessä ko. mahdollisuudesta



Käyttöönoton 
mahdollisuuksista
§ Mahdollista porrastaa tarpeen mukaan käyttöönottoa eri 

siirrettävien aineistojen/kokoelmahallintajärjestelmien 
osalta (teknisesti ei aiheuta sinänsä ongelmia) 

§ Ongelmana aina kahden tai useamman 
järjestelmän/tietokannan käyttö samanaikaisesti 
”ylimenokaudella” (minne luetteloidaan ja miten, 
odotetaanko uuden järjestelmän käyttöönottoa jne.)

§ Migraatioprosessi voi olla toisaalta raskas sekä 
samanaikaisessa että asteittaisessa käyttöönotossa 
(testauskierrokset jne.), tilannekohtainen harkinta



Siivoustyön käynnistämisestä
§ Yksityiskohtaisten siivousohjeiden antaminen edellyttää 

jo projektin käynnistämistä (lähtöjärjestelmien tietomallin 
ja datan huomioon ottaminen, alustava mappaustyö
osana siivoustyötä)

§ Tarjouspyynnön yhteydessä tarvitsemme asiakkaalta 
aina kaikki aineistot (tietokannat, Excel-tiedostot jne.), 
jotka halutaan siirtää uuteen 
kokoelmahallintajärjestelmään tarjouksen tekemistä 
varten



Aikaa kysymyksille
§ Vastaan tarvittaessa kaikkiin webinaariin

osallistuvien kysymyksiin webinaarin jälkeen 
henkilökohtaisesti sähköpostitse, jos kaikkia 
kysymyksiä ei ehditä webinaarissa käsitellä



Yhteystietoni
§ Kokoelmahallintajärjestelmän hankintaan tai mihin tahansa muuhun 

Kookos-kokoelmahallintaan liittyvän kysymyksen tiimoilta voi olla 
yhteydessä suoraan minuun

§ Yhteystietoni
§ sampsa.heinonen@museoliitto.fi, puh. 044 9762404


