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ESIPUHE 

Sisallonkuvausprojekti sai alkunsa Helsingin yliopiston kirjaston bibliogra
fisen osaston kansallisbibliografian toimiston toimintopaallikko Irmeli Hovin 
aloitteesta. Projekti on saanut tukea useilta tahoilta eri muodossa. Tieteel
lisen informoinnin neuvoston rahoituksen lisaksi ovat Helsingin yliopiston 
kirjasto ja Tampereen Teknillisen korkeakoulun kirjasto tehneet projektin 
joustavan tyoskentelyn mahdolliseksi. Valtion Tietokonekeskus, Tieteellisten 
kirjastojen atk-yksikko ja Tietopalveluseura ovat myos olleet kiitettavia 
projektin yhteistyokumppaneita. Kiitos kuuluu myos tutkimusvaiheeseen osal
listuneille kirjastoille. 

Projektin aikana tapahtui useita merkittavia sisallonkuvailuun liittyvia muu
toksia, jotka vaikuttivat projektin tyoskentelyyn. Tutkimuksen kohteena ole
vien tietokantojen aiheenmukaista tiedonhakua paransi ensinnakin MINTTU-jar
jestelman uusi versio, joka otettiin kayttoon maaliskuussa 1988. Aiheenmu
kaista tiedonhakua helpottivat uudessa ohjelman versiossa mm. hakujoukkojen
muodostamis- ja yhdistelymahdollisuus seka kaanteistiedostolistauksen selat
tavuus. Kaanteistiedoston listaus paransi erityisesti hakutermien valintaa 
asiasanojen ja vapaatekstin termien osalta. 

Tiedonhakijoiden kannalta uusi MINTTU-versio oli edistysaskel. Projektin sel
vitysosuudelle uuden MINTTU-version kayttoonotto aiheutti kuitenkin ongelmia, 
silla samanaikaisesti projektissa kerattiin tietoa aiheenmukaisissa tiedon
hauissa kaytetyista hakutermeista. Muutamissa kirjastoissa suoritettujen ha
vainnointien perusteella oli aihetta olettaa, etta uusien komentojen opette
leminen vaikutti tiedonhakuihin juuri tana aikana. Hakutermien valinnassa 
vaikutukset ovat voineet nakya esimerkiksi siten, etta uutta tietojarjestel
man versiota opetellessa on hakutermeja valitessa yritetty selvita mahdolli
simman helpolla eli vapaatekstihauilla. 

Yle;sen suomalaisen as;asanaston valmistuminen kevaalla 1988 edesauttoi puo
lestaan asiasanojen kayttoa sisallonkuvailussa ja tiedonhaussa. Lisaksi on 
otettava huomioon, etta asiasanojen kaanteistiedostolistauksen selattavuus 
uudessa MINTTU-tietojarjestelmassa helpotti huomattavasti asiasanojen valin
taa. 

Sisallonkuvausprojektin lahtokohtana oli alunperin ollut KATI-, KOTI- ja KAU
KO-tietokantojen sisallonkuvailun kehittaminen. Kun tieteellisten kirjastojen
yhteisen integroidun kirjastojarjestelman valinta saatiin paatokseen 1988 ja
ensimmaisten asennusten suunnittelu a10itettiin, toi se myos projektil1e 1i
saa pohdittavaa. Tasta syysta raportissa on myos verta"i1tu paapiirteittain
aiheenmukaisen tiedonhaun eroja MINTTU- jarjestelman ja VTLS-ohjelmiston va
lilla. 

Projektiryhma koki suuren menetyksen, kun puheenjohtajana toiminut Irmeli Ho
vi, jonka aloitteesta ja innoittamana projekti saatiin liikkeelle, kuoli ta
paturmaisesti 2.11.1988. Irmeli Hovin laaja asiantuntemus, maaratietoinen oh
jaus ja syva henkilokohtainen kiinnostus aiheeseen jaivat korvaamattomina 
puuttumaan tyon viime vaiheesta ja sen antamien suuntaviivojen toteuttamises
tao 
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1. JOHDANTO 

Sisallonkuvausprojekti perustuu Irmeli Hovin 1987 valmistuneeseen esitutki
mukseen, jossa TINFO:a kehotettiin perustamaan kotimaisten yhteistiedostejen 
sisallonkuvailua tutkiva projekti (Hovi 1987a). 

Projekti aloitettiin TINFON rahoittamana ja Suomen tieteellisen kirjastoseu
ran organisoimana 1.6.1987. Tutkijan projekti palkkasi 1.10.1987. 

Projektiryhmaan nimettiin luokituksen ja indeksoinnin seka tietopalvelun 
asiantuntijoita seuraavista organisaatioista: 

- Tieteellisten kirjastojen atk-yksikko 
- Helsingin yliopiston kirjaston bibliografinen osasto 
- Teknillisen korkeakoulun kirjasto 
- Jyvaskylan yliopiston kirjasto 
- Joensuun yliopiston kirjasto 
- Oulun yliopiston kirjasto 
- Tietopalveluseura 

Johtoryhrnaan kuuluivat projektin aikana seuraavat henkilot: 
- Irmeli Hovi! toimistopaallikko, puheenjohtaja 

- Helsingin yliopiston kirjasto,
Bibliografinen osasto 

- puheenjohtaja 2.11.1988 saakka 
- Pirkko 	Pietilainen! kirjastonhoitaja, puheenjohtaja 

- Oulun yliopiston kirjasto 
- puheenjohtaja 3.11.1988 alkaen 

Paivikki Karhula! tutkija, sihteeri 

- Sisallonkuvausprojekti


Arja-Riitta Haarala! kirjastonjohtaja 

- Tietopalveluseura 

- 1.3.1988 saakka 


- Juha Hakala! suunnittelija 

- Tieteellisten kirjastojen atk-yksikko 


- Eila Helin! informaatikko 

- Tietopalveluseura 

- 1.3.1988 alkaen 


- Eeva Karki! kirjastonhoitaja 

- Helsingin yliopiston kirjasto 

- 3.11.1988 alkaen 


Iris Markkanen! informaatikko 

- Joensuun yliopiston kirjasto


Virpi Palmgren! suunnittelija 

- Teknillisen korkeakoulun kirjasto 

- 26.5.1988 alkaen 


- Anneli 	Riihimaki! kirjastonhoitaja 

- Jyvaskylan yliopiston kirjasto


Anna-Liisa Toivonen! suunnittelija 

- Teknillisen korkeakoulun kirjasto 

- 26.5.1988 saakka 
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2. 	 SELVITYKSEN TAUSTA 

2.1. Projektin tavoitteet 

Tavoitteet projektille ali Irmeli Hovin esitutkimuksen mukaisesti maaritelty 
seuraavasti: 

1. 	 UDK:n kaytettavyyden parantaminen ja siihen liittyva tutkimus 

2. 	 KOTI-tiedoston luokitus- ja indeksointitilanteen parantaminen 

3. 	 Luokitus-, indeksointi ja tiedonhakukysymyksiin liittyvan keskus
te1un ja kou1utuksen 1isaaminen. 

Esitutkimuksessa projektin tavoitteet tasmennettiin ede11een seuraaviksi: 

1. 	 Tutkijan palkkaus vuodeksi huo1ehtimaan projektin kaytannon toimen
piteista ja siihen liittyvasta tutkimustyosta 

2. 	 Luodaan KDOK/MINTTU -jarjestelman tai uuden kirjastojarjestelman yh
teyteen UDK-tietokanta, jota voi kayttaa UDK hakemiston ja tau1ukon 
selailuun ja sopivien lukujen etsimiseen 

3. 	 Yhteistyossa TKAY:n kanssa ajetaan KOTI-tietokantaan Tekillisen kor
keakoulun kirjaston, Joensuun y1iopiston kirjaston ja Ou1un yliopis
ton kirjaston kirjaston tahan mennessa kotimaise11e kirja11isuude1le 
antamat UDK-luvut 

4. 	 Jarjestetaan kirjastoi1le tiedotusta ja koulutusta UDK:n kaytosta
tiedonhaun valineena ja sovitaan kayttokokemusten keraamisesta tut
kimusta varten 

5. 	 Tutkitaan lahemmin KOTI-tiedostoon siirrettyjen UDK-lukujen vuosi1u
vun ja tieteenalan mukaista jakautumista seka luokituskaytantoihin
ja tiedoston paivitykseen liittyvia ongelmia, jotta voitaisiin paat
taa kaytannon mahdollisesta jatkamisesta tai laajentamisesta 

6. 	 Kaynnistetaan kansallisbibliografian indeksointi Yleistasuomalaista 
asiasanastoa kayttaen ja tutkitaan alustavastimenetelmia, joilla
tiedonhaussa voidaan parhaiten koordinoida erilaisten asiasanojen ja
UDK:n rinnakkainen kaytto 

7. 	 Projektin loppuvaiheessa jarjestetaan sarja koulutustilaisuuksia 
kirjastojen luokittajille ja indeksoijille 

8. 	 Kootaan projektin tulokset raportiksi, jossa kiinnitetaan erityista
huomiota kirjastojen tiedonhakukokemuksiin. 

Naista tavoitteista Kansallisbibliogafian indeksointi ali jo saavutettu, s11
la se kaynnistettiin vuoden 1987 alussa. 

Kotimaiset yhteistiedostot rajattiin esitutkimuksen mukaisesti Suomen tie
teellisten kirjastojen yhteistyohon perustuviksi tietokannoiksi (=KATI, KOTI 
ja KAUKO). 
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Projektissa keskityttiin erityisesti UDK:n kayton tutkimukseen ja kehittami
seen, koska UDK-luokituksen kaytto kotimaisissa yhteistiedostoissa on ollut 
erityisen hajanaista ja UDK on ollut ko. tiedostoissa laajimmin kaytetty si 
sallonkuvausmenetelma. Yleisen suomalaisen asiasanaston kaytto puolestaan on 
ollut vasta alussa. 

UDK:n kayton suurimpina ongelmina ovat olleet eri-ikaisten, -laajuisten ja
-kielisten UDK-laitoksien seka kirjastojen itse soveltamien UDK-versioiden 
kaytto. Lisaksi UDK:n rakenteen takia samallakin luokitusversiolla luokitet
taessa voidaan paatya erilaisiin luokitustuloksiin. 

UDK-luokituksen hajanaista kayttoa kotimaisissa yhteistiedostoissa selittaa 
osin tiedostojen historia, koska tiedostoja on alunperin laadittu kirjasto
kohtaisten luetteloiden ja bibliografioiden tuottamista varten. Kukin kirjas
to on talloin painottanut luokituksessa omia nakokulmiaan kuhunkin aiheeseen. 

Tietokantojen kasvaessa ja suorakayton lisaantyessa tarve yhtenaiseen sisal
lonkuvailuun on kasvanut. Muutokset tiedon kayttotavassa eivat kuitenkaan ole 
muuttaneet kirjastojen luokitusperiaatteita, eika luokittajien ajattelutapaa, 
silla kukin kirjasto on luokittanut edelleen omien UDK-laitosten, -versioi
densa ja tarpeidensa mukaan (Hovi 1987a). Sisallonkuvailukaytannossa saattaa 
kuitenkin olla jo joitakin asennemuutoksia, silla indeksoinnin osalta on to
dettu yksittaistapauksina indeksoijien pohtivan atk-luetteloiden vaikutusta 
sisallonkuvailuun indeskoinnin tyhjentavyyden, vapaiden termien ja kontrol
loidun sanaston toisiaan taydentavyyden ja hakutermien yhdistelemismahdolli
suuksien kannalta (Iivonen 1988). 

Projektin tutkimusosuuden tavoitteet on maaritetty kehittamistavoitteista ka
sin, joten tutkimusosuus on selvitystyon luonteinen. Tarkasti rajattua ja
kirjallisuuskatsauksen taustoittamaa tutkimusongelmaa ei ole, vaan selvityso
suuden kohteet ovat Irmeli Hovin esitutkimuksen tehtavista maaraytyvia. 

Selvitysosuuden tavoitteena on koota perustietoa kotimaisten yhteistiedosto
jen sisallonkuvailusta ja aiheenmukaisesta tiedonhausta. Tiedonhakujen osalta 
kerattiin tietoa hakutermien kaytosta seka arvioita UDK:n ja apuvalineeksi 
perustetun UDKH-tietokannan kaytettavyydesta. Sisallonkuvailun osalta tut
kittiin luokituseroja tiedostoissa kaytettyjen lukujen avulla. 

Projektin tulokset ovat sovellettavissa niin kotimaisten yhteistiedostojen 
sisallonkuvailun kuin UDK:n kehittamistyossa. Tulokset ovat talla hetkella 
erityisen tarkeita myos suunniteltaessa sisallonkuvailua Suomen tieteellisiin 
kirjastoihin asennettavaan uuteen integroituun kirjastojarjestelmaan. 

Selvitysosuuden tiedon keraamiseen osallistuivat seuraavat kirjastot: 
- Tampereen kaupuginkirjasto 
- Hankasalmen kunnankirjasto 
- Rovaniemen kaupunginkirjasto 
- Jyvaskylan yliopiston kirjasto 
- Dulun yliopiston kirjasto 
- Joensuun yliopiston kirjasto 
- SDK:n informaatiopalvelu 
- Kansanelakelaitoksen kirjasto ja tietopalvelu 
- Suomen kunnallisliiton kirjasto 
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2.2. Luokitus ja indeksointi tiedonhaussa 

Dokumenttien sisaltoa kuvaillaan dokumentaatiokielilla, jotka jaotellaan luo

kitus- ja indeksointikieliin. Luokituskielissa kaytetaan jotain luonnollises

ta kielesta poikkeavaa symbolijarjestelmaa; useimmiten numeerisia, aakkosel

lisia tai aakkosnumeerisia koodeja eli notaatioita. Indeksikie1issa puoles

taan kaytetaan ns. luonnollisen kielen eli puhe- ja kirjakielen ilmauksia, 

jotka indeksikielisina saavat rajatumpia ja kontrolloidumpia merkityksia. 

(Meri1ainen 1984, s. 8) 


Luokitus- ja indeksointikielia kaytettaessa puhutaan luokituksesta ja indek

soinnista seka yhteisnimityksena sisallonkuvailusta (Hovi 1987; Hovi kayttaa

termia sisallonkuvaus, mutta myohemmin vakiintunut kayttoon sisa11onkuvailu). 

Aiheenmukaisessa tiedonhaussa luokkien ja asia sanojen lisaksi voidaan kayt

taa ns. vapaatekstihakua, joka kohdistuu useimmiten ainakin nimekkeiden sa

noihin. 


Luokitusta ja indeksointia on pidetty seka toisilleen vaihtoehtoisina etta 

toisiaan taydentavina sisallonkuvailun menetelmina. Vaihtoehtoisia ne ovat 

ainakin sil10in, kun tietojarjestelmassa resurssikysymyksien takia on val it 

tava vain toinen menetelmista kayttoon. Tasta syysta dokumentaatiokie1ten te

hokkuutta arvioiva ja vertaileva tutkimus on mielekasta, vaikka tiedonhaussa 

luokkien, asiasanojen ja vapaatekstin termien yleisesti katsotaankin tayden

tavan toisiaan. 


Luokituksen ja indeksoinnin tehokkuutta verrattaessa tutkimustulokset ovat 

osoittautuneet ristiriitaisiksi. Scibor viittaa viiteen kokeelliseen tutki

mukseen, joissa UDK:ta on verrattu tesauruksiin jalkimmaisten osoittautuessa 

tehokkaammiksi tiedonhaussa(Scibor 1980). Toisaalta VINITI:n ja CIINTE:n tut

kimuksissa parempia tuloksia saatiin UDK:n avulla. Freemanin ja Athertonin 

mukaan puolestaan UDK osoittautui yhta tehokkaaksi tiedonhaussa kuin Nuclear 

Science Thesaurus (Freeman &Atherton 1968). 


Luokituksen ja indeksoinnin toisiaan taydentavyytta pidetaan selviona etenkin 

atk-pohjaisessa tiedonhaussa (Hovi 1987b). Erityisesti KDOK-tietokantojen

osalta voidaan olettaa KATI:n AGRIC-alatietokantaan kohdistuneen tutkimuksen 

nojalla, etta useimmat hakijat yhdistelevat vapaatekstin termeja, asiasanoja 

ja luokitusta (Vesanen 1988). 


Erilaisil1a dokumentaatiokieli11a on erilaisia etuja ja heikkouksia. 

Kun vapaatekstihaussa kaytetaan hyvaksi dokumentin nimekkeessa esiintyvia sa

noja, ovat menettelyn etuina sisallonkuvailun kannalta mm. seuraavat: 


- halpuus 
- haun yksinkertaisuus 
- indeksointivirheiden valttaminen 
- ei viivetta uusien termien suhteen (Dubois 1987) 

Vapaatekstihaku ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Hakijan on hyvaan tulokseen 
paastakseen tunnettava ko. tieteenalan terminologiaa ennestaan ja muistettava 
huomioida haussa hakutermin synonyymit, erikieliset versiot seka termin ala
ja ylakasitteet. Useissa tiedonhauissa tarvitaan ainakin yhtena hakutermina 
hyvin laajaa kasitetta, jonka kaikkia ilmaisumuotoja on mahdotonta luetella, 
jolloin vapaatekstihaku on riittamaton (Svenonius 1983). Dokumenttien nimek
keet eivat aina myoskaan kuvaa suoranaisesti dokumentin sisaltoa, vaan viit 
taavat siihen epasuorasti. 
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Luokituksen ja indeksoinnin etuna tiedonhaun kannalta on monien semanttisten 
ongelmien ratkaisu. Termit ja luokat kuvaavat dokumentin sisaltoa ja termien 
valiset suhteet ovat tarkkaan maariteltyja. Luokitusjarjestelmat ja tesauruk
set auttavat myos tiedonhakijaa saamaan jasentyneen kasityksen kunkin tietee
nalan tai aihealueen keskeisista kasitteista ja niiden valisista suhteista. 
(Dubois 1987) 

Luokituksen etuina puolestaan on pidettava seuraavia nakokohtia: 
- mahdollistaa aiheenmukaiset haut ilman etta kaikkia 

aiheeseen liittyvia termeja olisi lueteltava 
- ylittaa kielirajat 
- tarkentaa sellaisten termien merkitysta, joita voidaan 

kayttaa useilla eri aloilla 
- mahdollistaa haun joustavan laajentamisen kasitteellisesti 

yleisemmaksi ja tarkentamisen spesifimmaksi. 

Luokituksen ja indeksoinnin kayttoa tiedonhaussa on pyritty parantamaan esi
merkiksi seuraavin keinoin: 

- tietokannoissa kaytetyt luokat ja asiasanat saatetaan 
selattaviksi (esim. MINTTU-jarjestelmassa LISTAA -komento)
luokitusjarjestelmasta tai asiasanastosta muodostetaan oma 
tietokanta, jota voidaan kayttaa tiedonhaun yhteydessa 
vapaatekstin termin avulla tietylla komennolla haettuna 
ohjelma ohjaa luokkiin, joita on kaytetty eniten 
viitteissa, joissa ko. sana esiintyy 
ns. auktoriteettitiedostoihin voidaan tallentaa viittauksia 
sisallonkuvailujarjestelmasta toiseen seka saman jarjestel 
man muihin samansisaltoisiin (vanhentuneisiin/rinnakkai
siin/korvaaviin) termeihin. 

Luokitustietokannasta tiedonhakija voi etsia hakusanaa vastaavan luokan tai 
indeksitermin tai selata luokitusjarjestelman hierarkiaa er; tavoin. Yksin
kertaisimmissa luokitustietokannoissa saadaan esille hakutermia vastaava 
luokka tai luokat seka luokalla hakemalla sita vastaava termi (Hug &Nothin
ger 1988; Huhtanen 1984). 

Auktoriteettitiedosto tarjoaa mahdollisuuden katso- ja katso myos -tyyppisten
viittausten liittamiseen dokumentaatiokielen termeihin. Auktoriteettitiedos
tot eroavat luokitustietokannoista siten, etta niiden avulla pikemminkin pa
rannetaan dokumentaatiokielten valista ja sisaista koordinaatiota kuin ohja
taan kayttajaa vapaasta tekstista dokumentaatiokieleen. 

Luokitustietokannan kunkin luokan yhteydessa voi olla myos viittaus siihen, 
kuinka usein ko. luokkaa on kaytetty viitteissa. Kehittyneimmissa luokitus
tietokannoissa hierarkian eri tasoja voidaan myos selata erillisin komen
no;n (Markey 1987). 

Kayttaj;en mukaan luokitustietokannat ovat erityisesti auttaneet hakutermien 
ideoinn;ssa, vaihtoehtoisten termien loytamisessa ja aihealueen kas;tteelli 
sen rakenteen ymmartamisessa (Geller 1983; Markey 1986). 

