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UDK-työryhmän Teams-kokous
Aika: 24.11.2020 klo 9.00 – 10.21
Läsnä: Mirja Anttila, Liisa Hilander, Jarmo Saarikko, Jaakko Tuohiniemi (klo 9.15),

Tarja Turunen (siht.)

1. Supistetun UDK:n kuulumiset (Jarmo)
· yksi korjaus termiin kuluneen vuoden aikana, muuten ei päivityksiä
· tarpeelliset korjaustarpeet voi ilmoittaa Finton palaute -lomakkeen

kautta
· päivitykset  -seuranta

o päivitystietojen pitäisi tulla kv. summaryn sivuille
o mistä löytyy vanhoihin luokkiin tulleet muutokset? – Jarmo

selvittää
§ UDC:n muutokset julkaistaan periaatteessa vuosittain

sarjassa Extensions & Corrections to the UDC.
§ Vuoden 1990 jälkeen ilmestyneitä tärkeimpiä muutoksia

on ilmoitettu kahdella sivulla:  Major revisions
(http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=major_revisions )
sekä Cancellations
(http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=cancellations ).

· selvitetään, miten paljon on UDK:ta on käytetty viimeisen kahden
vuoden aikana Melindassa ja mahdollisesti Finnassa – Jarmo vie tätä
eteenpäin

2. Supistetun UDK -kotisivu https://www.kiwi.fi/display/ohjaus/Supistettu+UDK
· missä muualla kotisivu voisi sijaita kuin Siskun kotisivuilla?
· sellainen paikka, josta sen löytää helposti
· kotisivu siirretään Finton asiakaswikiin – Jarmo siirsi kokouksen aikana

o Supistetun UDK:n kotisivun uusi osoite:
https://www.kiwi.fi/display/Finto/Supistettu+UDK

o Suomen UDK-sivu:
https://www.kiwi.fi/display/Finto/UDK

3. UDK ja Alma-Melinda (Mirja)
· 9-osakentät Melindassa työstettävänä
· pohdittu 5-osakentän käyttöä mutta se ei ole mahdollista
· pois -filtteröinti versiomerkinnän hyödyntämisellä harkinnassa

4. Fennican UDK (Mirja)
· käytetään tilastojen tuottamiseen
· Fennicassa pohditaan siirtymistä Supistetun UDK:n käyttöön

5. Seuraava kokous vuonna 2021

http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=major_revisions
http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=cancellations
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kiwi.fi%2Fdisplay%2Fohjaus%2FSupistettu%2BUDK&data=04%7C01%7C%7C3ff3de12070a41937ba208d88d5648d9%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C1%7C637414749012838140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9D9igcGFLGkAlxPiCPnE3V2hS2pXCZZMtSrtjRkmEo8%3D&reserved=0
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[Kokouksen jälkeen sovittu sähköpostitse kuvaus ryhmän toiminnasta vuonna
2020:
UDK-työryhmä (Mirja Anttila, Jaakko Tuohiniemi, Tarja Turunen;
asiantuntijajäsenenä Jarmo Saarikko). Ryhmä on kokoontunut kerran vuonna
2020. Supistettuun UDK:hon on tehty yksi termikorjaus. Vuoden lopulla
Supistetun UDK:n kotisivu siirrettiin Finton asiakaswikiin ja Suomen UDK:lle
tehtiin oma kotisivu. UDC:n seuraava versio on suunniteltu ilmestyväksi
vuonna 2021.

Tilastoja

UDC:n alaluokkien määrät:
http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=subject_coverage

UDK:n käyttö Melindan 080 kentässä vuosina 2019-2020 päivitetyissä
tietueissa.
• 080 kenttiä löytyi 67.329 tietueesta, joissa yhteensä 112.139 kenttää
• UDK-versio on merkitty 45.477 kertaa (41%  080-kentistä)
• Versiomerkintöjen käytännöt vaihtelevat, joten tilastointi sen osalta
vaikeaa]
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