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Luokitustyöryhmän kokous (zoom)   MUISTIO 
Aika: 29.9.2022 klo 13.15 – 15.00 
Läsnä: Mirja Anttila, Outi Hintikka, Marjut Puominen, Jarmo Saarikko, Jaakko Tuohiniemi, Tarja 
Turunen (siht.) 
 

 
1. Yhteentoimivuuden edistäminen eri luokitusten ja asiasanoituksen kesken 

• keskustelussa: 
o   tarvitaanko yhteentoimivuuden edistämistä? 
o   onko kuvailijalle hyötyä luokitustiedon ja asiasanatiedon linkityksestä? 
o   tuotava esille millä tavalla linkitys parantaisi tiedonhakua  
o   jos Fintossa voisi linkittää asiasanastot ja luokitukset keskenään esim. YSO 

ja YKL? 
✓ onko hyötyä? 

o LCC:ssä on linkattua tietoa jo  
o ”tekoäly” voisi kertoa, että jos laitetaan ristiriitaiset tiedot 

asiasanakenttiin/genrekenttään  
o resurssien tarve, jos haluttaisiin/tarvittaisiin yhteentoimivuutta edistää 

▪ entä eri luokitusten välinen yhteentoimivuus? 
o luokitusten linkittäminen toisiinsa voi vaatia paljon resursseja 
o YKL ja Helsingin HKLJ on linkitetty yhteen 
o luokituksissa voi olla eri näkökulma, jolloin ei voi linkata yhteen 

erityyppisiä luokituksia 
▪ YKL:ssä tulossa tulossa kaksisuuntaisten luokkaviittausten muuttaminen 

yksisuuntaiseksi 
o Hakusanojen viittaukset luokkiin muutetaan yksisuuntaiseksi lisäämällä 

sen tietomalliin yksisuuntainen relaatio-ominaisuus. Tällöin päästään 
eroon oudoista takaisinviittauksista. 

• kokouksen jälkeen tulleet kommentit 
o luokitusten välisiä mappauksia tarvitaan silloin, kun poimitaan tietueita 

muualta ja halutaan ”automaattisesti” muuttaa luokitus omassa 
järjestelmässä käytettävän luokituksen mukaiseksi 

o onko tähän tarvetta esim. Melindassa?  esim.  DDC,  UDC,  LC -> YKL  -- 
lisäksi mm.  artikkelien osalta OKM tieteenalaluokitus? 

 
2. Selvitetään luokitusten käyttö mahdollisuuksia ja mahdollisuuksien mukaan käyttöä 

tiedonhaussa eri hakuliittymissä 

• luokitusten käyttö tiedonhaussa on hyödyllistä, kun haetaan kokonaisuuksia  

• ehdotus: kartoitetaan mitä luokituksia kirjastoissa käytetään (esim. onko 
mahdollista käyttää luokitushakua omassa tiedonhakujärjestelmässä, miten 
luokituksia käytetään, opetetaanko asiakkaille käyttöä tiedonhaussa) ja laitetaan 
luokituslista Siskun sivuille 

o    otetaan tämä esille myöhemmin 
o    kokouksen jälkeen tullet kommentit 

✓ selvitetään kyselyllä mitä luokituksia on aktiivisessa käytössä 
Melinda-kirjastoissa (tai tämä ehkä näkyy suoraan Melindasta?) 
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✓ selvitetään miten paljon paikalliskannoissa tietueissa on mukana 
käytöstä poistuneita luokituksia (084 -kentässä) 

✓ selvitetään Finnasta näytetäänkö / onko mahdollista näyttää luokitus 
omana fasettinaan hakutuloksissa 

o    pyritään ohjeistamaan 080 -kentän $2 osakentän käyttöä (luokituksen 
version merkintä on tärkeä) 

3. Muut asiat 

• luokituskuulumiset (Dewey, NLM, Supistettu UDK, UDC, UDK, YKL, muita 
luokituksia?) 

o UDK/UDCstä ei ole kuulumisia 
o YKL:ssä 3-4 päivitystä vuodessa ja Finto tekee käyttöliittymään liittyvää 

kehitystyötä, tulossa kaksisuuntaisten luokkaviittausten muuttaminen 
yksisuuntaiseksi 

o NLM:n kehitystyötä voi seurata osoitteessa 
https://classification.nlm.nih.gov/ 

 

• muita asioita 
o tällä hetkellä Finnassa näytetään osittain Supistetun UDK:n mukaiset 

sanalliset selitykset ko. luokasta kun marcissa on 2 -osakenttä ja joku versio 
merkintä sekä todettiin, että Finnassa näytetään UDK-luokituksesta vain 
luokan numero, kun versio ei ole tiedossa eli $2 osakenttä puuttuu 

✓ toiveena olisi, että Finna näyttäisi luokan sanallisesti kaikki 
hierarkiatasot eritellen niin, että kukin tasoista toimisi linkkinä 
hieman samalla tavoin kuin nyt Fintossa. Esim. luokan 159.97 
(https://finto.fi/udcs/fi/page/015620) yhteydessä otsikkona olisi 
”Filosofia. Psykologia > Psykologia > Poikkeavuuksia psykologia”, 
joista ensimmäiset kaksi olisivat linkkejä luokkiin 1 ja 159.9 

 
4. Seuraava kokousaika 

• seuraava kokousaika vuoden 2023 alussa, Tarja lähettää kokouskutsun 
 

https://classification.nlm.nih.gov/