Sopivia luokkia ja aSiasanoja on liitetty vapaatekstilla haettaviksi myos si 
ten, etta ohjelma hakee luokat tai asiasanat, joita on kaytetty useimmin 
viitte;ssa, joissa hakutermi esiintyy. Esinlerkkina tallaisesta (Hovi 1984) on 
seuraava: 
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Hae: Greenhouses 

Tulos: 	 635.982 5 (22)
635.9823 1 ( 2)
635.985 4 (10) 

333.48 2 (15)
694.5 1 (14) 

Luokkaan kuuluvien dokumenttien kokonaismaara on esimerkissa ilmoitettu su
luissa ja sulkujen edessa niiden dokumenttien maara, joissa on kaytetty
"greenhouses" termia. Kayttaja voi taman jalkeen tutkia annettujen luokkien 
sisaltoa suoraan tiedostosta luokituskaavan avulla, joka auttaa arvioimaan 
eri hakustrategioiden hyodyllisyytta jatkotyoskentelyssa. Samankaltainen me
nettely on tarpeen myos asiasanoja kaytettaessa (Markey 1988). 

2.3. UDK-Luokitusjarjestelman erityispiirteet 

UDK-luokitusjarjestelmassa luokat on jaoteltu paalukuihin ja lisalukuihin. 
Paalukujen avulla ilmaistaan paaasiassa aiheita, jotka ovat liitettavissa 
tiettyyn tieteenalaan. Lisalukujen avulla kuvaillaan nakokulmia, jotka eivat 
ole tieteenalasidonnaisia. 

Lisaluvut jaotellaan edelleen yleisiin lisalukuihin ja erikoislisalukuihin. 
Yleisia lisalukuja voidaan kayttaa kaikkien paaluokkien yhteydessa, kun taas 
erikoislisalukuja voidaan kayttaa vain niissa UDK-luokissa, joiden yhteydessa 
ne esiintyvat paataulukoissa. 
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Lisalukujen tunnuksina kaytetaan seuraavia symboleja: 

= kieli 

esim. 


=50 Italia 

(0 •.. ) dokurnentin muoto 


esim. 

(07) Oppimateriaali 

(1-9.) 	 paikka

esirn. 


(480) Suomi 

(= .•. ) rotu tai kansallisuus 


esim. 
(=81) Slaavit 

II II aika 

esim. 


1119 11 1900-1uku 

.00 .. nakokohta 


esim. 

001.1 Teoria 


-03.. aineet 

esim. 


-032.1 Ilma 

-05. . henk ilot 


esim. 
-055.2 Naiset 

* 	 liitetaan UDK-luvun peraan jokin luku jostakin
toisesta hyvaksytysta numerosarjasta 

esim. 
546.42*90 

Strontium 90 

Erikoislisalukujen tunnuksina ovat .0 ja -. 

esim. 

7.01 Estetiikka. Taidefilosofia. Taiteen teoria 
82-22 Komediat. Kirjallisuus. 

UDK-luokitusjarjestelmaan on alusta lahtien sisaltynyt mahdollisuus kayttaa 
useampaa luokkaa ja lisaluokkaa aiheen ilmaisemiseen. Yhden dokumentin sisal
taman tiedon luokituksessa luokat voidaan yhdistaa tietyilla symboleilla,
jotka ovat seuraavat: 

+ rinnastusrnerkki (talla hetkella vanhentunut) 
/ ulottuvuusmerkki kahden rajaluvun valilla 
I synteesi

suhdemerkki 
kiintea yhteys (ei permutointia) 
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2.3.1. ATK-jarjestelmien vaikutus UDK:n kayttoon 

Varsinaiset UDK-luvut ja lisaluvut voidaan tietokannoissa jarjestaa haetta
vaksi yhteenliitettyna notaationa tai kukin erikseen. Esitysmuoto nayttaa 
talloin esim. seuraavalta: 

a) yhteenliitettyna 

622.33:338.97"19" 
= taloudellinen pula kivihiilen louhinnan 

alalla 1900-luvulla 
b) erikseen 

622.33 = kivihiilen louhinta 
338.97 
"19" 

= taloudellinen pula 
= 1900-1uku 

Muodostettaessa UDK-notaatio yhdistamalla UDK-luvut. tulevat lukujen valiset 
suhteet lukuja yhdistavien symbolien kautta esille. Haittana saattaa kuiten
kin olla haun hankaloituminen. jos haussa voi kayttaa vain notaation ensim
maista lukua. Tosin kaikki paaluvut voidaan saada haettavaksi. jos ohjelma 
kierrattaa kunkin paaluvun vuorollaan ensimmaiseksi hakuterm-iksi. 

Kunkin paa- ja lisaluvun sijoittamista erikseen haettavaksi puoltaa se. etta 
erilliset luvut ovat merkitykseltaan yksiselitteisia ja helpompia ymmartaa
kuin yhdistetyt luvut. Etuna on myos lukujen saaminen itsenaisesti haettavak
sit Notaation hajottamisesta kuitenkin seuraa se. ettei luokkia yhdistavien 
symbolien antama merkitys enaa nay. 

2.3.2. Sisallolliset erityispiirteet 

Luokituserojen taustalla ovat usein UDK-luokitusjarjestelman erikieliset. 
-ikaiset ja laajuiset laitokset. Naiden lisaksi kirjastot luovat omia UDK
versioitaan. Arvioitaessa sita. miten UDK:ta kaytetaan tai voitaisiin kayt
taa. on myos muistettava tasmentaa. mista UDK-laitoksesta tai -versiosta kul
loinkin puhutaan. 

Luokituserot UDK:lla johtuvat myos osittain luokitusjarjestelman rakenteesta. 
Usein sarna aihe voidaan sijoittaa jopa eri paaluokkiin kontekstista riippuen. 
Eraana esimerkkina tasta ongelmasta on aihe "ohjelmointikieletll. joka mate
maattisesta nakokulmasta sijoitetaan luonnontieteiden paaluokkaan. atk:n na
kokulmasta tekniikan paaluokkaan ja kielitieteellisesta kontekstista tarkas
tellen kirjallisuuden ja kielitieteen paaluokkaan. Tulos VOl tallo;n nayttaa
esimerkiksi seuraavalta KOTI-tietokannassa: 
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BASIC-kielen ABC 
Andersson Anders Orrainen Kauko Peuhkuri Esko 
3. p -
J:Helsingissa_Hki
ISBN:951-1-06080-5 

K:Otava. 5, 204 s. 

UDK:681.3 Tietojenkasittely. Koneet ja laitteet 
KB 

UDK:681.3.06 BASIC Ohjelmointi/ BASIC kieli 
OYK 

UDK:800.92 BASIC Informaatiokielet. Konekielet/ BASIC kie
li 

UDK:681.3.06 Ohjelmointi
JoYK 

UDK:519.682 Basic 
UDK:681.3.06 Basic 

Ohjelmointikielet
Ohjelmointi

TKK 
/m /1981 /f; /fin /*swe 

Luokittajalle mahdollisuudet valita eri luvuista sopiva ovat niin runsaat, 
etta UDK vaikuttaa enemman kokoelmalta luokituksen muodostamistapoja kuin 
kiintealta luokitukselta (Kautto 1979). 

UDK:n kehittaminen ei myoskaan ole kaytannossa yksinkertaista. FID vastaa 
UDK:n kehittamisesta kansainvalisella tasolla ja Tietopalveluseura Suomessa. 
Luokitusjarjestelman hallinnosta vastaa johtoryhma ja uudistustyosta koordi
noivat revisiokomiteat. Kirjastot luovat kuitenkin myos omia luokkia uusille 
tai hankalille kasitteille, mika luonnollisesti aiheuttaa sekaannusta. 

Tietopalveluseuran luokitus- ja indeksointityoryhma seuraa FID:n muutosehdo
tuksia julkaisun P-notes avulla, joita ryhma lahettaa kiertoon kyseisten alo
jen luokittajille. Ryhma toimittaa myos tarvittaessa omat muutosehdotuksensa 
FID:lle. Muutokset UDK-tauluihin tiedotetaan IIExtensions and corrections to 
the UDC" -julkaisussa, joita ilmestyy vuosittain. Naiden pohjalta luokitus
ja indeksointityoryhma laatii ja toimittaa lisalehtia suomalaiseen lyhennet
tyyn UDK-laitokseen. Tieto-palveluseuran luokitus- ja indeksointityoryhman
toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. UDK:n yllapito-organisaatioksi ryhma on 
taysin riittamaton. 

FID:n tuottaman "Extensions and corrections " -julkaisun uudet luokat ja kor
jaukset taulukoihin otetaan kayttoon joissakin kirjastoissa. Eri kirjastoissa
uudet luokat ja korjaukset voidaan kuitenkin ottaa kayttoon eri aikoina 
ja/tai eri tieteenalojen osalta. 

Tietojarjestelman kannalta oleellinen kysymys on siis myos UDK-jarjestelman
sisallollinen kehittaminen ja yllapito. 

2.4. Sisallonkuvailu kotimaisissa yhteistiedostoissa 

2.4.1. Sisallonkuvailu KATI-tietokannassa 

Kotimaista artikkeliaineistoa sisaltavassa KATI- tietokannassa samoin kuin 
KOTI-tietokannassa pohjana luokitukselle on karkea UDK. KATI:n alatietokan
noissa kaytetaan KATI:n UDK:ta, joka kasittaa n. 350 luokkaa. Lisaksi kuudes
sa alatietokannassa on kaytossa omalla alallaan syva UDK. 



11 


Karkean UDK-luokituksen lisaksi, KATI:n alatietokannoissa kaytetaan myos seu
raavia luokituksia: 

TIETOKANTA LUOKITUS 

AGRIC AGR 

FINFOR OXF 
HAMMAS NLM 
HISTORIA HIS 

ILMASTO ILM 

KINF KDI 

LAPPONICA YKL 

LAAKETIEDE G = 

OIKEUS JUR 

SOSIO WES 

VIESTINTA NOR 

Uutuusindeksi/ Suomalaisia 
aikakauslehtia YKL 

VASEN VAS 

= Sovellutus 
tanskalaisesta 
maatalousalan 
1uok ituksesta 

= Oxford-luokitus 
= NLM-luokitus 
= Suomen 

historiallisen 
bibliografian 
luokitus 

= I lmat i eteen 
1 a itoksen 
kirjaston 
1uok itus 

= Pohjoismaisen 
KDI-indeksin 
luokitus 

= Yleisten 
kirjastojen
kymmen 1uok itus 
NLM-luokitusta 
vastaavat 
ryhmakoodit 

= Bibliographia
juridica 
Fennican 
1uok itus 

= Sosiologian 
bibliografian 
luokitus 

= Suomalaisen 
tiedotustutkimuksen 
bibliografian 
luokitus 

= Yleisten 
kirjastojen 
kymmenluokitus 

= Tyovaenliikkeen 
bibliografian luo
kitus 

Useissa KATI:n alatietokannoissa kaytetaan viela omia asiasanastoja, joiden
valista yhteensopivuutta ei olla tutkittu. Yleinen suomalainen asiasanasto on 
1988 lahtien tarjonnut pohjan asiasanastojen yhtenaistamiselle. 

KATI:n asiasanojen kaytettavyytta on helpottanut 1986 julkaistu listaus KA
TI:n asiasanoista. Listaus on kuitenkin osoittanut myos alkuvaiheen koordi
noimattoman indeksointikaytannon haitat, silla termien muodot vaihtelevat ja 
synonyymeja esiintyy runsaasti. (Hovi 1987) 
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KATI-tietokannassa sisallonkuvailun ongelmana on ollut indeksitermien sekava 
k§ytto ja Yleisen suomalaisen asiasanaston sek§ erikoissanastojen k§yton
koordinoimatomuus (Hovi 1987). UDK-luokitus on puolestaan ollut hyvin karkea, 
silla 350 luokkaa ei jaottele edes keskilnaaraisesti yli 150.000 viitetta haun 
kannalta riittavan pieniksi tulosjoukoiksi. 

2.4.2. Sisallonkuvailu KOTI-tietokannassa 

Kotimaisia monografioita sisaltavassa KOTI-tietokannassa Kansallisbibliogra
fian toimisto kayttaa karkeaa UDK:ta kayttaa johdonmukaisesti koko aineistos
sa. Jyvaskylan yliopiston kirjasto luokittaa aineistonsa syvemmilla UDK-luo
killa lahinna psykologian, kasvatus- ja liikuntatieteiden osalta. 

KOTI:n karkea UDK pohjautuu Kansallisbibliografian vuosina 1977-1982 kaytta
maan UDK-laitokseen. 1983 lahtien on ollut kaytossa uudempi laitos, josta on 
kaytetty n. 250 luokkaa. 

Luokitussyvyytta KOTI-tietokantaan pyrittiin lisaamaan syksylla 1987, kun 
tietokantaan lisattiin Joensuun ja Oulun yliopiston kirjastojen seka Teknil
lisen korkeakoulun kirjaston KOTI:n aineistossa kayttamia luokkia vuosilta 
1977-1987. Lisaa UDK-lukuja saatiin talloin n. 45.000 viitteeseen. 

Yleista suomalaista asiasanastoa KOTI:n sisallonkuvailussa on kaytetty vuo
desta 1987 alkaen valikoiden. Indeksoimatta on jatetty mm. kauno-, oppi- ja
lastenkirjallisuus seka tieteellisesta kirjallisuudesta matematiikan, kemian 
ja fysiikan alan julkaisuja. Vuoden 1988 aikana indeksoitiin KOTI:;n 70 % 
tietokirjallisuudesta ja 50 % kaikesta aineistosta. 

KOTI-tietokannassa sisallonkuvailun ongelmana on samoin kuin KATI:ssa ollut 
UDK-luokituksen karkeus ja indeksoidun aineiston vahaisyys. (Hovi 1987) 

2.4.3. Sisallonkuvailu KAUKO-tietokannassa 

Suomalaisiin kirjastoihin hankitut ulkomaiset monografiat on koottu KAUKO
tietokantaan. KAUKO-tietokannan tuottamiseen osallistuu yhteensa 40 kirjas
toa, joista 25 luokittaa UDK:lla. Muut kirjastot kayttavat omia luokituk
siaan. UDK:sta on yleensa ollut kaytossa suomalainen lyhennetty laitos vuo
delta 1983. Kirjastot ovat kuitenkin kayttaneet myos syvempia UDK-laitoksia 
tai omia UDK-versioitaan. 

UDK-luokituksen merkitys KAUKO-tietokannassa on suurempi kuin KATI:ssa ja KO
TI:ssa, koska aineisto on monikielista ja asiasanoja ei kayteta. Vapaateksti
haku tietokannasta on talloin hankalaa, koska haettaessa on muistettava haku
termin erikieliset muodot. 

KAUKO-tietokannan sisallonkuvailun ongelmana on yhtenaisen luokituskaytannon 
puuttuminen, erilaiset kaytossa olevat luokitusjarjestelmat seka eri kirjas
toihin hajautettu luokitus ja indeksoinnin puuttuminen. 

2.5. Aiheenmukainen tiedonhaku MINTTU- JA VTLS-ohjelmistossa 

MINTTU on Valtion tietokonekeskuksen kehittama tiedon tallennus- ja hakuoh
jelmisto. Sen avulla haettavissa olevat MINTTU-tietokannat (esim. Tieteellis
ten kirjastojen atk-yksikon yllapitaman KDOK-tietopankin KATI, KOTI, KAUKO, 
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KAUSI, MUSA, VIRA ja KHAR) ovat eniten kaytettyja kotima;sia tietokantoja. 

VTLS on integroitu kirjastojarjestelma, joka hoitaa kaikkia kirjaston tehta
via hankinnasta lainaukseen. VTLS:n nayttoluettelo eli OPAC (Online public 
access catalog) on MINTU:sta poiketen myos loppukayttajille eika vain tiedon
haun ammattilaisille suunniteltu hakuohjelma. Ohjelmia vertailtaessa on otet
tava huomioon, etteivat naytt6luettelot viela ole yhta monipuolisia hakuvali
neita kuin pelkastaan tiedonhakuun keskittyvat ohjelmat. 

MINTU:n ja VTLS:n komennot ja hakulauseiden syntaksi ovat erilaisia. Tassa 
yhteydessa ei kasitella muita kuin aiheenmukaisen tiedonhaun kannalta oleel
lisia piirteita. Ohjelmistojen komennoista ja hakulauseiden ominaisuuksista 
saa tarkempia tietoja mm. Valtion Tietokonekeskuksen MINTTU-oppaasta, Tie
teellisten kirjastojen atk-yksikon KDOK-kayttooppaasta seka VTLS Inc.:n An 
Introduction to the VTLS Online System -manuaalista. 

2.5.1. MINTTU 

Aiheenmukaiseen tiedonhakuun voidaan KDOK-tietokannoissa kayttaa asiasanoja, 
luokituksia, kaikkia tietueiden seka vapaatekstin termeja (esim. nimekkeen 
sanat). Hakutermin sallittu pituus on 2-20 merkkia ja hakutermin voi katkais
ta lopusta. 

Tietokannassa kaytettyja termeja voidaan selata aakkosellisessa jarjestykses
sa paatteella LISTAA-komennolla (= kaanteistiedostolistauksen selaaminen). 
Listaus sisaltaa myos termien eSiintymismaaran. Termien listaus ja selaamis
mahdollisuudesta on hyotya aiheenmukaisessa tiedonhaussa etenkin aSiasanojen 
ja vapaatekstin termien valinnassa ja haun rajauksessa, hakutermin oikean 
muodon valinnassa ja hakutermien ideoinnissa. 

Tiedonhaussa hakutermien ja tulosjoukkojen yhdistamiseen voidaan kayttaa 
kaikkia Boolen operaattoreita (= ja, tai, ei). Yhdessa hakulauseessa, jossa 
hakutermit tai tulosjoukot yhdistetaan, saa antaa korkeintaan 10 hakutermia. 
Laheisyysoperaattoreiden tai su"lkujen kaytto ei ainakaan toistaiseksi ole 
mahdollista. Tulosjoukon koon ylarajaa ei ole ja tulosjoukkoja voi sa"iloa 
haun jatkamista varten 50 tulosjoukkoon saakka. 

UDK-notaatiot on KDOK-tietokannoissa hajoitettu siten, etta paaluvut seka 
useimmat lisaluvut ovat erikseen haettavissa. Haussa luvun edelle on aina 
kirjoitettava paaluvun (UDK:) tai lisaluvun (UDKLIS:) tiedontunnus. 

Aiheenmukaisten tiedonhakujen osuutta kaikista KDOK-tiedonhauista ei tunneta. 

2.5.2 VTLS 

Uusimmissa VTLS-versioissa voi aiheenmukaiseen tiedonhakuun kayttaa asiasa
noja, luokituksia, dokumentin sijaintia, koodeja (rajoitetummin kuin KDOK
tietokannoissa) seka vapaatekstin termeja. Asiasanahaku on rajattavissa
useista sanoista koostuvan asiasanan yksittaisiin sanoihin. 

Hakutermin suurin sallittu pituus on yleensa 60 merkkia ja sen yo; katkaista 
lopusta. Termien listaaminen onnistuu VTLS:ssa rajatummin kuin MINTU:ssa. 

Boolen operaattoreita voidaan kayttaa ns. Boolen haussa, jolloin kaksi haku
termia tai tulosjoukkoa voidaan yhdistaa. Haun jatkamiseksi sailytettavien 
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tulosjoukkojen seka tulosjoukon koon ylaraja ovat MINTU:n vastaavia arvoja 
pienemmat. 

UDK-notaatio on VTLS:n tamanhetkisessa - tammikuu 1989 - suomalaisessa jar
jestelmaversiossa hajoitettu siten, etta kukin paaluku on erikseen haettavis
sa ja lisalukuja voi hakea vain paalukuun liitettyna. Tosin paikan lisaluvut 
ovat Suomeen sopeutetussa versiossa talla hetkella erikseen haettavissa. 

Tiedonhakuun kaytettavien kasitteiden yhtenaista kayttoa tukee VTLS:ssa auk
toriteettikontrolli, jota on kaytetty asiasanojen ja tekijannimien valvon
taan. Se mahdollistaa termin muuttamisen toiseksi koko tiedostossa seka ter
miin liittyvien katso- ja katso myos -viittausten ja huomautusten tallentami
sen. 

Aiheenmukaisten tiedonhakujen osuuden kaikista VTLS-tiedonhauista on todettu 
olevan n. 45 %. 

VTLS:n osalta on otettava huomioon, etta jarjestelman sopeuttaminen Suomeen 
on tata kirjoitettaessa kaynnissa, joten edella mainittuihin tietoihin voi 
tulla muutoksia. 

2.5.3. Ohjelmien kehittaminen 

MINTU:n kehittamisesta on vastuussa Valtion tietokonekeskus. Kayttajien oh
jelmaa koskevat mielipiteet kanavoituvat VTKK:lle saannollisesti pidettavissa 
tuottajapalavereissa, joihin voivat osallistua kaikkien MINTTU-tietopankkien
yllapitajat ja VTKK:n edustajat. 

VTLS:n kehittamisesta vastaa VTLS, Inc. Kirjastojen ohjelmaa koskevat muuto
sesitykset valittyvat ns. kayttajaryhman kautta, jonka organisaattorina Suo
messa toimii Tieteellisten kirjastojen atk-yksikko. 

2.5.4 Johtopaatoksia 

Molemmat jarjestelmat antavat kohtalaiset mahdollisuudet aiheenmukaiseen tie
donhakuun. Jarjestelmissa voidaan kayttaa haussa vapaatekstin termeja, asia
sanoja, luokkia, katkaisua ja Boolen operaattoreita. 

Asiasanojen osalta on VTLS jonkin verran MINTTU:a tehokkaampi, koska pitkat
kin asiasanat voidaan antaa kokonaan ja toisaalta hakija voi rajautua asiasa
nan yksittaiseen sanaan. UDK-haussa MINTTU puolestaan on toistaiseksi 
VTLS:aa edella, koska MINTU:ssa kaikkia UDK-lisalukuja voi kayttaa erillisina 
hakutermeina. 

Tiedonhaun apuvalineiden hyvaksikaytossa on selvempia eroja. MINTTU-jarjes
telmassa aiheenmukaista tiedonhakua on helpottanut hakutermien selattavuus, 
joka rajatumpana toimii myos VTLS:ssa. VTLS:ssa puolestaan termien kontrol
loitua kayttoa tukee auktorisointitoiminto, jonka hyvaksikayttoa asiasanojen 
ja luokkien yhtenaisen kayton takaamiseksi tulee tutkia. 

Selvimmat erot jarjestelmissa ovat hakuteknisia, kuten komentojen ja hakulau
seiden syntaksi, tulosjoukkojen koko ja hakutermien maara. 
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MINTU:n vahva puoli on tehokas Boolen haku; ominaisuus, joka n~ytt61uette
loissa on harvinainen. MINTTU pystyy my6s k~sittelem~~n helposti eritt~in 
suuria tulosjoukkoja. 

VTLS:n hakutoiminnon etuja ovat helppok~ytt6isyys ja monipuolisuus. Toisin 
kuin MINTU:ssa, VTLS:n k~ytt~j~ voi tehda haun valikkojen tai hakukomentojen 
avulla valintansa mukaan, joten VTLS palvelee paremmin erityyppisia kaytta
jia. 
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3. 	 LUOKITUSKAYTANTOJEN TUTKIMUS JA VERTAILU 

Luokituskaytantoja tutkittiin seuraavin keinoin: 

1) 	 Kirjastojen valisia luokituseroja tutkittiin aihe
alueittain KOTI-tietokannan osalta 

2) 	 Erilaisten UDK-laitosten k§yttoa tutkittiin KOTI- ja
KAUKO- tietokannoissa 

3.1. Luokituserojen tutkimus 

Sisallonkuvailun eroista on viimeaikaisessa tutkimuksessa erilaisia nakemyk
sia. Hovi on todennut luokituksen olevan ainakin yhteiskuntatieteellisen ai
neiston osalta hyvin dokumenttiorientoitunutta. Samalla han olettaa luokitu
serojen nakyvan lahinna spesifisyystasoeroina. (Hovi 1987b). 

Iivosen on osoittanut indeksoinnin indeksointiymparistoista johtuen eriyty
vaksi, hakusuuntautuneeksi ja johdonmukaisuudeltaan melko alhaiseksi. Sisal
lonkuvailun eroista huolimatta koehenkiloiden indeksoinneista loytyi samalla 
kuitenkin ydinalue, jonka useimmat koehenkilot toivat esiin indeksoidessaan. 
Koehenkilot ilmaisivat kuitenkin taman aspektin indeksoidessaan eri tavoin. 
(Iivonen 1988) 

3.2. Luokituserot kirjastojen valilla KOTI-tietokannoissa 

Luokituseroja tutkittiin KOTI-tietokannasta, koska esitutkimuksen mukaan KO
TIn UDK-luokitusta suunniteltiin yhdistavaksi linkiksi KAUKOn ja KATIn valil 
leo Tiedonhaussa KOTI-tietokannasta voitaisiin talloin ensiksi hakea sopiva
luokka, jolla jatkettaisiin edelleen hakua KATI- tai KAUKO-tietokannoissa 
(Hovi 1987a) 

UDK:n hakumahdollisuuksien parantamista ja tutkimusta varten KOTI-tietokan
taan liitettiin Kansallisbibliografian ja Jyvaskylan yliopiston kirjaston an
tamien UDK-luokkien lisaksi Joensuun yliopiston kirjaston, Oulun yliopiston
kirjaston ja Teknillisen korkeakoulun kirjaston KOTI:n aineistolle antamat 
UDK-luvut. UDK-lukujen peraan liitettiin kunkin kirjaston tunnukset, jotka 
olivat seuraavat: 

KB Kansallisbibliografia

JYK Jyvaskylan yliopiston kirjasto

OYK Oulun yliopiston kirjasto

JOYK Joensuun yliopiston kirjasto

TKK Teknillisen korkeakoulun kirjasto 
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Tulosteissa kirjastotunnukset nayttavat esimerkiksi seuraavilta: 

Mielikuvaoppiminen : suggestiopohjaisen oppimisen opas 
T:Lindh Raimo 
J:Porvoo J:Hki J:Juva K:WSOY. 2, 141 s. 56 mk 
ISBN:951-0-11852-4 
UDK:159.9 KB 
UDK:159.953 JYK 
UDK:159.953.5 UDK:159.962 UDK:37.022 OYK 
UDK:159.953 UDK:159.962 UDK:376 JoYK 
UDK:371.3 UDK:159.953 UDK:159.962 TKK 
1m 11983 	Ifi Ifin 

3.2.1. Tutkimusmenetelma 

KOTI -tietokannasta kerattiin paaluokitta;n kymmenen viitetta, jotka olivat 
viiden eri kirjaston luokittamia. Hakuteknisista syista tutkittava viitejouk
ko rajattiin myohemmin viitteisiin, jotka olivat vahintaan neljan kirjaston
luokittamia. Myos viitteiden maara oli lopullisessa tulosjoukossa va-ihteleva, 
silla tietyilla aihealueilla ei sopivia viitteita ollut tarpeeksi ja toisaal
la samoja viitteita toistui eri aihealueiden tulosjoukoissa, jolloin tulos
joukkoa oli laajennettava. 

Tulosjoukon olllessa hyvin laaja tai heterogeeninen, joukkoa rajattiin edel
leen johonkin alaluokkaan. Tiedonhaut rajattiin aihealueittain seuraavasti: 

07 Journalismi 
16 Logiikka. Tietoteoria 
2 Uskonto 
316 Sosiologia 
502 Luonto. Luonnonsuojelu 
681.3 	 Tietojenkasittely. Koneet ja 

laitteet. 
7.0 Taiteen tutkimus 
800 Kielitiede 
908 Paikallishistoria 

Uskonnon paaluokan tulosjoukkoa ei voinut rajata pienemmaksi, koska soplVla
alaluokkia ei loytynyt. Uskonnon paaluokan aineisto siis on heterogeenisempaa
kuin muiden aihealueiden. 

Aineisto ei aiherajauksesta huolimatta ole sisallollisesti yhtenainen siten, 
etta dokumenttien sisalto painottuisi ko. aihealueeseen. Luokka, jonka mukaan 
dokumentit on haettu, saattaa kuvata dokumentin keskeista sisaltoa, mutta 
myos olennaista sivujuonta tai painotusta. Dokumentissa saattaa olla myos yk
si aihe tai useampia aiheita. Tuloksia tulkitessa on siten otettava huomioon, 
ettei useiden erilaisten luokkien kayttaminen dokumenttien kuvailussa riipu
vain kirjaston luokituskaytannosta, vaan myos dokumentin sisallon yksiselit 
teisyydesta tai moniulotteisuudesta. 
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Luokituksen yhtenaisyytta tutkittiin laskemalla, kuinka monta kertaa eri kir
jastot kayttivat samaa lukua kussakin viitteessa. Koska tallaisten lukujen 
maara kaikissa paaluokissa jai erittain vahaiseksi, jatkettiin tutkimusta 
selvittaen, kuinka suuri osa kunkin viitteen luokista kuului samaan paaluok
kaan tai samaan luokkaan kolmen ensimmaisen numeron tarkkuudella luokitusero
jen luonteen tarkentamiseksi. 

Samaan paaluokkaan kuuluvat luvut oletettiin tal16in samaa nak6kulmaa ilmai
seviksi luokiksi, joten laskutavan oletettiin paljastavan luokituksen nak6
kulmaeroja. 

On kuitenkin otettava huomioon, etta saman paaluokan sisalle saattaa mahtua 
hyvinkin erilaisia nak6kulmia aiheeseen. Esimerkiksi yhteiskuntatieteissa 
tiettya aihetta voidaan tarkastella saman paaluokan sisalla esimerkiksi ta
loudellisesta, sosiologisesta tai antropologisesta nak6kulmasta. Oletus, jon
ka mukaan aiheen luokitus eri paaluokkaan merkitsee nak6kulmaeroa ja luokitus 
saman paaluokan mukaan yhtalaista nak6kulmaa, on siten varsin karkea. 

Kolmen ensimmaisen numeron perusteella samoiksi ymmarrettyjen luokkien ole
tettiin puolestaan tasmentavan kasitysta spesifisyystasoeroista. 

3.2.2. Tulokset 

3.2.2.1. Saman UDK-luvun esiityminen viitteissa 

Luokituserot kirjastojen valilla olivat suuria, silla valtaosa luvuista 
(73 %) oli yhden kirjaston antamia. Kun yksi tai kaksi kertaa viitteessa 
esiintyvia lukuja oli valtaosa luvuista (90 %), voidaan todeta, etta luokitus 
on erittain hajanaista. Vain 1 % viitteissa esiintyvista UDK-luvuista oli 
neljan tai viiden kirjaston yhtenaisesti kayttamia. (Taulukko 1) 
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Taulukko 1. Saman UDK-luvun esiintyminen viitteessa 

Samaa UDK-luokkaa viitteessa kayttavien kirjastojen 
maara 

UDK 1 2 3 4 5 Yhteensa 

0 34 12 7 4 0 57 
59 % 20 % 13% 8 % o % 100 % 

1 101 
69 % 

27 
19 % 

14 
10% 

3 
1 % 

0 
o % 

144 
100 % 

2 43 
72% 

11 
19 % 

5 
9 % 

0 
o % 

0 
o % 

59 
100 % 

3 142 
79 % 

21 
12 % 

14 
8 % 

1 
1 % 

0 
o % 

178 
100 % 

5 52 
70 % 

12 
17 % 

10 
13 % 

0 
o % 

0 
o % 

74 
100 % 

6 34 
60 % 

16 
30 % 

6 
10 % 

0 
o % 

0 
o % 

56 
100 % 

7 158 
72% 

42 
20 % 

16 
8 % 

1 
o % 

0 
o % 

217 
100 % 

8 54 
78 % 

7 
11 % 

7 
11% 

0 
o % 

0 
o % 

68 
100 % 

9 114 29 7 1 0 151 
75 % 19 % 5 % 1 % o % 100 % 

732 178 86 10 0 1006 

73 % 17 % 9 % 1 % o % 100 % 

Tulokset poikkesivat eri paaluokissa lahinna luokan Yleista (= 0) osalta, 
jossa luokitus oli jonkin verran yhtenaisempaa kuin muissa paaluokissa. Tata 
selittaa Yleista luokan alaluokkien vahainen maara. 

Yhtenaisinta luokitus oli 1uokassa Yleista seka luonnontieteiden ja matema
tiikan paa1uokassa tarkastellen ko1men, neljan ja viiden kirjaston yhtenai
sesti kayttam;en luokkien maaria tai vain yhden kirjaston kayttamien luokkien 
maaria. 

Hajanaisinta 1uokitus oli humanistisil1a ja yhteiskuntatieteellisi11a aihea
lueilla. Kolmen, neljan ja viiden kirjaston yhtenaisesti kayttamien luokkien 
maarien perusteella luokitus oli hajanaisinta historian ja maantieteen seka 
taiteen ja urheilun paaluokissa. Vain yhden kirjaston kayttamia luokkia loy
tyi runsaasti historian ja maantieteen (75 %), taiteen ja 1iikunnan (72 %)
lisaksi yhteiskuntatieteiden(79 %), uskonnon (72 %) seka kie1itieteen ja kir
jallisuuden paaluokista (78 %). 
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3.2.2.2. Nakokulmaerot 

Jatkettaessa aineiston analysointia siten, etta samaksi luvuksi laskettiin 
jokainen samaan paaluokkaan kuuluva luku, tulokset muuttuivat selvasti. Kun 
luokituserot todellisten lukujen mukaan laskettuna nayttivat suurilta, paa
luokittain laskettuna luokitus nayttaa huomattavasti yhtenaisemmalta, silla 
eri kirjastojen samalla tavalla luokittamia dokumentteja oli 27 %. Samalla on 
otettava huomioon, etta yhden kirjaston kayttamia luokkia oli silti 30 %. Tu
lokset viittaavat siihen, etta luokituserot ovat seka spesifisyystaso- etta 
nakokulmaeroja. (Taulukko 2) 

Taulukko 2. Saman UDK-luvun esiint~ninen viitteessa 

Samaa UDK-luokkaa viitteessa kayttavien kirjastojen 
maara 

UDK 1 2 3 4 5 Yhteensa 

0 5 4 6 5 5 25 
20 % 15 % 25 % 20 % 20 % 100 % 

1 22 9 10 15 13 69 
32 % 12 % 14 % 22 % 20 % 100 % 

2 9 4 8 3 5 29 
33 % 13% 27 % 11% 16 % 100 % 

3 20 14 8 5 16 63 
32 % 22 % 12 % 9 % 25 % 100 % 

5 8 6 3 3 11 31 
24 % 20 % 10 % 10% 36 % 100 % 

6 9 2 1 6 8 26 
34 % 7 % 3 % 26 % 30 % 100 % 

7 20 12 14 7 26 79 
25 % 15 % 17 % 9 % 31 % 100 % 

8 14 4 2 3 8 31 
48 % 12 % 7 % 9 % 24 % 100 % 

9 21 17 7 7 12 64 
31 % 26 % 12 % 12 % 19 % 100% 

128 72 59 54 115 417 

30 % 19 % 14 % 13 % 27 % 100% 

Eri paaluokissa tulokset vaihtelivat. Historian ja maantieteen (UDK 9) paa
luokassa suurin osa luokista oli yhden tai kahden kirjaston yhtenaisesti luo
kittamia (57 %). Uskonnon (UDK 2) ja yleista (UDK 0) -paaluokkien osalta huo
mattava osa luokista puo1estaan oli kolmen kirjaston yhtenaisesti luokittamia 
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(uskonto 25 %, yleista 27 %), jolloin luvut eivat enaa hajaantuneet kokonais
tuloksen mukaisesti yksittaisesti kaytettyihin ja yhtenaisesti kaytettyihin. 

Yhtenaisinta luokitus oli yleista (65 %) ja tekniikan ja sovellettujen tie
teiden (UDK 6/ 59 %) paaluokissa kolmen, neljan tai viiden kirjaston samalla 
tavalla kayttamien luokkien maaran mukaan laskettuna. Vahiten yhden kirjaston 
kayttamia luokkia on myos paaluokassa yleista (UDK 0/ 20 %). 

Hajanaisinta luokitus oli kirjallisuuden ja kielitieteen paaluokassa (UDK 8) 
niin yhtenaisesti kaytettyjen luokkien kuin yhden kirjaston kayttamien luok
kien maaran mukaisesti. 

3.2.2.3. Spesifisyyserot 

Paaluokittaisen laskutavan karkeuden vuoksi tarkennettiin nakokulmaa laske
malla samaksi luvuksi UDK-luvut, joissa kolme ensimmaista numeroa ovat samo
ja. Laskutavassa ongelmaksi jai kolmea numeroa lyhyempien lukujen suhteen 
maarittaminen muihin lukuihin nahden. Ongelma ratkaistiin laskemalla lyhyem
mat luvut omiksi erillisiksi luvuikseen. 
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Taulukko 3. Sarnan UDK-luvun esiintym"inen viitteessa 

Sarnaa UDK-luokkaa viitteessa kayttavien kirjastojen 
rnaara 

UDK 1 2 3 4 5 Yhteensa 

0 22 12 6 7 0 47 
50 % 25 % 11% 14 % o % 100 % 

1 61 
60 % 

15 
13 % 

13 
12 % 

12 
11% 

4 
4 % 

105 
100 % 

2 36 
70 % 

6 
11% 

6 
11% 

2 
4 % 

2 
4 % 

52 
100 % 

3 86 
66 % 

18 
15 % 

14 
11% 

3 
2 % 

8 
6 % 

129 
100 % 

5 30 
58 % 

8 
13 % 

10 
19 % 

3 
5 % 

3 
5 % 

54 
100 % 

6 16 
45 % 

6 
17 % 

4 
10 % 

7 
20 % 

3 
8 % 

36 
100 % 

7 95 
57 % 

34 
21 % 

25 
15 % 

10 
6 % 

2 
1 % 

166 
100 % 

8 22 
53 % 

6 
15 % 

6 
15 % 

6 
15 % 

1 
2 % 

4·1 
100 % 

9 81 
67 % 

19 10 7 3 120 
16 % 8 % 6 % 3 % 100 % 

429 124 94 57 26 750 

59 % 16 % 12 % 7 % 3 % 100 % 

Tarkkuustasoksi valittiin kolrne nurneroa, silla oletettiin, etta luokituksen 
perustasona on KOTI:n UDK-luokituksesta, jota syvennetaan tarpeen rnukaan. 
KOTI:n luokituskaavion UDK-luvuista n. 80 % on yli kahden nurneron pituisia. 

Suurin osa luvuista (59 %) osoittautui jalleen yhden kirjaston kayttarniksi ja
luokituksen yhtenaisyys vaheni huornattavasti verrattuna edelliseen laskuta
paan. 

Luokkien yhtenaisyys osoittautui tekniikan ja sovellettujen tieteiden luokis
sa (38 %) seka kirjallisuuden ja kielitieteen luokissa (32 %) suurimmaksi. 
Myos luonnontieteet (29 %), filosofia ja psykologia (27 %) ja yleista paaluo
kat (25 %) ylittivat keskiarvon. 
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Yhden kirjaston kayttamien luokkien osuus vaihte1i 45 - 70 %. Hajanaisimmin
oli edel1een 1uokitettu historian ja maantieteen seka uskonnon ja yhteiskun
tatieteitten paa1uokat. 

3.2.2.4 Luokituserojen 	taustatekijat kirjallisuuden ja
kielitieteen 1uokan aineistossa 

Kirja11isuuden ja kielitieteen paaluokan (UDK 8) viitteita tarkaste1tiin 1a
hemmin pyrkien selvittamaan, mika aineiston hajautuneeseen 1uokitukseen on 
ollut syyna. Kirja11isuuden ja kie1itieteen osa1tahan 1uokitus osoittautui 
yhdeksi hajanaisimmista. 

Kirjallisuuden ja kie1itieteen viitejoukossa viitteiden aihepiiri hajautui
voimakkaasti. Vaikka kaikki viitteet oli luokitettu kielitieteeseen (UDK 8),
niiden sisalto oli usein toiselle tieteenalalle painottunut. Kymmenen viit 
teen joukossa oli kolme tietojenkasittelyyn 1uokiteltavaa dokumenttia ja yksi 
filosofiaan painottunut teos, joissa kie1itietee11inen nakoku1ma oli lahinna 
sivujuonne. 

Joukossa oli selvasti aihepiireja, jotka voidaan 1uokittaa UDK:ssa eri paa
luokkiin kontekstin mukaan, kuten ohjelmointikielet, semiotiikka ja nonver
baalinen viestinta. Naiden aiheiden osa1ta 1uokitus oli hajanaista 1uokitus
jarjestelman rakenteen takia. 

Hajontaa lisasi yhden viitteen osalta kaytosta poistettujen ja uusien sos;o
logian luokkien kaytto. Luokitusjarjestelman eri laitokset siis aiheuttivat 
luokitukseen hajanaisuutta. 

Aineistossa tuli myos se1vasti esille spesifisyystasoerojen alkaminen jo yh
den numeron tarkkuudelta. Luokitus hajaantui esimerkiksi seuraavasti: 

Logiikka, filosofia ja kie1i: ajatte1ijoita ja ajatussuuntia
nykyajan filosofiassa. 
T:Wright_Georg_Henrik_von 

UDK:l Fi10sofia OYK 
UDK:16 Logiikka. Tietoteoria KB 
UDK:160.1 Logiikan luonne ja tehtava JoYK 

Teoksen luokituksessa kaytettiin toki muidenkin paa1uokkien 1uokkia, 
mutta esimerkin vuoksi otetaan tassa esil1e vain filosofian 1uokat. 

Lisalukujen kaytto naytti aiheuttavan tassa viitejoukossa varsin vahan hajon
taa. Erityyppisia lisalukuja kaytettiin kolmessa eri viitteessa ja kukin luku 
oli eri kirjaston antama. 

3.2.3 Paatelmat 

Kokonaiskuva KOTI:n luokituskaytannosta on varsin monivivahteinen. Luokituse
rot ovat suuria ja erot osoittautuivat seka spesifisyystaso- etta nakoku1mae
roiksi. Paate1ma tukee Iivosen nakemysta indeksoinnin yhtenaisista ja eriyty
neista nakokulmista. 

Luokituksen spesifisyystasoerojen 1uonne ei aineistossa tukenut alkuo1etusta. 
Luokituksen perustana ei nayttanyt olevan yhtenainen luokitus keskimaarin 
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kolmen numeron tasolla, vaan spesifisyystaso vaihtelihyvin karkeista syvlln 
lukuihin. Jo kolmen numeron tarkkuudella arvioituna luokituskaytanto kirjas
tojen valilla oli voimakkaasti hajaantunut. 

Luokituserot osoittautuivat myos nakokulmaeroiksi. Kun luvut laskettiin paa
luokan mukaan samo"iksi eri kirjastot kayttivat yhtenaisesti vain 27 % luvuis
tao Tosin UDK:n rakenne tukee voimakkaasti mahdollisuutta luokittaa sarna aihe 
eri paaluokkiin kontekstista riippuen. 

Luokituserojen tieteenalakohtaisuus vastasi jo tunnettuja kasityksia. Haja
naisimmin luokitettiin humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset tieteenalat, 
yhtenaisimmin tekniikka ja sovelletut tieteet. Yleista -luokan vahvimmin yh
tenainen luokitus johtunee siita, etta suomalaisen lyhennetyn UDK-laitoksen 
taulukossa ko. paaluokassa on luokkia hyvin vahan. 

Tiedonhakijan kannalta luokituksen hajanaisuus merkitsee esimerkkiaineiston 
suhteen sita, etta kattavaa hakua halutessaan UDK-luku olisi katkaistava yh
den tai kahden numeron jalkeen. Koska tulosjoukko on talloin erittain suuri, 
on hakua rajattava edelleen asiasanoilla tai vapaatekstilla. Mikali puoles
taan halutaan hakea vain muutama viite tietysta aiheesta on syvempi UDK kayt
tokelpoinen. Tulos on saatu KOTI-tietokannasta, mutta on luultavaa, etta sa
mansuuntaisiin tuloksiin voitaisiin paasta myos KAUKO-tietokannassa, silla 
KAUKO:on luokittavia kirjastoja on enemman ja yhteisia luokitusperiaatteita
ei ole sovittu. 

KOTI-tietokannan osalta luokituksen hajanaisuus ei valttamatta ole rasite, 
koska luokituksen yhtenaisyytta edesauttaa Kansallisbibliografian toimiston 
keskitetty sisal16nkuvailutyo. Tilanne KAUKO:ssa lienee huomattavasti vai
keampi, silla vain vahainen osa aineistosta on paallekkaista eri kirjastojen
valilla ja luokitus on hajautettu 25 UDK:ta kayttavaan kirjastoon. 

3.3. UDK-laitosten kaytto KOTI- ja KAUKO-tietokannoissa 

UDK-luokituksen kayttokelpoisuutta arvioitiin myos selvittamalla, mista lah
teista tietokantoihin tallennetut UDK-luvut loytyvat. Tutkimus kohdistettiin 
paaasiassa KOTI-tietokantaan, mutta osin myos KAUKO:on, koska epayhtenaiset
luokitusperiaatteet ja erilaiset UDK-versiot aiheuttavat ongelmia juuri nais
sa tietokannoissa. 

3.3.1. Menetelma 

KOTI-tietokannassa kaytettyjen UDK-lukujen 29.10.1987 tulostetusta listauk
sesta laskettiin, kuinka moni KOTI-tietokannan UDK-luku loytyi suomalaisesta 
UDK-hakemistosta tai taulukosta. Jaljelle jaavien lukujen alkuperaa tutkit 
tiin kahden aihealueen, kasvatustieteen ja ymparist6nsuojelun osalta. 

3.3.2. Tulokset 

KOTI-tietokannan kaanteistiedostolistauksessa erilaisia LlDK-lukuja oli yh
teensa 14.20B. UDK-hakemistosta loytyi naista luvuista 6.000 lukua (43 %) ja 
suomalaisen laitoksen taulukosta 2.024 hakemistosta puuttuvaa lukua (14 %).
Suomalaisen lyhennetyn UDK-laitoksen ulkopuolisia lukuja siis oli 43 % KOTI
tietokannassa kaytetyista UDK-luvuista. 
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Erilaisten UDK-lukujen suhde toisiinsa ei kuitenkaan kerro koko kuvaa UDK:n 
k~ytosta. Kun tarkastellaan UDK-lukujen kayttomaaria viitteissa UDK-hakemis
tosta loytyi 64 % ja suomalaisen lyhennetyn UDK-laitoksen taulukosta 17 % 
viitteissa k~ytetyista luvuista. Suomalaisen lyhennetyn UDK-laitoksen ulko
puolelle jai lopulta vain 19 % viitteissa kaytetyista luvuista. 

Kaytettyja luokkia ja viitteiden maaraa luokkaa kohden tutkittiin erikseen 
ymparistonsuojelun ja kasvatuksen luokista. Tutkimuksen kohteena olivat ympa
ristonsuojelun luokat 502 ja 504 alaluokkineen seka kasvatuksen luokka 37 
alaluokkineen KOTI- ja KAUKO tietokannoissa. 

Suurin osa - 76 % - 95 % - KOTI- ja KAUKO-tietokantojen viitteissa kaytetyis
ta UDK-luvuista loytyi suomalaisesta lyhennetysta UDK-laitoksesta. UDKH-tie
tokannasta loytyi 36 - 42 % kasvatuksen luokkien viitteista ja 84 - 95 %ym
p~ristonsuojelun luokkien viitteista. Molemmi11a aihealueilla KAUKO-tietokan
nan viitteet loytyivat selvasti paremmin suomalaisesta lyhennetysta laitok
sesta kuin KOTI-tietokannan. (LIITE 17; LIITE 18). 

Kaytettyjen luokkien paaasiallinen loytyminen suomalaisesta lyhennetysta lai 
toksesta pati kuitenkin vain viitteita tarkastellessa. Kun erilaisia tieto
kannoissa kaytettyja lukuja tarkasteltiin suhteessa toisiinsa n. 60 % kasva
tuksen ja n. 25 - 45 %ymparistonsuojelun luvuista loytyi muista UDK-laitok
sista tai oli virheellisia lukuja. Koska suomalaisen lyhennetyn laitoksen ul
kopuolisia lukuja kaytet~an vain pienessa osassa viitteita, ei niil1a - aina
kaan tutkittavien aihealueiden osalta - ole tiedonhaun kannalta suurta merki
tysta. (LIITE 17; LIITE 18). 

Jo edel1isista tuloksista voi paatella, etta UDK-lukujen kaytossa suosittiin 
selvasti tiettyja lukuja. N~ista suurin osa loytyi suomalaisesta lyhennetysta 
UDK-laitoksesta. Vain kerran kaytettyja UDK-lukuja oli huomattava osa - 32 
47 % - kaikista kaytetyista luvuista. (LIITE 17; LIITE 18). 

3.3.3. Paate1mat 

Suurin osa tietokannassa kaytetyista luvuista loytyi suomalaisen 1yhennetyn
UDK-laitoksen tau1ukosta tai hakemistosta. Miltei puo1et kaikista KOTI-tieto
kannassa kaytetyista UDK-luvuista sen sijaan oli suomalaisen lyhennetyn lai 
toksen ulkopuolisia lukuja. UDK-hakemisto auttaisi tulosten mukaan niin ympa
ristonsuojelun ja kasvatuksen kuin koko tietokannan viitteiden loytamisessa
vaihtelevasti. Suomalaisen lyhennetyn laitoksen taulukolla sen sijaan tavoi
tettaisiin paaosa luokitetuista viitteista. 

On luonnollisesti hyva, etta eniten kaytetyt luvut loytyvat helposti suoma
laisesta lyhennetysta UDK-laitoksesta, mutta viitteiden epatasainen jakautu
minen eri luokkiin - kasautuminen ja runsaat yksittaiset luokat - johtaa sii 
hen, etta tiedonhakija saa toisaalla liian suuria toisaalla liian pienia tu
losjoukkoja. 

Viitteiden kasautuminen tietyi11e luvui11e oli ymparistonsuojelun ja kasva
tuksen 1uokissa selvempaa KOTI-tietokannassa kuin KAUKO-tietokannassa, mita 
selittaa KOTI:n karkean lIDK-laitoksen kaytto luokitettaessa. KAUKO-tietokan
nassa sen sijaan luokituksen tasosta ei olla yhteisesti sovittu. 
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Tulokset vaikuttavat ensialkuun ristiriitaisilta aiemmin todettuun nahden. 
Luokituserot KOTI-tietokannassa osoittautuivat viitekohtaisesti hyvin suurik
si, mutta ymparistonsuojelun ja kasvatuksen osalta luokituksessa naytettiin 
kaytettavan eniten vain pienta osaa luokista. On kuitenkin mahdollista, etta 
eri kirjastot luokittavat saman dokumentin eri luokilla, mutta kukin kirjasto
luokittaa saman aihealueen dokumentit johdonmukaisesti tiettyja luokkia suo
sien. Siten tiettyjen luokkien suosiminen ja suuret kirjastojen valiset luo
kituserot voivat olla samanaikaisia ilmioita. 

Kasitys KAUKO-tietokannan sekavasta luokituskaytannosta e; myoskaan saa tay
sin tukea, silla KAUKO:n luvut loytyivat ymparistonsuojelun ja kasvatuksen 
luokkien osalta selvasti paremmin suomalaisesta lyhennetysta UDK-laitoksesta. 
Taman tutkimusaineiston osalta voidaan paatella, etta kaytettyjen UDK-lukuja
hajonta KAUKO:ssa on tasaisempi ja enemman suomalaisen UDK-laitoksen mukainen 
kuin KOTI-tietokannassa. 
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4. TIEDONHAKUJEN TUTKIMUS 

4.1. Tavoitteet 

Tiedonhakuja tutkimalla selvitettiin hakutermien kayttoa ja luonnetta eri 
kirjastojen aiheenmukaisissa tiedonhauissa. Keskeisena kiinnostuksen kohteena 
oli vapaatekstin termien, asiasanojen ja UDK-lukujen kaytto ja kaytettavyys
tiedonhauissa. 

4.2. Menetelmat 

Tutkimusmenetelmana kaytettiin kyselyja, koska niiden avulla oli mahdollista 
kerata kohtalaisen laaja aineisto lyhyessa ajassa. Tutkimuksessa kaytettiin
kahta eri kyselylomaketta, jossa ensimmaisella kerattiin tietoa kaytetyista
hakutermeista ja toisella arvioita UDK:n kayttotavasta ja kaytettavyydesta 
seka UDKH-tietokannan kaytosta (LIITE 1; LIITE 2). 

Aineistoa keraaviksi kirjastoiksi valittiin seuraavat yleiset ja tieteelliset 
kirjastot seka virasto- ja yrityskirjastot: 

- Tampereen kaupuginkirjasto 
- Hankasalmen kunnankirjasto 
- Rovaniemen kaupunginkirjasto 
- Jyvaskylan yliopiston kirjasto 
- Oulun yliopiston kirjasto 
- Joensuun yliopiston kirjasto 
- SOK:n informaatiopalvelu 
- Kansanelakelaitoksen kirjasto ja tietopalvelu 
- Suomen kunnallisliiton kirjasto 

Kyselylomakkeiden lisaksi kirjastoille lahetettiin saatekirje, jossa kerrot
tiin lyhyesti projetin tausta ja tarkoitus. Samalla kirjastoista kutsuttiin 
yksi edustaja projektin jarjestamaan koulutustilaisuuteen, jonka teemana oli 
"UDK-luokitus tiedonhaussa". Koulutustilaisuuden jalkeen tiedonhakujen keraa
mista jatkettiin samoilla kyselylomakkeilla, jolloin tarkoituksena oli verra
ta hakutermien kayton muutoksia. 

Koulutustilaisuuden jalkeen innostus kyselylomakkeiden palauttamiseen ja 
tayttamiseen laimeni selvasti, silla lomakkeet palautettiin enaa vain neljas
ta kirjastosta. Syyksi tutkimusprosessin keskeytymiseen ilmoitti muutama kir
jasto KDOK/MINTTU -hakujen vahentyminen erilaisten organisaatiossa tapahtu
neiden muutosten takia. Eraan kirjaston osalta kyselylomakkeet katosivat pos
tissa. Yhden kirjaston osalta kaikki lomakkeet lahetettiin puolestaan yhdella 
kertaa, jolloin erottelua ennen ja jalkeen koulutustilaisuuden oli mahdotonta 
tehda ja kaikki tiedot laskettiin mukaan ensimmaisen kyselykierroksen tulok
siin. 

4.3. Tulokset 

4.3.1. Hakutermien kaytto 

Yleislinjana hakutermien kaytossa eri kirjastoissa oli vapaatekstin termien 
suosiminen. Rinnalla kaytettiin joko asiasanoja, UDK:ta tai yhdisteltiin
kaikkia edel1isia. 86 %tiedonhauista oli luokiteltavissa vapaatekstihauksi 
tai vapaatekstin ja muiden hakutermien yhdistelmaksi. Vahiten hauissa yhdis
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teltiin asiasanoja ja UDK:ta kesken~~n (2 %). (LIITE 8). 

Hakutermien kokonaism~~r~~ tarkastellen suurin osuus (45 %) tuli vapaatekstin 
termeille. Seuraavaksi eniten k~ytettiin asiasanoja (29 %) ja v~hiten k~y
tettiin UDK:ta (26 %). Tulos ei kuitenkin kerro kaikkea, sill~ laskelma muut
tuu hieman, kun hakutermien osuutta tarkastellaan tiedonhakukohtaisesti. 
(LIITE 8). 

Tiedonhakua kohden k~ytettiin keskim~~rin kahta hakutermia, jotka yleensa 
olivat erityyppisia hakutermeja. Vapaatekstia k~ytettiin pelkast~an tai mui
hin hakutermeihin yhdistettyna 86 %:ssa tiedonhakuja, asiasanoja 53 %:ssa 
tiedonhauista ja UDK:ta 45 %:ssa tiedonhakuja. (Prosenttiluvuista ei t~ssa 
yhteydess~ laskettuna tulee yhteistulokseksi 100 %, koska kuhunkin joukkoon
laskettiin myos erilaiset yhdistelmat, jolloin kunkin hakutermin osuus tulee 
lasketuksi yhdistelmien osalta useampaan kertaan.) (LIITE 10) 

4.3.1.1. Hakutermien k~ytto erityyppisissa kirjastoissa 

Hakutermien kaytossa oli muutamia poikkeamia kokonaistuloksista eri kirjasto
tyyppien kohdalla. Virasto- ja yrityskirjastot nayttivat suosivan vapaateks
tin kayttoa muita kirjastoja enemman, silla heidan osaltaan 52 % hakutermeis
ta 01; vapaatekstin termeja. UDK-luvut nayttivat myos yllattaen olevan suos;
tumpia hakutermej~ (28 %) kuin asiasanat (20 %). 

Tiedonhakukohtaisesti tarkasteltuna eniten k~ytettiin vapaatekstia ja sen yh
distelmia (88 %). Hakupyyntokohtaisesti UDK- ja erilaiset UDK-yhdistelmat (30 
%) eivat kuitenkaan ole kaytetympia kuin asiasanayhdistelmat (33 %). Koska 
hakutermien osalta UDK-luokkia on kaytetty enemman, se tarkoittaa, etta UDK
lukuja on valittu hakutermiksi keskim~arin useampia ku;n asiasanoja. Tama on 
tietenkin luonnollista, koska UDK:ssa sarna asia sijoitetaan usein eri luok
kiin kontekstista riippuen ja saman aiheen ilmaisemiseen tarvitaan useampia
lukuja. 

Tieteellisiss~ kirjastoissa vapaateksti~ kaytettiin kaikissa hauissa (100 %) 
pelkast~an tai yhdistettyn~ muihin hakutermeihin. UDK:ta k~ytettiin hakuter
mien kokonaism~~r~~ tarkastellen harvemmin kuin yleisissa kirjastoissa ja vi
rasto- ja yrityskirjastoissa. Toisaalta 51 %:ssa tiedonhauista on hakutermina 
k~ytetty UDK:ta tai UDK:n ja jonkin muun hakutermin yhdistelmaa. T~ta selit 
t~a mahdollisesti tieteellisten kirjastojen parempi UDK:n tuntemus, jolloin 
tiedonhakijoiden on helpompi valita jokin tietty UDK-luku kayttoon useiden 
eri lukujen sijasta. Asiasanoja k~ytettiin tieteellisissa kirjastoissa v~hi
ten (49 %). 

Yleisissa kirjastoissa vapaatekstin termeja kaytettiin myos eniten (38 %), 
mutta erot vapaatekstin termien, asiasanojen (30 %) ja UDK:n (32 %) valilla 
eiv~t olleet yht~ suuria kuin muiden kirjastotyyppien kohdalla. Huomionar
voista on myos se, ett~ UDK:ta kaytettiin enemman kuin asiasanoja. Tassa suh
teessa tosin yksitt~isten yleisten kirjastojen hakutavat erosivat toisistaan 
varsin selvasti. Tiedonhakukohtaisesti laskettuna eniten k~ytettiin vapaa
tekstiyhdistelmi~ (69 %), toiseksi eniten UDK-yhdistelmi~ (56 %) ja v~hiten 
asiasanayhdistelmi~ (55 %). 
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4.3.1.2. Hakutermien kaytto eri tietokannoissa 

Sisallonkuvailun erojen eri tietokannoissa voisi olettaa heijastuvan myos
tiedonhaussa. Asiasanathan ovat kaytossa vain KOTI-ja KATI-tietokannoissa ja 
UDK eri karkeustasojen versioina kaikissa tutkimuksen kohteena olevissa tie
tokannoissa. Lisaksi KAUKO-tietokannan monikielinen ulkomainen aineisto on 
hankalasti haettavissa vapaatekstilla, koska talloin pitaisi huomioida aiheen 
erikieliset termiversiot. Lahtokohtana oletettiin, etta asiasanoja suositaan 
KATI- ja KOTI-tietokannoissa, KAUKO:ssa UDK:ta ja vapaatekstin termeja KA
TI:ssa ja KOTI:ssa. (LIITE 9). 

Vapaatekstin termeja kaytettiin suhteessa muihin tietokantoihin eniten eli n. 
65 % hakutermeista KAUKO-tietokannassa. Kuitenkin on huomioitava, etta asia
sanojen puuttuminen KAUKO-tietokannan sisallonkuvailusta pakottaa tiedonhaki
jan valitsemaan joko vapaatekstin, UDK:n tai naiden yhdistelman. KOTI- ja KA
TI -tietokannoissa vapaatekstia kaytettiin keskimaarin joka toisena hakuter
mina (52 % KOTI, 49 %KATI). (LIITE 9). 

Asiasanoja kaytettiin eniten KATI-tietokannassa (41 % ). KOTI-tietokannassa 
asiasanojen kaytto vaheni jo huomattavasti (29 %). KAUKO:ssa kaytettiin asia
sanoja jopa 8 %:ssa tiedonhauista siita huolimatta, etta niita ei tietokan
nassa ole. (LIITE 9). 

UDK:ta kaytettiin eniten hakutermina KAUKO-tietokannassa (27 %), KOTI-tieto
kannassa melkoisesti vahemman (19 %) ja KATI-tietokannassa vahiten 
(10%). (LIITE 9). 

Koulutuksen vaikutus nakyi selvimmin asiasanojen kayton vahenemisena ja UDK:n 
kayton lisaantymisena. Koulutuksen ja"lkeen UDK:n kayttolisaantyi KATI:ssa 10 
%:sta 15 %:iin, KOTI:ssa 19 %:sta 37 %:iin ja KAUKO:ssa 27 %:sta 32 %:iin ha
kutermien kokonaismaarassa laskettuna. (LIITE 9). 

4.3.2. Tiedonhakujen aiheiden ja hakutermien loytyvyys UDK:n avulla 

Tiedonhakujen aiheita analysoitiin aiheen ja UDK:n yhteensovittamisen kannal
tao Talloin tutkittiin, kuinka hakutermille olisi voinut loytaa UDK-hakemis
tosta vastaavan UDK-luokan ja minkatyyppiset termit hakemistosta puuttuivat. 
Hakupyyntojen aiheita tarkasteltiin myos jaoteltuna niihin, joissa UDK:ta on 
kaytetty ja niihin, joissa UDK:ta ei olla kaytetty pyrkien analysoimaan, onko 
UDK:n kaytto tai kayttamatta jattaminen aiheesta riippuvainen. 

4.3.2.1. Hakutermien periaatteellinen loytyvyys UDK-hakemistosta 

UDK-hakemistosta loytyi yli puolet (55 %) kaikista kaytetyista hakutermeista. 
Mahdollisuus UDK:n kayttoon helpoimmalla tavalla olisi ollut todellista kayt
toa huomattavasti suurempi. 

Tarkastellessa hakutermeja, jotka eivat loytyneet UDK-hakemistosta, termien 
hakemistosta puuttumista voidaan selittaa osittain termien ja niiden taustal
la olevien kasitteiden spesifisyydella ja uutuudella. Tallaisia termeja ei 
edes oleteta hakemistosta loytyvan. Esimerkkeja ko. termeista (LIITE 16) ovat 
seuraavat: 
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a. 	spesifit termit 

- Gw(= GW-Basic} 

- Hifi 

- Turbo 


b. 	 uudet termit 

- A- luokan kansalaiset 

- B- luokan kansalaiset 


Graffiti 
Informaatioyhteiskunta
Kasvihuoneilmit)
Kuluttajakasvatus
Liikuntapsykologia
Otsonikato 
Palveluyhteiskunta
Postmoderni yhteiskunta
Psyykkinen tyt)suojelu
Suomi-kuva 
Tietoyhteiskunta
Tyt)nohjaus
Vauvauinti 

Hakemistosta puuttuvista termeista osa on tieteenalaluokittelun kannalta on
gelmallisia. Monitieteisia tai nakt)kulmaa ilmaisevia termeja ei UDK:hon valt 
tamatta sisally ollenkaan. Esimerkkeja tallaisista termeista (LIITE 16) ovat 
seuraavat: 

- ajankayttt) 

- arviointi 

- evaluaatio 

- kehittaminen 

- laatu 

- ongelmat 

- toimintakyky 

- vaikeudet 

- vertailu 


4.3.2.2. Tiedonhakujen aiheet ja UDK:n kayttt) 

UDK:n kayttokelpoisuutta on epailty spesifeissa ja uusissa aiheissa. Nain 01
len aiheiden analyysi on jarkevaa juuri naista nakokulmista kasin. Aiheissa, 
joissa UDK:ta on kaytetty, spesifeiksi luokiteltavia on vain 4 %, mutta uusia 
n. 12 %. 	 (LIITE 13; LIITE 14). 

Spesifeiksi luokiteltiin esimerkiksi seuraavat aiheet: 

- James Dean 

- Suprajohtavuus ja uudet keraamiset aineet. 


Uusina aiheina pidettiin puolestaan esimerkiksi seuraavia: 

- Tyonohjaus 

- Psyykkinen tyosuojelu 

~ Kasvihuoneilmio 

- Viihde-elektroniikan sijoittaminen kodissa. 


'T 
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Aiheissa, joissa UDK:ta ei ole kaytetty, uusia aiheita ali huomattavasti 
enemman (29 %) ja spesifien aiheidenkin osuus nousi melkoisesti (15 %).
UDK:n kayttamatta jattamista ei kuitenkaan voida selittaa vain aiheiden uu
tuuden ja spesifisyyden perusteella. (LIITE 13; lllTE 14). 

4.3.2.3. Hakutermeina kaytettyjen UDK-lukujen lahteet 

Suurin osa hakutermeina kaytetyista UDK-luvuista loytyi suomalaisesta lyhen
netysta UDK-laitoksesta. Merkittava osa kaytetyista UDK-luvuista ali myos
KATI:n ja KOTI:n - liitteessa KB - luokitustaulukoista loytyvia. Syvia UDK
lukuja kaytettiin vain 5% kaikista luvuista, jolloin jopa virheellisia lukuja 
ali kaytetty enemman. (LIITE 11) 

4.3.3. Arviot UDK:n kaytosta ja kaytettavyydesta 

Kayttajien arvioita saatiin yhtensa 19 kappaletta. Vastauksien maara on suu
rempi kuin tutkimuksen kohteena olevien kirjastojen, koska tiedonhakuja kus
sakin kirjastossa tekee useampi henkilo. 

Tuloksien tulkinta on ongelmallista taysin nakemyksien ristiriitaisuuden 
vuoksi. Tama ilmeisesti johtuu siita, etta tiedonhakijoilla on kokemuksia 
KATI-, KOTI- ja KAUKO -tietokannoista, joiden sisallonkuvailu eroaa toisis
taan huomattavasti. Jos kukin kysymys olisi tarkennettu tietokantakohtaisesti 
ja hakutermikohtaisesti, olisi lomakkeesta tullut liian raskas tayttaa, koska 
kirjastoissa taman lisaksi taytettiin tiedonhakukyselyita. (LIITE 3). 

4.3.3.1. UDK:n kayttomaara 

Tiedonhakijat ilmoittavat kayttavansa UDK:ta selvasti vahemman kuin vapaa
tekstia ja asiasanoja. On kuitenkin vaikea arvioida lIDK:n kayttomaaria tar
kasti, koska vastaukset lIDK:n kaytan osalta olivat hyvin summittaisia, kuten 

- harvemmin 
- silloin talloin 
- jos viitsii ja huomaa (ehka kerran kymmenesta) 
- sopivissa tehtavissa 

Ainakin muutamat tiedonhakijat totesivat, etta kysymys hakutermeista on tie
tokantakohtainen. UDK:n katsottiin soveltuvan parhaiten kayttoon KAUKO ja KO
TI -tietokannoissa. KATI:ssa ja KOTI:ssa suosittiin vapaatekstia ja asiasano
ja. 

Ilmeisesti kysymyksen huonon huotoilun takia joukossa ali runsaasti 
epaselvia vastauksia. 

4.3.3.2. UDK:N Kayttotapa 

UDK:ta kaytettiin tiedonhaun rajaukseen ja tasmentamiseen, ei hakutermina, 
jonka kayttoa harkittaisiin hakuprosessissa alunperin. 

Mitaan sisallonkuvaustapaa ei selkeasti liitetty tiettyihin aihealueisiin. 
Tosin maatalouden osalta mainittiin, etta tiedonhakuihin taman aiheen osalta 
sop;vat asiasanat. 
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Taman voi olettaa johtuvan myos alan asiasanaston kehittyneisyydesta. 
(LIITE 4). 

Vanhempien ja termistoltaan vakiintuneiden aihealueiden osalta asiasanoja ja
luokitusta pidettiin vapaatekstia parempina hakutermeina. Uusien aiheiden 
osalta parhaaksi vaihtoehdoksi katsottiin vapaateksti. Suppeiden ja erityis
ten aihealueiden osalta mainittiin seka syva UDK, asiasanat etta vapaateksti
kin kaytannollisiksi vaihtoehdoiksi. Yle;s;ssa aiheissa kaytettiin UDK:ta ja
vapaatekstia. (LIITE 4). 

UDK:ta pidetti;n kayttokelpoisena si110in, kun kaytossa on selva ja yksise
litteinen luku. UDK:n kaytettavyyteen siis on vaikuttamassa myos lIDK:n raken
ne. (LIIlE 4). 

4.3.3.3. UDK:n kayttokelpoisuus 

Vaikka vastaajat olivat yksimie1isesti si11a kannalla, etta UDK on kayttokel
poinen tiedonhaussa, varauksetta sita kannatti vain puo1et vastaajista. 

UDK:ta pidettiin kayttokelpoisena tiedonhaun rajauksessa ja tasmentamisessa. 
Haku pe1kastaan UDK:11a on yhteistiedostoissa myos 1uokituksen karkeuden 
vuoksi miltei mahdotonta. Vain niilta osin kuin kaytetaan syvaa UDK:ta KO
TI:ssa ja KAUKO:ssa ja KATI:n alatietokannoissa on edes mahdol1ista saada hy
via tuloksia. (LIITE 5). 

UDK:n yhdistaminen muihin hakutermeihin naht;in tarkeana. Ei kuitenkaan nayt
tanyt olevan selvaa, miten UDK:ta eri hakutermeihin kannattaisi yhdiste11a. 
(LIITE 5). 

UDK-lukujen spesifisyystasosta ei myoskaan ollut selkeita kasityksia. Tama on 
ymmarrettavaa, koska KATI:ssa, KOTI:ssa ja KAUKO:ssa UDK-luokituksen spesifi 
syys vaihtelee. Edelleen viitattiin yhtenaisen 1uokituspo1itiikan tarpeeseen. 
UDK:n hyvana puolena pidettiin myos mahdo11isuutta laajentaa hakua katkaise
malla notaatio. (LIITE 5). 

4.3.3.4. UDK:n heikkoudet 

UDK:n kayton haittapuolina koettiin luokituksen karkeus, luokituskaytannon
epayhtenaisyys. Ongelmaksi koettiin myos se, ettei 1uokituksen kayttoperus
teista saatu riittavasti tietoa KDOK/MINTTU -tietokantojen kayttooppaasta. 
Vastaukset tukevat kasityksia, jotka ovat olleet sisa11onkuvausprojektin 1ah
tokohtina. 

Lisaksi viitattiin siihen, ettei UDK sovi kaikkiin hakuihin tasmentamatta 
millaisiin hakuihin UDK ei sovi. Yksittaisissa kommenteissa paateltiin, ettei 
UDK sovi uusille eika monitieteisille aiheille. Myos luokitusjarjestelman si 
saisiin heikkouksiin viitattiin, silla oikeaa UDK-lukua oli tiedonhakijoiden
mielesta vaikea loytaa. Yleisen kirjaston edustaja muistuttaa, etta UDK on 
tuntematon yleisille kirjastoille. 

4.3.3.5. UDK:n kehittamistarpeet 

Eniten vastaajat kaipasivat syvempaa luokitusta, luokitusperiaatteiden yhte
naistamista ja aiheenmukaiseen tiedonhakuun ja sisal10nkuvailuun liittyvaa 
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koulutusta. Samalla, kun toivotaan luokituksen syventamista ja lisaamista, 
esiintyy vastauksissa myos painvastainen toive karkeammasta luokituksesta. 
Tama ilmeisesti johtuu tietokantojen erilaisesta luokituksesta, koska KA
TI:ssa luokitus on hyvin karkea ja KAUKO:ssa osittain syva. (LIITE 7) 

Toivotaan myos varoja UDK:n uudistamistyohon, UDK-hakemiston taydentamistyota 
ja ZOOM-komentoa MINTTU-jarjestelmaan. ZOOM-komennon avulla olisi hakua 
UDK:lla mahdollista laajentaa tai tarkentaa. (LIITE 7). 

Koulutuksen lisaksi kaivataan KDOK/MINTTU-kayttoohjeisiin lisaa tietoja UDK:n 
kaytosta tiedonhaussa. Erityisesti manuaaliin toivotaan tietoa siita, miten 
eri aineistoissa on kaytetty UDK;ta. (LIITE 7). 

4.3.3.6. UDKH-tietokannan kayttokelpoisuus 

Yli puolet tiedonhakijoista oli kayttanyt UDKH-tietokantaa, joista suurin osa 

kokeiluluonteisesti. 


Vahainen kaytto on ilmeisesti vaikuttanut vastakkaisiin tuloksiin. 

Muutaman vastaajan mukaan UDKH-tietokanta on parantanut hakutuloksia ja in

nostanut hakua seurannutta asiakasta. Toisaalta taas todettiin, ettei UDKH 

tietokannalla ole ratkaisevaa merkitysta.(LIITE 6). 
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5. TIEDONHAUN APUVALINEIDEN KEHITTAMINEN 

5.1. UDKH -tietokanta ja mikroversiot 

UDK:n kaytettavyyden parantamiseksi perustettiin yhteistyossa Tietopalvelu
seuran ja VTKK:n kanssa MINTTU-jarjestelman yhteyteen UDKH-tietokanta. UDKH
tietokanta pohjautuu suomalaisen lyhennetyn UDK-laitoksen hakemiston tietoi
hin, jotka Tietopalveluseura antoi projektin kayttoon koeluonteisesti. UDK
hakemisto ei taysin vastaa taulukon lukuja, silla siihen on lisatty joitakin
taulukon ulkopuo1isia syvempia lukuja, joiden katsottiin edustavan tieteel
listen kirjastojen yleista. kaytantoa (Faure &Nygard 1985). 

UDKH-tietokantaa kaytettiin melko innokkaasti. Kayttajatilastot osoittavat, 
etta tietokantaan kohdistett;in n. 1.800 komentoa kuukausittain. Jos komennon 
hinta olis KDOK tietopankin mukaisesti 1,60, tuottaisi UDKH-tietokanta vuo
sittain n. 21.000 mk. 

UDKH:n kayttajina ovat olleet niin yleiset kuin tieteel1isetkin kirjastot se
ka informaatiopa1ve1ulaitokset. Suurin osa kayttajista on tehnyt yksittaisia
hakuja, joten UDKH:n kaytto on ollut kokeiluluonteista. 

UDKH-tietokannan tietueet rakentuvat lIDK-luvusta tai lisaluvusta siten, etta 
tiedon tunnukset ovat samoja kuin KDOK-tietokannoissa. Lukujen merkityksia
selitetaan antama11a lukua vastaava termi ja termin asiayhteytta selventava 
selite. Tietueet voivat nayttaa esimerkiksi seuraavalta: 

UDK-LUKU/ TERMI SELITE 

UDK-LISALUKU 


UDK:316.48 Konf1ikti * sosiologia 

UDKLIS:084 Valokuvat * muodon lisaluku 

UDKH-tietokannan kaytto helpottaa aiheenmukaisten tiedonhakujen suunnittelua 
monin tavoin. Tietokannasta voi hakea luonnollisella kielella ilmaistua haku
termia vastaavan tai vastaavat UDK-luvut tai lisaluvut seuraavan esimerkin 
muka isest i : 

hae kahvi

KAHVI- *5 


kir 1-5 

UDK: 351. 758.3 Kahvilat * julkishallinto

UDK:633.73 Kahvi * kasvinviljely

UDK:64.024.4 Kahvilat 

UDK:663.93 Kahvi * elintarviketeollisuus 

UDK: 725. 71 Kahvilat * arkkitehtuuri 


Tietokannasta voidaan myos tarkastaa UDK-lukujen merkitykset, joita kaanteis
tiedostoa listaamalla tai bibliografisia viitteita tulostamalla ei saada sel
ville. 

http:UDK:663.93
http:UDK:633.73
http:UDK:316.48
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hae UDK:159.942IUDK:316.647.3 

UDK:159.942 1 

UDK:316.647.3 *2 1 


kir 1-2 

UDK:159.942 Aggressiot * psykologia 

UDK:316.647.3 Aggressiot * sosiologia 


Tietokantaa voi kayttaa myos taulukonomaisesti hakemalla katkaistulla luvulla 
ja tulostamalla suuren~an joukon viitteita kuten seuraavassa esimerkissa: 

hae UDK:663.9
UDK:663.9- *13 


kir 1-13 

UDK:663.9 Nautintoaineteollisuus 
UDK:663.914 Kaakaovalmisteet * elintarviketeollisuus 
UDK:663.915 Suklaa, valmistus * elintarviketeollisuus 
UDK:663.916 Konditoriatuotteet, valmistus 
UDK:663.916 Makeisvalmistus * elintarviketeollisuus 
UDK:663.92 Kola, valmistus * elintarviketeollisuus 
UDK:663.93 Kahvi * elintarviketeollisuus 
UDK:663.95 Tee * elintarviketeollisuus 
jne. 

UDKH-tietokannan kaytettavyytta rajoittaa sen suppeus verrattuna tietokan
noissa kaytettyihin UDK-laitoksiin ja versioihin. Kuten KOTI- ja KAUKO-tieto
kannan UDK-luokkien lahteita tutkiessa todettiin, UDK-hakemisto ei ole aivan 
riittava apuvaline tiedonhakuun sellaisenaan, vaan sita tulisi taydentaa Suo
malaisen lyhennetyn UDK-laitoksen taulukon luvuilla. Koska KAUKO:ssa on kay
tetty KOTI:in verrattuna syvempaa luokitusta ja tilanne on sen osalta viela 
hankalampi. Tietokantaa tulisi sen kaytettavyyden parantamiseksi taydentaa 
puuttuvilla UDK-luvuilla. 

UDKH-tietokannasta aiottiin tuottaa myos KMIES-ohjelmistolla toimiva mikro
tietokoneversio. Mikroversiota ei kuitenkaan kokeiltu kaytossa, koska sita 
pidettiin lahinna vaihtoehtoisena luokitustietokantana, mikali UDKH:n perus
taminen olisi viivastynyt tai estynyt. Mikroversion kaytto olisi ollut hanka
lampaa kuin MINTU:n UDKH-tietokannan, silla MSDOS-mikroilla se olisi edellyt
tanyt MINTTU-jarjestelmasta poistumista kesken istunnon. 

MINTTU-jarjestelman UDKH-tietokantaa aiottiin paivittaa KMIES-ohjelmiston
avulla. Paivityksen osoittauduttua varsin monimutkaiseksi seka teknisesti et 
ta paivitettavan aineiston osalta, siita luovuttiin, mutta perehdyttiin tar
kemmin mahdollisessa paivityksessa huomioitaviin seikkoihin. 

http:UDK:663.95
http:UDK:663.93
http:UDK:663.92
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5.2. P~ivityksen onge1mat 

5.2.1. Tietuerakenne 

Projektin tarkoituksena oli p~ivitt~~ UDKH-tietokantaa vuoden 1988 aikana. 
KOTI:n ja KAUKO:n k~anteistiedosto1istauksien tutkiminen pa1jasti kuitenkin 
puuttuvien lukujen m~~r~n varsin suureksi. Talloin paivitettavien lukujen 
osuutta paatettiin rajata. Tarkeimpina pidettiin useimmin esiintyneita lukuja
ja rajaksi asetettiin luvun esiintyminen yli kymmenessa viitteessa. 

Lukujen merkityksia tutkittaessa rajattiin paivitettavat 1uvut edelleen suo
malaisen lyhyen UDK-laitoksen taulukosta loytyviin 1ukuihin. T~11oin ilmeni 
jalleen uusia onge1mia. Tiedoston rakenne UDKH:n osalta oli ollut selkea, 
koska kaytettavissa oli va1mis tiedosto. Taulukon lukujen esitysmuoto vaati 
kuitenkin sek~ tiedostorakenteen etta sisallon uudelleen arviointia. 

5.2.2. Tietojen esiintymismuotoon liittyvat ongelmat 

UDK-lukujen hakumuoto on UDKH-tietokannassa sai1ytetty samana kuin KDOK-tie
tokannoissa. Perusperiaatteena on paa- ja lisalukujen erottelu erilaisella 
tiedon tunnuksella. UDK-taulukossa on kuitenkin esimerkiksi viivallisia (-)
erikoislisalukuja, jotka KDOK-tietokannoissa ovat lisaluvun kentass~, mutta 
taulukossa p~aluvun yhteydessa. Vastaavia onge1mia ilmenee myos muiden esi 
kytkettyjen lukujen kohdalla, jotka KDOKissa puretaan eri11isiksi. Luokitus
tietokannan laatijan on siten paatettava esitetaanko UDK-luku UDK:n syntaksin
vai KDOK-tietopankin tai jonkin muun tietojarjestelman esitysmuodon mukaises
ti. 

Luokitustietokannan laatimisessa ongelmalliseksi voi myos muodostua UDK-luvun 
pituus, jos kentan maksimipituus on rajattu hyvin pieneksi ja tietokantaa 
myohemmin halutaan taydentaa syvemmilla UDK-luvuilla. 

Eniten ongelmia taulukon lukujen siirt~misessa tietokantaan aiheuttivat kui
tenkin erilaiset terminologiset ratkaisut. Tieto, joka painetussa taulukossa 
kontekstissaan on mielekas, ei enaa toimi yksittaisena i1mauksena tietokan
nassa. Muokattavia ilmaisuja ovat esimerkiksi pitk~t ja monesta sanasta 
koostuvat termit, kuten "ensi asteen ammattikou1utus". Hankalia ovat myos
koosteluokat, joiden termeihin on yhdistetty monta erilaista asiaa, kuten 
"rotu- ja kansallisuusryhmien kasvatus". Naiden osalta on harkittava joko
uusia termeja tai oman tietueen tekemist~ ku11ekin termille. 

Onge1man muodostavat ns. kaatoluokat, joihin on sijoitettu kootusti ne aihe
kokonaisuuteen liittyvat termit, joita ei ha1uta erikseen mainita. Tallainen 
on esimerkiksi 1uokka IIMuut huoneti1at. Ruoka1at. Kerhohuoneet. 1I Kukaan tie
donhakija tuskin k~ytt~isi haussa ilmaisua IIMuut huonetilat ll Myos luokitus• 

tietokannasta tulostettuna ilmaisu nayttaa kasittam~ttom~lta i1man konteks
tiaan. 

Hakemiston termien 1isaksi kontekstia ilmaisemaan valitut se1itetermit ovat 
taulukon termien osalta hankalia maarittaa. Selitetermit on aikanaan luotu 
painettua hakemistoa varten termin liitantoja tasmentamaan. UDK:n sisaltoon 
tutustuminen osoittaa, etta selitteita ei voida johtaa ko. 1uokkaa lahinna 
olevasta ylaluokan termista, koska talloin mennaan liian spesifille tasolle 
tai terminologia on selitteeksi sopimaton jo aiemmin kuvatuilla tavoilla. Se
litteita ei myoskaan ole mielekasta ottaa suoraan paaluokasta, koska paaluo
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kan termit ovat merkitykseltaan liian laajoja. Jo kaytossa olevien seliteter
mien hyvaksikaytto puolestaan edellyttaa niiden kokoamista listaksi. 

Koosteluokkien osalta on ratkaistava tallennetaanko kukin termi erikseen vai 
kuvataanko ne kaikki yhdessa tietueessa. Termien tallentaminen erikseen ai
heuttaa ongelmia kasitteiden valisten suhteiden erottamisessa, silla kooste
luokan termina esiintyva yksittainen ilmaisu voi olla itsensa ylakasite. Tu
los saattaisi talloin nayttaa talta: 

TAULUKOSSA: 
378 Yliopistot. Korkeakoulut. Tieteellinen 

opetus
378.4 Yliopistot 

UDKH -TIETOKANNASSA: 

UDK:378 Yliopistot * kasvatus 
UDK:378 Korkeakoulut * kasvatus 
UDK:378 Tieteellinen opetus * kasvatus 
UDK:378.4 Yliopistot * kasvatus 

tai 

UDK:378 Yliopistot. Korkeakoulut. 
Tieteellinen opetus * kasvatus 

UDK:378.4 Yliopistot * kasvatus 

Kentan pituus on ongelma myos taulukon termien osalta, silla hakemiston ter
mit on muokattu haettaviksi toisin kuin taulukon termit. Taulukon luvun seli 
te saattaa vaatia jopa 150 merkkia, kun hakemiston termit ovat aina alle 100 
merkin mittaisia. 

Taulukon lukuihin on usein liitetty viittauksia vaihtoehtoiseen tai rinnak
kaiseen UDK-lukuun esimerkiksi seuraavasti: 

ks.myos. 331.36 

Rinnakkaisten lukujen lisaksi taulukkoon sisaltyy myos tasmennyksia luvun 
kaytosta ja ohjeita symbolien kayttoon esimerkiksi seuraavasti: 

- jaottelu kuten 371 

- jaottelu aihealueen ja paikan mukaan kaksoispisteella 

Viittausten osalta olisi paatettava, luodaanko kutakin tasmennys- ja viit 
taustyyppia kohden oma kenttansa, yhdistetaanko erityyppisia tietoja vai ja
tetaanko jotkin niista tai ne kaikki pois tietokannasta. 

UDKH-tietokantaa yllapidettaessa tarvitaan viittauksia lukujen valille esi 
merkiksi siita, onko UDK-luku kaytossa vai vanhentunut. Vanhentuneesta luvus
ta on loydyttava viittaus uudempaan ja painvastoin. Tama edellyttaa, etta 
tietokannassa jo olevia tietueita voidaan paivittaa. Paivitysohjelman taytyy 
voida identifioida tietueet jonkin tunnusnumeron avulla. 

Jos tietokantaa halutaan taydentaa useilla eri UDK-laitoksilla on tuotava 
esille luvun lahde. Koska UDK-laitokset eroavat toisistaan paaasiassa kielen 
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ja laajuuden puolesta, nama seikat ovat keskeisia luvun lahdetta maaritelles
sa. 

Edellamainitut seikat huomioonottaen voisi tietokannan tietuerakenne nayttaa 

luonne ja hakemiston rakenne perustuu tahan. Hakemistojen ja tauluk

esimerkiksi seuraavalta: 

TUNNUS tietueen tunnusnumero 
UDK UDK-luku 
UDKLIS UDK-lisaluku 
TERMI lukua vastaava termi tai vastaavat termit 
SELITE kontekstia kuvaava termi 
KIRJASTO 
STATUS 

lukua kayttavan kirjaston yhteisluette10tunnus 
UDK-luvun status 

LAHDE 
- kaytossa/vanhentunut

UDK-1aitos 
- kie1i 

KSMYOSVIITTAUS 
- 1aajuus

viittaukset rinnakkaisiin/vanhentuneisiin UDK-1u
kuihin 

KSVIITTAUS viittaukset korvaaviin UDK-lukuihin 
HUOMAUTUS 
PVM 

tarkennukset 1uvun kaytosta 
syotto- tai muokkauspaivamaara 

UDK-hakemistot ja tau1ukot on laadittu painettua versiota varten, jo110in i1
mausten 

kojen siirtaminen tietokannaksi edel1yttaa ajatte1utavan muuutosta. Tietokan

nan hakuominaisuudet voidaan saada pa1jon paremmiksi kuin painetun hakemiston 

ja taulukon. 


Yhteenvedonomaisesti UDKH-tietokantaa taydennettaessa tai uutta UDK

tietokantaa 1uotaessa olisi otettava huomioon seuraavat seikat: 

- kenttien maksimipituuden oltava riittava 
- UDK-lisa1ukujen ja erikoislisa1ukujen kasitte1y 
- symbolien esitysmuoto 
- se1itteiden eli kontekstitermien johdonmukainen kaytto 
- lukua kayttavan kirjaston tunnus 
- kaytosta poistettujen ja uusien lukujen erottelu toisistaan 
- kaytetty UDK-1aitos (kieli/laajuus/ika) 
- viittaukset rinnakkaisiin tai vaihtoehtoisiin UDK-1ukuihin 
- tarkennukset 1uvun kayttotavasta 
- kenttien tunnusten pitaa olla se1keita ja sove1tuvin osin 

yhteismitallisia 01emassao1evien jarjestelmien kanssa 
- tietueiden muokkausta helpottavien tunnus- ja paivamaara

tietojen mukaanotto 
- tietokannan pohjana olevan tiedoston tietuerakenteen on 

vastattava mahdo11isimman pitka11e auktoriteettitietojen
formaattia 

- merkkiva1ikoiman tu1ee olla FINMARC 
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6. KOULUTUS JA TIEDOTUS 

Sisallonkuvausprojektin eraana tavoitteena oli herattaa keskustelua ja kerata 
kayttajien kokemuksia sisallonkuvailun ongelmista ja kehittamistarpeista.
Tavoitteeseen pyrittiin kyselyjen lisaksi tiedotuksen ja kayttajakoulutuksen 
avulla. 

6.1. Koulutustilaisuudet 

Projektin jarjestamien koulutustilaisuuksien lisaksi projektiryhman jasenia 
pyydettiin luennoimaan ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja 
konferensseihin. Projektin organisoimien koulutustilaisuuksien teemana oli 
paaasiassa UDK:n kaytto KDOK-tietokantojen sisallonkuvailussa ja tiedonhaus
sa. 

Projektin jarjestamat koulutustilaisuudet pidettiin Helsingissa ja Tampereel
la kevaan 1988 aikana. Lisaksi syksylla 1988 jarjestettiin luokittajille ja
indeksoijille koulutus- ja neuvottelutilaisuus sisallonkuvailun kehityssuun
tien kartoittamiseksi. 

Projektin ulkopuoliset organisaatiot jarjestivat seuraavat koulutustilaisuu
det: 

Asiakasystavallinen UDK/ Tietopalveluseura, Luokitus- ja 
indeksointityoryhma 

- Tampere, 24.1.1988 
- UDK-luokitus/ Lappeenrannan - Imatran kesayliopisto 

- Imatra, 11.4.1988 
- UDK tiedonhaussa/ Tampereen yliopiston taydennys

koulutuskeskus 
- Tampere, 13.5.1988 

Projektin tavoitteita ja tuloksia esiteltiin myos seuraavissa tilai 
suuksissa: 

- Kirjastotieteen ja informatiikan yhdistyksen lauantai
seminaari/ Kirjastotieteen ja informatiikan yhdistys 

- Tampere, 5.3.1988 
- Esikonferenssi/ FlO, International Federation for 

Information and Documentation 
- Espoo, 27.8.1988 

- Konferenssi/ FlO, International Federation for 
Information and Documentation 

- Helsinki, 28.8 - 1.9.1988 
- K &I -paivat/ Suomen tieteellinen kirjastoseura 

- Oulu, 16.11.1988 

Projektin organisoimiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin osal1istui yh
teensa 146 henkiloa. Osallistujat edustivat niin tieteellisia kirjastoja,
yleisia kirjastoja kuin informaatiopalvelulaitoksia. Runsaan osallistujamaa
ran ja palautteen perusteella nayttaa selvalta, etta keskustelua ja koulutus
ta sisallonkuvailusta tarvitaan. 

Uusi MINTTU-jarjestelman versio, UDKH-tietokannan perustaminen, KOTI:in lisa
tyt UDK-luvut ja Yleisen suomalaisen asiasanaston julkaiseminen lisasivat 
kiinnostusta sisallonkuvailuun ja aiheenmukaiseen tiedonhakuun. Myos tieteel
lisiin ja yleisiin kirjastoihin juuri valitut integroidut kirjastojarjestel 
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mat vaikuttivat samaan suuntaan. 

Yleisissa kirjastoissa atk-pohjainen tiedonhaku on ollut projektin aikana al
kamassa tai kehitteilla, joten koulutus on tullut tarpeelliseksi. Erityisesti
yleisissa kirjastoissa on ilmennyt ongelmia tiedonhaussa juuri UOK:n puut
teellisen tuntemuksen vuoksi (Karki 1987). Tiedonhakuun liittyvan problema
tiikan tarkeytta ja ajankohtaisuutta yleisissa kirjastoissa osoittavat myos
sisallonkuvausprojektin aikana kaynnissR olleet Maaseudun tietopalveluprojek
ti (= MAATI) ja Vantaan kaupunginkirjaston ja Suomen kirjastoseuran tietopal
veluprojekti (= TIKKU). 

FIO:n esikonferenssi ja konferenssi olivat merkittavia projektille, silla 
projektin tavoitteenasettelu ja UDKH-tietokannan esittely synnytti konferens
sissa keskustelun, jossa todettiin tarve koordinoida luokitustietokantojen 
rakennetta ja sisaltoa kansainvalisel1a tasol1a. UDKH-tietokannan lisaksi 
konferenssissa esiteltiin sveitsi1Rinen ja japanilainen UDK-tietokantasove1
1us (Loth &Funk 1988; Nakamura &Ishikawa 1988). 

Kirja11isen pa1autteen mukaan arvioituna osa11istujat pitivat koulutustilai
suuksia keskitasoa parempina. Heikkouksina pidettiin pa1autteessa seuraavia 
asioita: 

- omat vajavaiset taustatiedot esteena 
- opetusta enemman demonstraatioina 
- 1isaa harjoituksia 
- lisaa UDK-luokitusharjoituksia 
- konkreettisia esimerkkeja 
- eri kirjastojen 1uokituskaytantoja olisi voinut esitella 

laajemmin 
- y1einen UDK:ta esitte1eva osuus oli liian laaja 

Toisaalta osallistujilta saatiin positiivista palautetta ja esitett;in 
toiveita seuraavasti: 

- tehokas pikakurssi 
mielenkiinto sai1yi 1uennoitsijoiden vaihtuessa 
luennot sopivan pituisia
aihe on ajankohtainen J koska useat kirjastot ovat 
hankkimassa atk:ta 
ei mitaan pois 
juttu eri kirjastojen luokituskaytannoista Signumiin 

Koulutustilaisuuksissa kannattaa tulevaisuudessa kayttaa enemman konkreetti
sia eSimerkkeja ja lisata harjoitusten ja demonstraatioiden osuutta. Sisallon 
suunnittelussa tulisi huomioida tarkemmin osallistujien koulutustausta ja
-organisaatio, jotta kunkin osallistujan tiedon taso tulisi oikein arvioitua. 

6.1.1. Neuvottelutilaisuus luokittajille 

Luokittajille jarjestetyssa neuvotte1utilaisuudessa koottiin mielipiteita ja
ehdotuksia sisallonkuvailun tilanteesta ja kehittamistarpeista kotimaisten 
yhteistiedostojen osalta. Ti1aisuuteen kutsuttiin KAUKO-tietokantaan aineis
toa tallentavien kirjastojen edustajia, koska kotimaisten yhteistiedostojen 
sisallonkuvailu on hajanaisinta juuri KAUKO:ssa. Kutsukirje lahetettiin 32 
kirjastoon, mutta osallistujia oli yli neljakymmenta. 



41 


Neuvottelun teemoiksi otettiin sisallonkuvaustilanne kirjastoissa ja sisal
lonkuvailun kehittamistarpeet. 

Eri kirjastojen edustajat pitivat luokitusta ja indeksointia toisiaan tayden
tavina sisallonkuvailun menetelmina. Erityisalojen ongelmina tuotiiin esille 
valinnan vaikeus syvan luokituksen ja erityissanastojen valilla. Vaikka asia
sanastoja ollaan ottamassa kayttoon useissa kirjastoissa, todettiin, etta 
luokitus on kansainvalisesti kayttokelpoisempi, koska se ylittaa kielirajat.
Yhteista kaytantoa eri kirjastojen valilla on ilmeisen vaikea saada aikaan, 
silla eri tieteenaloilla sisallonkuvailua on kehitetty erilaisin menetelmin. 
Syvan UDK:n ja asiasanastojen soveltuvuus sisallonkuvailuun vaihtelee siksi 
alakohtaisesti. 

Organisaatiota ja valineita sisallonkuvailun yhtenaistamiseksi, koordinoimi
seksi ja yllapitamiseksi tarvitaan selvasti. Vastuuorganisaatioksi ehdotet
tiin neuvontakeskuksen tai Sisallonkuvausinstituutin perustamista, jossa an
nettaisiin ohjeita sisallonkuvailukaytannosta erityisesti uusien kasitteiden 
osalta. Kun aimmemmin oli jo todettu sanastojen ja luokitusjarjestelmien ala
kohtainen sidonnaisuus, todettiin myos organisaation vaativan alakohtaista 
jaottelua. Vastuuorganisaatioiksi ehdotettiin talloin Tietopalveluseuraa ja
keskuskirjastoja tai molempia yhdessa. Naiden edustajat puolestaan totesivat 
neuvontatehtavan vaikeaksi hoitaa nykyisilla resursseilla ja menetelmilla. 
Ongelmana ovat myos tieteenalat, joilla ei ole keskuskirjastoa. 

Yksimielisia oltiin tarpeesta jarjestaa sisallonkuvailun kehittamistyo ala
kohtaisesti. Yllapidon ongelmia sivuttiin myos huomauttamalla, etta luokitus
ratkaisuista on aina tiedotettava, jotta ne tulisivat muidenkin kuin luokit
tavan kirjaston tietoon. 

UDK:n kehittamiseksi ehdotettiin auktoriteettitiedoston perustamista uuden 
integroidun kirjastojarjestelman yhteyteen. Auktoriteettitiedostolta odotet
tiin luokituksen yhdenmukaistamista ja viittauksien esillesaamista esimerkik
si uusien ja kaytosta poistettujen lukujen valille. Auktoriteettitiedoston 
yllapitajaksi ehdotettiin sisallonkuvausinstituuttia, alakohtaisia kokoontu
misia tai keskuskirjastoja. 

Sisallonkuvailun yhtenaistamista edistaisi selvitys eri aloilla kaytossa ole
vista asiasanastoista ja luokituksista ja kaytettavan luokituksen syvyydesta. 
Lisaksi painotettiin, etta ennen kuin auktoriteettitiedostoja voidaan luoda, 
virheelliset luvut on poistettava tiedostoista. 

6.2. Tiedotus 

Projektista kirjoitettiin artikkeleita ja tiedotteita Signumiin, Tietopalvelu 
-lehteen ja Kirjastolehteen. Keskeisia tiedottamisen aiheita olivat UDK-luku
jen lisaaminen KOTI-tietokantaan, UDKH-tietokannan perustaminen ja tutkimu
saineiston keraaminen. Lisaksi KOTI-tietokantaan lisatyista UDK-luvuista seka 
UDKH-tietokannasta lahetettiin erillinen tiedote KDOK -tietokantojen kaytta
jille. 
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7. SUOSITUKSET TOIMENPITEIKSI 

Luokitukset ja asiasanastot ovat kayttaja11e tarkoituksenrnukaisia tiedonhaun 
apuva1ineita vain yhtena;sesti kaytettyina seka rnerkityksi1taan se1vina. S"ik
si kotirnaisten tietokantojen sisallonkuvailuun on luotava yhtenainen kuvailu
taso, joka perustuu seka yhteisen asiasanaston etta luokitusjarjeste1rnan
kayttoon. Naiden 1isaksi kirjastot voivat kayttaa tarvitserniaan erikoissanas
toja ja 1uokitusjarjeste1rnia. 

Sisallonkuvailun yhtenaistarninen ja rnonipuo1istarninen 

UDK:n kayttoa kotirnaisissa tietokannoissa tu1ee yhtenaistaa sopirna11a mm. 1i
sa1ukujen ja syrnbo1ien yhdenrnukaisesta kaytosta. UDK-tau1ukoista puuttuvien
kasitteiden luokitus sarno;n kuin uusien 1ukujen kayttoonotto on ratkaistava 
yhtenaisesti. Eri1aisten UDK-1aitosten ja -sove11usten kayttoa kotirnaisissa 
tietokannoissa - erityisesti KAUKO-tietokannassa - tu1ee se1vittaa. KAUKO
tietokantaan syotettavat tietueet on luokitettava rnyos suorna1aista 1yhennet
tya 1aitosta kayttaen. UDK-1ukujen kaytettavyytta KOTI-tietokannassa tu1ee 
tukea jatkarna11a UDK-1ukujen 1isaarnista tietokantaan Joensuun ja Ou1un y1io
piston kirjastoista seka Tekni11isen korkeakoulun kirjastosta ja se1vittarnal
la rnuiden kirjastojen UDK-1ukujen rnukaanotosta saatava hyoty ja kustannukset. 
Myos asiasanojen kayttoa pitaa yhtenaistaa erityisesti KATI-tietokannassa. 
Erikoissanastojen tuottarnista on koordinoitava seka va1vottava niiden yhden
rnukaisuutta Yleiseen suornalaiseen asiasanastoon nahden. Lisaksi KAUKO-tieto
kannan osalta tulee tutkia rnahdollisuuksia ottaa asiasanat kayttoon. 

Sisa11onkuvai1un apuva1ineet 

Jotta 1uokitusta voidaan kayttaa helpommin avuksi tiedonhaussa , on kehitetta
va apuvalineita, jotka avaavat luokkien sisal10n kayttaja11e. On 1uotava 
riittavat tiedot sisa1tava UDK-tietokanta MINTTU-jarjeste1rnan yhteyteen seka 
huo1ehdittava tietokannan paivittarnisesta. Jatkossa on hyodyl1ista ta11entaa 
integroidun kirjastojarjeste1rnan auktoriteettitietoihin viittauksia Y1eisen 
suorna1aisen asiasanaston asiasanoista UDK-1uokkiin ja kaantaen si11o;n , kun 
vastaavuus loytyy. Ta1ta osin tarvitaan tutkirnusta suorna1aisten asiasanasto
jen ja suornalaisen 1yhennetyn UDK-1aitoksen yhteisrnita11isuudesta. Tu1evien 
integroitujen kirjastojarjeste1rnien kanna1ta on tutkittava asiasanojen ja 
UDK-1ukujen auktorisoinnista saatavia etuja ja rnahdo11isuuksia. 

Yhteistyo, koulutus ja tiedotus 

Luokittajien ja indeksoijien seka tiedonhakuun osa11istuvan henki1oston yh
teistyota on tuettava yhteistyokokousten ja kou1utus- ja tiedotustilaisuuk
sien avu1la. Tiedonhaku tulee liittaa entista kiintearnrnin luokittajien ja in
deksoijien toirnenkuvaan. Sarnoin koulutuksessa on aiheernukainen tiedonhaku ja 
sisa1lonkuvailu pidettava yhdessa. Sisa1lonkuvailuun ja aiheenrnukaiseen tie
donhakuun liittyvasta jatko- ja taydennyskoulutuksesta on rnyos huolehdittava. 
Integroitujen kirjastojarjeste1rnien osa1ta tulee 1uoda yhteista koulutusrnate
riaalia kirjastoille loppukayttajien koulutusta varten. 

Yhteistyon valineeksi on kehitettava korkeakoulujen tietoverkoston (= FUNET)
kautta toirnivaa telepostia , jota voidaan kayttaa tiedotukseen ja keskuste1uun 
sisa1lonkuvai1un onge1rnista ja ratkaisuista. Myos integroiduissa kirjastojar
jeste1rnissa te1epostin hyvaksikaytto tulee ottaa huornioon. 
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Organisaatio 

Sisallonkuvailun kehittamista varten tarvitaan organisaatio, joka vastaa si
sallonkuvailun yhtenaistamisesta, apuvalineiden yllapidosta seka koulutukses
ta ja tiedotuksesta. Yleisella suomalaisella asiasanastolla on jo yllapito
organisaationsa, Helsingin yliopiston kirjaston bibliografinen osasto, jonka
tulisi ottaa vastuu myos erikoissanstojen koordinointityosta. UDK:ta yllapi
taa talla hetkella Tietopalveluseura vapaaehtoisvoimin. UDK-jarjestelman yl
lapidon valttamaton edellytys on resurssien lisaaminen ja vakinaistaminen. 
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LIITE 1. Tiedonhakupyyntojen keraamisessa kaytetty lomake 

1. Kirjasto: ________________________________________________ 

2. Tiedonhakupyynto: ________________________________________ _ 

3. Haun tarkoitus: ___________________________________________ 

4. 	 Tiedonhaussa kaytetty tietokanta: 
KATI 
KOTI 
KAUKO 

5. Hakuelementit: 

Vapaatekstin termit Asiasanat 	 Luokat 

6. Hakutulos: 

A. Viitteiden maara: 

B. Relevanttien viitteiden maara: 

C. Arvio tiedonhaun onnistumisesta: 





---

LIITE 2. Tiedonhakijoiden arvioita hakutermien kaytosta seka UDK:n ja
UDKH:n kaytettavyydesta tutkiva kyselylomake 

1. 	Miten yleensa kaytat tiedonhaussa vapaatekstin termeja, asiasanoja 
ja UDK-lukuja suhteessa toisiinsa? 

a. 	 Ku inka usein? _____________________ 

b. Millaisissa aiheissa tai asiayhteyksissa?__________ 

2a.Onko UDK-luokitus mielestasi kayttokelpoinen tiedonhauissa? 

b. Miten kaytettyna UDK-luokitus on mielestasi kayttokelpoinen tiedon 
hauissa? 

c. Missa suhteessa UDK e; ole kayttokelpoinen tiedonhaussa? 

3a. Oletko kayttanyt UDKH tietokantaa? 

_ kylla en 

b. 	 Ku inka pa ljon?_____________________ 

c. 	Miten UDKH-tietokannan kaytto on vaikuttanut tiedonhakuun? 

4. Miten UDK-luokituksen kaytettavyytta KDOK/MINTTU -tietokanto"ihin 
kohdistuvissa tiedonhauissa vois; parantaa? _________ 





LIITE 3. Hakutermien klyttO tiedonhaussa tiedonhakijoiden arvioimana 

a. Y1e;set kirjastot 

- eniten vapaatekstin termejl ja asiasanoja, harvemmin UDK
1ukuja 

- asiasanoja ja vapaatekstin termejl yhtl usein ja UDK-lukuja
s;llo;n t1110;n 

- 1. vapaateksti, 2. asiasanat, 3. UDK-luokat, jos viitsii ja
huomaa. ATK-pohjaisissa hauissa ehkl kerran kymmenestl 

- vapaatekstin termejl ja asiasanoja yhdessl tavallisesti (3/4),
UDK (1/4) 

- enimmlkseen vapaatekstil ja asiasanoja 
- vapaatekstil ja asiasanoja eniten, UDK-lukuja hieman vlhemmln 
- yleensl a;na yhdistelen ainakin kahta yllimainituista/ TKK 
- vapaatekstin termejl ja asiasanoja jokaisessa haussa, UDK

1ukuja sop;vissa tehtlvissl 
- asiasanoja yle;s;mmin, hieman vlhemmln UDK-lukuja, vapaatekstin

termeja vlhiten. Jos klytln kaikkia, klytln y1eensl tassa jarjes
tyksessl 

h. 	 Tietee11iset kirjastot
KATI:ssa ja KOTI:ssa vapaatekstin sanoja ja asiasanoja
aina; lislks; joskus karkeaa UDK:ta. KAUKO:ssa vapaatekstin
sanoja ja UDK:ta milloin voi (80-90%) 

-	 vapaatekstin termejl aina, KAUKO:ssa UDK 80 %, KOTI:ssa 

40 %, KATI:ssa asiasanoja 90 % 

vapaatekstin termejl 95 %, asiasanoja 0 %, UDK:ta 5 % 

aina haen sama11a kertaa seka vapaatekstilll etta 

asiasanoi1la rinnakkain. UDK-1ukuja kaytan harvoin 

(ainakin toistaiseksi)

llhes aina 

aihehaussa aina 


c. Informaatiopalvelut 
- plivittlin. Asiasanoja ja vapaatekstin termeja yhdistellen tai 

UDK-lukuja ja vapaatekstia klyttlen. Vlhiten kuitenkin UDK:ta 
johtuen kirjaston omasta 1uokituksesta ja asiakkaiden spesifeistl
toimeksiannoista 

- paivittlin. Vapaatekstin termeja eniten, mutta nyt aina myOs
asiasanoja ja UDK-lukuja joko yhdessl tai erikseen aiheesta 
riippuen 

- kerran kahdessa kuussa 

- llhes poikkeuksetta 


Jattanyt vastaamatta: 0/19 

Epase1via vastauksia: 5/19 





LIITE 4. Hakutermien kayttokontekstit tiedonhakijoiden arvioimina 

a. Yleiset kirjastot 

- KAUKO:sta hakiessa eniten 

- kun haen KAUKO:sta. Haun aihetta muuten vaikea rajata, kun aihe 


auto 

- jos vapaateksti tai asiasanat eivat tuota tulosta tai viitejoukko

liian suuri termien homonymian tahden, viitteet hajoavat luok
kiin, jotka oletettavasti eparelevantteja - talloin luokkarajaus
UDK-lukuja rajauksissa. KAUKO:sta haettaessa, toisinaan myos 
KOT!: sta 

- kaytan enimmakseen vapaatekstia ja asiasanoja 
- jos on tasmallinen termi, on UDK-luvun kaytto vahempaa. Jos y1ei

sempi haku, kaytan UDK:ta esimerkiksi rajaamiseen 
- vapaatekstin termeja kaytan aina ja samoin sopivia asiasanoja. 


UDK-luvuilla pyrin rajaamaan ja tasmentamaan hakua oikeaan 

asiayhteyteen 


- aiheissa, joihin loytyy selva ja suhteellisen yksiselitteinen

UDK-1uku 


- Hankasalmen kirjastossa on (luulisin) tava1lista enemman hakuja
maata10uteen liittyvista kysymyksista. Asiasanat ovat tuntuneet 
kaytannollisimmi1ta siel1a. UDK-luvut kaytanno11isimpia useampia
luokkia yhdisteltaessa. Vapaa-sanat si110in, kun aihe on omituinen, eri 
koisempi: liftaus (maanteilla), kehdon rakennus-piirustukset 

b. Tieteelliset kirjastot 

- esim. paikan 1isaluku apuna tiettya aluetta koskevassa haussa. 
UDK hyva siel1a, missa UDK-luvun kaytto on yksiselitteista 

- mi 110in as i alle loytyy as iayhteyteen sopiva lIDK-luku 
- kun termino1ogia ja ala ei ole aivan uutta kaytan myos apuneuvoja 

= lIDK ja asiasanat 
- UDK:ta s;lloin, kun on rajattava tiettyyn tieteeseen tai vastaavaan 

so. kun termit 1iian yleisia, tuottaa 1iikaa viitteita 
- varsinkin 1aajoissa poikkitieteellisissa aiheissa 
- jos haen jotain suppeaa a1uetta omalta a1altani (= 1iikunta),

vain se1vita pelkastaan asiasanal1a tai syvalla UDK-1uvu11a 
- a1ana monitieteinen kulttuurintutkimus, jota pe1kastaan UDK

1uokitusta kayttarna11a ei tavoita 

c. Informaatiopa1ve1u1aitokset 

- y1eisluonteisemmissa ja 1aajoissa tiedonhauissa UDK:sta eniten 
hyotya tasmennettyna vapaateksti1la 

- rajatummissa kysymyksissa ehka asiasanat ja vapaateksti olleet 
kayttoke1poisempia 

- UDK-1ukuja ja asiasanoja s1110in, kun vapaatekstin termit ovat 
1iian yleisia, voisi tulla pa1jon eparelevantteja viitteita 

- 1aaketiede; uniapnea 
- aineiston rajaamiseen UDK - asiasanat tai teksti. Esimerkiksi 

kaunokirja1lisuuden poissulkemiseen 

Jattanyt vastaamatta: 0/19 

Epaselvia vastauksia: 0/19 





LIITE 5. UDK-luokituksen kayttokelpoisuus tiedonhauissa tiedonhakijoiden ar
vioimana 

a. Yleiset kirjastot 

- on 
- on 
- jos hallitsisi ja jospa nekin hallitsisivat, jotka tietokantaan 

viitteita luokittavat 
- on 
- ei 

- UDK:lla voi yleensa vain osittain rajata 
- kylla ehdottomasti 
- kylla 

- jos vain sen osaisi paremmin 
- on joissakin tapauksissa 
- yleensa kylla 
- soveltuu juuri rajaamaan ja tasmentamaan 

UDK:lla vo; rajata laajoja hakuja, jos vapaatekst; tai asiasana
haku antaa liian laajan tuloksen 

- rajaus, vieraskielinen aineisto, nakokulma 
- taydentajana muille hakutavoille, etenkin KAUKO:ssa on apua 
- varsinkin eri aiheita yhdistellessa UDK vaikuttaa tasmallisemmalta, 

mikali useampia UDK-lukuja luokituksessa kaytetaan 
- UDK-luvun katka;stavuus helpottaa hakua, varsinkin, jos haku

strategiaa joutuu kesken muuttamaan 
- e; tarpeeks; tarkka luokitus aineistossa 

- turha hakea, jos liian yleisella tasolla 
- en osaa sanoa 
- yksin kaytettyna 
- KOTI-haussa 

- suoraan UDK:lla ei juuri kannata hakea 
- KAUKO:sta haettaessa viitteita tulee liikaa 

- liian karkea, monitu·lkintainen 
- joskus on vaikea loytaa oikeaa UDK-lukua 
- luokitus yo; vaihdella tiedonhakijan ja sen tallettajan 

va 1i1 Ui 

- UDK on melko vieras yleisten kirjastojen kirjaston


hoitajille 
- mita pidemp; UDK-luku tai lisaluku, sita vahemman kattava 
- ei yleensa erity;sen spesifeissa aiheissa 

- ainakin AGRI:ssa luokitetaan liian karkeasti 
- ei myoskaan yhta nakokulmaa kaytettaessa verrattuna 

useamman nakokulman yhdistamiseen 

b. Tieteelliset kirjastot 

- on 
- on 
- usein on, toisinaan e; 
- on sillii oma paikkansa 
- karkeatkin luokat auttavat rajauksessa 
- omalla alallan; KATI:ssa syvatkin luokat kaytossa 



- rajoitukset liittyvat 
1) 1uokitusjarjestelman
2) luokituskaytannan periaatteisiin 

- esim. VOl hakea viitejoukon karkean UDK:n avulla. Jos viitteita 
on liikaa, yrittaa rajata asiasanoilla tai vapaatekstilla. Jos 
saa runsaasti viitteita asiasana- ja vapaasanahaulla, voi etsia 
joukosta hyvan viitteen ja ottaa siita UDK-luvun, jolla rajataan 
joukkoa 

- ei liian karkeana ja valtakunnallisesti mahdol1isimman yhden
mukaisesti kaytettyna 

- katkaistuna, yhdistel1en, hyvin syvana 
- UDK:ta s;lloin, kun on rajattava tiettyyn tieteeseen tai vastaavaan 

so. kun termit liian yleisia, tuottaa liikaa viitteita 
- karkeatkin 1uokat auttavat rajauksessa 
- oma1la ala11ani KATI:ssa syvatkin 1uokat kaytossa, koska Finsportin

asiasanastoa on koko aja kehitelty, on tarkka UDK-luku ollut hyva
lisa hakemisessa 

- se rajaa esiin todennakoisen aineiston, tarkennus tapahtuu vapaa
teksti11a ja asiasanoilla 

- paljon eri1aisia 1uokittajia - epayhtenainen
pitaisi osata hakea kaiki1la mahdollisilla UDK vaihtoehdoilla. 
samaistua kaikkiin mahdo11isiin luokittajiin 

- karkea UDK ei yksin riita, mutta toimii eraana apuneuvona 
- mm. eri1aisten 1uokitussyvyyksien kaytto 
- en ole kayttanyt kuin rajauksessa 
- eri tiedontuottajien luokituskirjavuus aiheuttaa onge1mia 
- yksin kaytettyna 

syyt: 1) 1uokitusjarjestelmassa 
- ei suosi monitieteista tarkaste1ua yhteiskunta

ja humanistisissa tieteissa 
2) kirjastoittain eroavassa luokituskaytannossa 

- ei voida olla varmoja tarkkojen lukujen 
kaytosta 

c. Informaatiopalvelut 

- kyl1a 
- mutta tiedontuottajien kirjava UDK:n kaytto hankaloittaa 

hakuja 
- ky11a 
- on 
- ky11a 
- yhtenaisempi UDK:n kaytto luokituksessa parantaisi haettavuutta 

- y1eis1uonteisemmissa ja laajoissa tiedonhauissa UDK:sta 
eniten hyotya tasmennettyna vapaatekstilla 

- rajatummissa kysymyksissa ehka asiasanat ja vapaateksti
olleet kayttokelpoisempia 

- aiheesta riippuen pelkastaan UDK-1uvu1la, katkaistuna tai liitettyna
asiasanaan tai vapaatekstin termiin 

- vapaatekstihaku + UDK 
- 1) aineiston rajaus 

2) 1aajempien kokonaisuuksien etsinta 
- on joskus 1iian ylima1kainen 

- tiedontarpeet hyvin spesifeja 
- jos aihe on sellainen, etta sopivaa, tarkkaa UDK-lukua ei ole 

- jos kaytettavissa oleva UDK-luku on liian yleinen 



- liian summittainen 
- ei ole mahdollista kayttaa suppeita erityisaloja kos

kevissa hauissa 
- hyvin spesifisissa kysymyksissa 
- uudet kasitteet/alat 

Jattanyt vastaamatta: 1/19 

Epaselvia vastauksia: 0/19 





LIITE 6. UDKH-tietokannan k~ytto tiedonhakijoiden arvioimana 

a. Kayttokokemus 

UDKH:n UDKH:n Yhteensa 
kayttajat ei-kayttajat 

Yleiset 
kirjastot 7 1 8 

Tieteelliset 
kirjastot 2 4 6 

Informaatio
palvelu
la itokset 2 3 5 

YHTEENSA 11 8 19 

b. UDKH-tietokannan kayttot;heys tiedonhakijoiden arv;o;mana 

Yleiset kirjastot: 

- 2-3 kertaa, 1/2 v. (hakuja kesalla vahan) 
- vahan, harjoittelumieless~ vain 
- vahan, harjoittelumielessa vain 
- kymmenkunta kertaa 
- muutaman kerran 
- muutaman kerran 
- hyvin va han 
- melkein jokaisessa haussa 

Tieteelliset kirjastot: 

- kerran kuussa 
- 5-10 kertaa 

Informaatiopalvelut: 

- koeluonteisesti toistaiseksi 
- kokeilumielessa vasta 

Jattanyt vastaamatta: 8/19 

c. UDKH-tietokannan vaikutus tiedonhakuun: 

Yleiset kirjastot: 

- ei kovin paljon, koska UDK-luvun vo; tarkistaa manuaalisestikin 
- ei ole vaikuttanut 



- lahinna haettaessa KAUKO:sta kayttokelpoinen 
- muuten kaytan vain rajatessani viitejoukkoa 

- harvoin siita on loytynyt ratkaisevaa apua
UDK:lla voi rajata laajoja hakuja, jos vapaateksti tai asiasana
haku antaa liian laajan tuloksen 

- sielta on saanut oikean luokan, jolla on voinut hakea 

Tieteelliset kirjastot: 

- innostaa haussa mukana olevaa asiakasta UDK:n kayttamiseen.
haku UDK:lla on tarkka 

- pari kertaa parantavasti 

Informaatiopalvelulaitokset: 

- on ehdottomasti parantanut hakutulosta 
- hakutulokset ovat parempia 

Jattanyt vastaamatta: 9/18 



LIITE 7. UDK-luokituksen kayton kehittamistarpeet KDOK/MINTTU -tietokannoissa 
tiedonhakijoiden arvioiden mukaan 

a. Yleiset kirjastot: 

- luultavasti omalta kohdaltani kaipaisin lisaa harjoittelua ja 
perehtymista UDK-luokitukseen 

- syventaa ja lisata UDK-luokkien kayttoa 
- en osaa sanoa 
- tietokantoihin luokittavcat henkilot opettelisivat UDK-luokituksen 

kayton 

- sen jalkeen kayttajat sarna juttu 

- joku yhtenainen linja esim. luokan syvyyden suhteen 


pitaisi kaikissa ala-tietokannoissa olla 
- UDK-lukuja lisaamalla (vaihtoehtoiset luvut olisi hyva saada 

vastakin nakyville) 
- tarkempien UDK-lukujen kaytto (kun UDK-hakemisto ei 

riita, voitaisiin kayttaa UDKH:ta) 
- UDKH-tietokanta erittain hyva. 

- ongelma siina, etta tietokantojen tuottajat kayttavat
UDK:ta aivan liian karkeasti (esim. KOTI ja suurin osa 
KATI:n tuottajista) 

- toisaalta UDK-lukuja voidaan antaa liian monta 
- kirjastot, jotka tekevat luokitusta MINTTU:un voisivat seka 

yhtenaistaa, etta monipuolistaa lukujen kayttoa 
- kayttoohjeisiin selvemmat ohjeet UDK-luokituksesta ja sen 

erikoismerkkien kaytosta 

b. Tieteelliset kirjastot 

pitaisi saada aikaa yhtenainen luokituskaytanto. jo sekin voisi 
auttaa, jos luokitussyvyys saataisiin yhtenaistettya 

- kayttamalla UDK-oppaan syvyytta myos kotimaisen kirjallisuuden 
luokitukseen 

- ZOOM-tyyppisella komennolla MINTU:ssa. Hakemistoa taydentamalla 
- KDOK/MINTTU manuaali saisi olla parempi yleensakin ja UDK:n kayttoa 

indeksoinnissa ja haettaessa tulisi selvittaa paremmin seka taulut 
selviksi (missa on kaytetty minkin tasoista UDK:ta) 

- en tieda olisiko ihanteena saada pelkastaan UDK:lla kaikki 
mahdollinen ulos 

- asiasana/vapaatekstihaku on aina hyva taydennys 
- luokitustarkkuuden lisaaminen 

- kirjastokohtaiset luokitukset pysyvasti haettavissa 

c. Informaatiopalvelulaitokset: 

- lisaamalla opetusta ja koordinoimalla luokitustyota seka informoi
malla, miten eri tiedontuottajat UDK:ta kayttavat 

- koulutusta ja informaatiota lisaamalla 
- varoja uudistamistyohon 

- luokituksen kaytannon yksinkertaistaminen 

Jattanyt vastaamatta: 2/19 





LIITE 8. Tiedonhauissa kaytetyt hakutermit kirjastotyypeittain 

a. Yleiset kirjastot: 

KIRJASTO VAPAATEKSTIN ASIA UOK YHT. TIEOON
TERMIT SANAT LUOKAT HAUT 

TKk 17 12 6 35 18 

RKK 9 9 3 21 11 

HAKA 2 2 15 19 8 

YHTEENSA 28 23 24 75 37 

38 % 30 % 32 % 100 % 

b. Tieteelliset kirjastot 

KIRJASTO VAPAATEKSTIN ASIA UOK YHT. TIEDON 
TERMIT SANAT LUOKAT HAUT 

OYK 20 11 7 38 20 

JYK 18 15 9 42 18 

YHTEENSA 38 26 16 80 38 

48 % 32 % 20 % 100 % 

c. Informaatiopalvelut 

KIRJASTO VAPAATEKSTIN ASIA UOK YHT. TIEDON 
TERMIT SANAT LUVUT HAUT 

SOK 6 3 1 10 7 

KELA 11 2 11 24 19 

SUKU 9 5 2 16 12 

SUM 26 10 14 50 38 

52 % 20 % 25 % 100 % 

YHTEENSA 92 59 54 205 102 

45 % 29 % 26 % 100% 



Kirjastot: 


TKK = 

RKK = 
HKK = 
OYK = 
JYK = 
SOK = 
KELA = 
SUKU = 

Tampereen kaupunginkirjasto
Rovaniemen kaupung;nkirjasto
Hankasalmen kunnankirjasto
Oulun yliopiston kirjasto
Jyvaskylan yliopiston kirjasto
Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto 
Kansanelakelaitoksen kirjasto
Suomen Kunnallisliiton kirjasto 



LIITE 9. Tiedonhauissa kaytetyt hakutermit tietokannoittain 

a. KAT! 

Kirjasto Vapaateksti 

HAKA 0 
TKK 27 
RKK 13 

OYK 47 
JYK 42 

SOK 14 
KELA 6 
SUKU 8 

157 

49 % 

Koulutuksen jalkeen: 

Kirjasto Vapaateksti 

TKK 11 
RKK 7 

JYK 51 

KELA 12 

81 

46 % 

b. KOT! 

Kirjasto Vapaateksti 

HAKA 2 
TKK 19 
RKK 7 

OYK 41 
JYK 13 

SOK 10 
KELA 8 
SUKU 11 

Asiasana UDK Yht. 

3 9 12 
32 3 62 
12 2 27 

29 6 82 
39 10 91 

10 1 25 
4 0 10 
4 0 12 

133 

41 % 

31 

10% 

321 

Asiasana 

11 
6 

46 

4 

UDK 

3 
3 

18 

2 

Yht. 

25 
16 

115 

18 

67 26 174 

39 % 15 % 

Asiasana UDK Yht. 

3 
13 
7 

10 
5 
0 

15 
37 
14 

24 
7 

7 
7 

72 
27 

5 
0 
4 

1 
7 
3 

16 
15 
18 

111 63 40 214 

52 % 29 % 19 % 



Koulutuksen jalkeen: 

Kirjasto Vapaateksti As;asana UDK Yht. 

TKK 9 5 5 19 
RKK 2 0 7 9 

JYK 11 6 9 26 

KELA 8 0 3 11 

30 11 24 65 

46 % 17 % 37 % 

c. KAUKO 

Kirjasto Vapaateksti Asiasana UDK Yht. 

HAKA 0 0 5 5 
TKK 7 0 2 9 
RKK 8 4 7 19 

OYK 31 2 4 37 
JYK 1 0 1 2 

SOK 0 0 0 0 
KELA 3 0 2 5 
SUKU 2 0 0 2 

52 6 21 79 

65 % 8 % 27 % 

Koulutuksen jalkeen: 

Kirjasto Vapaateksti Asiasana UDK Yht. 

TKK 7 a 8 15 
RKK 7 0 2 9 

JYK 9 0 4 13 

KELA 6 a 0 6 

29 0 14 43 

68 % o % 32 % 



LIITE 10. Tiedonhauissa kaytettyjen hakutermien yhdistely 

a. Koko aineisto 

Hakutermiyhdistelma 

vapaateksti + asiasanat 
vapaateksti
vapaateksti + UDK 
kaikki yhdessa 
UDK 
asiasanat 
asiasanat + UDK 

Yhdistelman 
esiintymis
tiheys 

35 
23 
19 
19 
10 
4 
2 

112 

Osuus 
tiedon
hauista 

31 % 
21 % 
17 % 
17 % 
9 % 
3 % 
2 % 

100 % 

b. Yleiset kirjastot 

KAIKKI VT+AS 

HAKA 0 0 

TKK 5 6 

RKK 1 7 

6 13 

15 % 34 % 

VT+UDK 

1 

2 

1 

4 

10 % 

AS+UDK 

2 

a 
a 
2 

5 % 

VT 

0 

4 

a 
4 

10 % 

AS 

a 
a 
a 
a 
a % 

UDK 

9 

a 
1 

10 

26 % 

c. Tieteelliset kirjastot: 

KAIKKI VT+AS 

OYK 5 9 

JYK 6 8 

11 17 

24 % 38 % 

VT+UDK 

4 

3 

12 

27 % 

AS+UDK 

a 
a 
0 

a % 

VT 

5 

a 
5 

11% 

AS 

a 
a 
a 
o % 

UDK 

a 
0 

a 
a % 

HAKUTERMEJ~ YHTEENS~: 45 



d. Informaatiopalvelut: 

KAIKKI VT+AS VT+UDK AS+UDK VT AS UDK 

SOK 2 1 a a 6 2 a 
KELA a 2 6 a 3 a a 
SUKU a 2 2 a 5 2 a 

2 5 8 a 14 4 a 
6 % 15 % 24 % a % 43 % 12 % a % 

HAKUTERMEJA YHTEENSA: 33 

19 35 19 2 23 4 10 

d. Yleiset kirjastot 

HAKUTERMIT TIEDON
HAUT 

TIEDON
HAUT 

lI.::0 

VT+AS 
UDK 
KAIKKI 
VT+UDK 
VT 
AS+UDK 
AS 

13 
10 
6 
4 
4 
2 
0 

34 % 
26 % 
15 % 
10 % 
10 % 
5 % 
o % 

39 100 % 

- VT kombinaatiot 69 % 
- AS kombinaatiot 55 % 
- UDK kombinaatiot 56 % 

e. Tieteelliset kirjastot 

HAKUTERMIT TIEDON
HAUT 

TIEDON
HAUT 

lI.::0 

VT+AS 
VT+UDK 
KAIKKI 
VT 
AS+UDK 
AS 
UDK 

17 
12 
11 
5 
a 
a 
a 

38 % 
27 % 
24 % 
11% 
o % 
o % 
o % 

45 100 % 



- VT kombinaatiot 100 % 
- AS kombinaatiot 38 !ka 

- UDK kombinaatiot 51 % 

f. Informaatiopalvelut 

HAKUTERMIT TIEDON- TIEDON
HAUT HAUT 

% 

VT 14 43 % 

VT+UDK 8 24 % 

VT+AS 5 15 % 

AS 4 12 % 

KAIKKI 2 6 % 

AS+UDK 0 o % 

UDK 0 o % 


33 100 % 

- VT kombinaatiot 88 % 
- AS kombinaatiot 33 % 
- UDK kombinaatiot 30 % 





0 

LIITE 11. Tiedonhauissa k~ytettyjen UDK:n l~hteet 

L~hde 	 Hakutermien Hakutermit 
lukumiUira J1.: 

KB (= Kansallisbibliografian luokitus) 21 35 

UDK (= 1983 vuoden UDK:n suomalainen 
taulukkoversio) 32 53 

SYV (= Suomalaista taulukkoversiota syvellllll~t 
luvut) 3 5 

VIR (= Syntaks il taan virheelliset luvut) 4 7 

YHTEENSA 	 60 100 






LIITE 12. Tiedonhauissa ki:iytetyt UDK-luvut 

a. Yle;set kirjastot 

Luku 

341. 95 

618.3 
618.53 

236 
291. 23 
658.311. 2 
658.386 
8 

82 

62 

656 

364.65-053.2 

373.2 

364.6 

792.22 
82-22 

331 
651 

792.07 

791 

797.17 

796 
614.2 

65 

618 

Kirjasto 

TKK 

TKK 
TKK 

TKK 
TKK 
TKK 
TKK 
TKK 

TKK 

TKK 

TKK 

TKK 

TKK 

TKK 

TKK 
TKK 

RKK 
RKK 

RKK 

RKK 

RKK 

RKK 
RKK 

RKK 

RKK 

Uihde 

UDK/ 	 Muukalaisten, ulko 
maalaisten oikeudet 

UDK/ 	 Raskausajan hi:iiriot 
SYV/ Synnytyksen

patologia
UDK/ Eskatolog;a
UDK/ Eskatologia
SYV/ Tyohonotto
UDK/ Koulutuskysymykset
KB/ Kielitiede. Kirjal

lisuus 
KB/ 	 Yleinen kirjallisuus.

Kirjallisuuden
tutkimus. 

KB/ 	 Insinooritieteet. 
Tekniikka ja 
teo 11 i suus 

KB/ Liikennelaitos. 
Postilaitos. 

UDK/ Sosiaalihuollon 
kohderyhmat; lapset 

UDK/ Esikoulu. Lasten
tarhat. 

KB/ Sosiaalihuollon 
henkiloryhmat

UDK/ 	 Komediatj Teatteri 
UDK/ 	 Komediat; Kirjallis. 

KB/ 	 Tyo. Tyollisyys
KB/ 	 Toimistot. 

Konttoritekniikka. 
Konttorityot.

UDK/ 	 Nayttelijat
Ohjaajat
Kriitikot 
Yleiso 

lIDK/ Esitykset
Huvitukset 

UDK/ Vesiurheilulajit
Vesihiihto 

VIR/ 	 Li ikunta 
UDK/ 	 Julkinen ja

ammatillinen 
Hiakintalaitos 

KB/ 	 Teollisuuden, 
kaupan ja hallinnon 
organisaatio 

KB/ 	 Gynekologia.Synnytys. 



612.63 

159.9 
61 
159.925.8 

b. Tieteelliset kirjastot 

Luku 

613.83 

1 
3 
34 
udklis:091 

udklis:-054.7 

314.745 

325.2 

377 
331 
372.879.6 
376 

377 
796 
378.37 

316 
37 

364.65 

371.3 
372.879.6 
159.922.7 
372.879.6 
371.124 
377 
331.586 

331. 36 

RKK 

RKK 
RKK 
RKK 

Kirjasto 

JYK 

JYK 
JYK 
JYK 
JYK 

JYK 

JYK 

JYK 

JYK 
JYK 
JYK 
JYK 

JYK 
JYK 
JYK 

JYK 
JYK 

JYK 

JYK 
JYK 
JYK 
JYK 
JYK 
JYK 
JYK 

JYK 

UDK/ Hedelmoityminen
Raskaus, Syntyma

KB/ Psykologia
KB/ UHiketiede 
UDK/ Mimiikka, 

Pantomimiikka 

Lahde 

UDK/ Huumeiden ja
laakeaineiden kaytto 

KB/ Filosofia 
KB/ Yhteiskuntatieteet 
KB/ Oikeus 
UDK/ Historialliset 

esitykset
UDK/ Siirtolaiset, 

Pakolaiset 

UDK/ Vaestonsiirrot, 


Pakolaiset 

UDK/ Maastamuutto, 

Pakolaiset 
KB/ Ammattikasvatus 
KB/ Tyo. Tyol1isyys.
UDK/ Liikunnan opetus 
KB/ Erityiskasvatus.

Erityisopetus.
KB/ Ammattikasvatus 
VIR/ Liikunta 
UDK/ Opiskelija-asuntojen

hankkiminen 
KB/ Sosiologia
KB/ Kasvatus. Opetus.

Koulutus. 
UDK/ Avuntarvitsijat,

huo11ettavat 
UDK/ Opetusmenetelmat
UDK/ Liikunnan opetus 
UDK/ Lapsipsykologia
UDK/ Liikunnan opetus 
SYV/ Opettajat. Kasvatus. 
KB/ Ammattikasvatus 
UDK/ Ammatillinen 

uudelleenkoulutus 
UDK/ Koulutuskysymykset 



c. Informaatiopalvelulaitokset: 

Luku 	 Kirjasto Uihde 

368.43 KELA UDK/ 	 Kansanelakevakuutus 
336.2 KELA UDK/ 	 Verot 
616.08 	 KELA VIR/ Hoitotiede. 

Sairaanhoito. 
Terapia

616.083 KELA VIR/ 	 Sairaanhoito 
613.9 KELA UDK/ 	 Terveydenhoito 





LIITE 13. Tiedonhakupyyntojen aiheet, joissa UDK:ta kaytetty hakuter
mina 

I kierroksen kyselyt 

a. Yleiset kirjastot: 

Aihe Kirjasto 

Viljeltavien kalojen sairaudet ja hoito 
Kaukopalvelu, ulkomaista aineistoa 
Kunnallinen tiedottaminen 

HAKA 
HAKA 
HAKA 

Tyonohjaus
Keramiikan valmistus, formaus 
Liikevaihtoverotus 

HAKA 
HAKA 
HAKA 

- yleinen selvitys menettelytavoista 
Palvelujen markkinointi 
Elokuvamusiikki 

HAKA 
HAKA 

Psyykkinen tyosuojelu
Leasing, autot 
Monikansalliset yhtiot 
Nainen tutkijana, urakehitys korkeakoulussa 
Viranomaisten yhteistyo 
Kasvihuoneilmio 

TKK 
TKK 
TKK 
TKK 
TKK 
TKK 

Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
Viihde-elektroniikan sijoittaminen kodissa 
Ajankaytto tyo- ja vapaa-aikana 

- tyoelaman tutkimus 

RKK 
RKK 
RKK 

II kierroksen kyselyaineisto 

Aihe Kirjasto 

Ulkomaalaisen oikeusasema Suomessa TKK 
Alkoholin vaikutus sikioon TKK 
Eskatologia eri uskonnoissa 
Henkiloston koulutus- ja kehittamistarve. 
Motivaatio tyoelamassa 
Suomessa julkaistut vieraskieliset 
kaunokirjalliset teokset 
Naisnakokulma kirjallisuuden tutkimuksessa 
Rautatiet 

TKK 

TKK 

TKK 
TKK 
TKK 

Paivahoito Unkarissa TKK 
Klassisen komedian rakenne tai kaava TKK 

Toimistoautomaatio RKK 
James Dean RKK 
Vesihiihto RKK 
Mikroautot RKK 
Terveydenhuollon yksityisyritykset 
- perustaminen ja organisaatio 

RKK 



Henkilokunta lapsivuodeosastolla 
- miten tuetaan aiti-lapsi -suhdetta 
Elekieli, kehon kieli 
Fysioterapia, lapsen reuma 
Elekieli, kehon kieli 

b. Tieteelliset kirjastot 

I kierroksen kyselyt 

Aihe 

Kuitubetoni 
Keraamiset kaasuanturit 
Pohjaveden laatu 
Suprajohtavuus ja uudet keraamiset aineet 
Matematiikan ja historian oppisaavutusten 
vertailu pienten ja suurten koulujen kesken 
Kuluttaja-, kansainvalisyys- ja rauhan 
kasvatus 

Moraalikasvatus, kristillinen kasvatus 
Vanhempien osallistuminen paivakodin 
toimintaan, paivakotien henkilosto ja
kehittaminen 
Aikuisten koulutustarpeen arvioiminen 
Sukupuolikasvatus koulusssa 
Kylma sota, englanninkielista kirjall.
Tyonohjaus, kaytannollinen opetus 

- sosiaaliala, opetusala 
Huumeet 

- kayton tausta, nuoret ja huumeet 
Vanhusten liikunta, terveys, toimintakyky, 
elamantavat 

II kierroksen kyselyaineisto 

Aihe 

Huumeiden kaytto 
Pukuhistoria/ englanninkiel. ain. 
Saksan pakolaisia koskevaa aineistoa 
Ammattiopetus 
Liikunnan erityisopetus + oppimisvaikeudet 
Urheilijoiden ammatillinen koulutus 
Opiskelija-asuminen
Motorinen taitavuus, sosiaaliset suhteet 
koulussa ja liikuntatunnit 
Perhepaivahoidon asema paivahoito
jarjestelmassa 
Liikunnan didaktiikka 
Ympariston vaikutus lapsen kehitykseen 

RKK 

RKK 
RKK 
RKK 

Kirjasto 

OYK 
OYK 
OYK 
OYK 
OYK 

OYK 

JYK 
JYK 

JYK 
JYK 
JYK 
JYK 

JYK 

JYK 

Kirjasto 

JYK 
JYK 
JYK 
JYK 
JYK 
JYK 
JYK 

JYK 

JYK 
JYK 
JYK 



Oppilaiden kokemuksia koululiikunnasta 
ja liikunnanopettajasta ja niiden valisista 
yhteyksista 
Ammattiopetus 

c. Informaatiopalvelulaitokset 

I kierroksen kyselyt 

Aihe 

Elintarviketeollisuuden keskittyminen 

Asiakaspalvelu 
Nakovammaisten ammatillinen koulutus ja 
kuntoutus 
Identiteetin muodostuminen 
Paatoksenteon delegointi valtionhallinnossa 
Ajankaytto 
Terveydenhoitojarjestelmien vertailua 

Kotiseutuarkistot 
Henkilostohallinto 

II kierroksen kyselyaineisto 

Aihe 

Kansanelakkeen verotus 
Sairaan- ja terveydenhuollon kirjallisuus 

JYK 
JYK 

Kirjasto 

SOK 

KELA 
KELA 

KELA 
KELA 
KELA 
KELA 

SUKU 
SUKU 

Kirjasto 

KELA 
KELA 





LIITE 14. Tiedonhakupyyntojen aiheet, joissa ei kaytetty UDK:ta 

I Kyselykierros 

a. Yleiset kirjastot: 

Aihe 

Graffitit 
DDC-tekniikka (= Digital Control) 
Vladimir Vysotski 
Vauvauinti, vammaisuinti, tenavauinti 
Tyonohjaus 

- paivakodin opettajat
Jatehuollon jarjesteminen kunnan 
velvollisuutena. Kunnallinen ympariston
suojelu.
Suomi-kuva 
Lasten itsemurhayritykset, itsemurhat 

Voodoo 
Turbo Basic, GW Basic 
Siirtolaisten ongelmat
Vauvauinti 

II kierros 

Aihe 

Tulosjohtaminen
Ty6vaenkirjastot Suomessa 
- ei tyopaikkakirjastot 
Kilpatanssi
Idankauppa 
- Suomea koskeva 
Rikesakko 
Yrityksen tietosuoja ATK:n osalta 

Osteoporosis
Bibliografiset tiedot Viitasalon ja Kvistin 
artikkelista "Saaren sisasivun kiputiloja" 
Irlannin setteri 
Human: survey design/ bibliografisten 
tietojen tarkistus 
Kreditkort/ Puutteellisen nimekkeen 
tarkistus 
ISBN-numeron tarkistus 

Kirjasto 

TKK 
TKK 
TKK 
TKK 
TKK 

TKK 

TKK 
TKK 

RKK 
RKK 
RKK 
RKK 

Kirjasto 

TKK 
TKK 

TKK 

TKK 
TKK 
TKK 

RKK 

RKK 
RKK 

RKK 

RKK 
RKK 



b. Tieteelliset kirjastot: 

I kierros 

Aihe 

Dieseleiden markkinaosuudet 
Keraamiset kaasuanturit 
Routaantuminen 
Maannostuminen 
Minakuva 
Aikuiskasvatus postmodernista nak6kulmasta 
Kuluttaja-, kansainvalisyys- ja rauhan
kasvatus 

Ty6nohjaus 
- kaytann61linen opetus ja sosiaaliala 

Nukketeatteri paivakodin kasvatuksen tukena 
apettajien taydennyskoulutus
Vanhempien osallistuminen paivakodin 
toimintaan 
Aikuisten koulutustarpeen arviointi 
Luovuus 
Tekstiilikasity6n opettaminen ja
oppimateriaalit 
Sukupuolikasvatus
Lasten ja esikouluikaisten pelot ja 
ahdistuneisuus 

II kierros 

Aihe 

Starttiraha, starttiyrittaja
Musiikkiterapia
Vesisangyt 
Tuntikehysjarjestelma 

Kirjasto 

aYK 
aYK 
aYK 
aYK 
aYK 
aYK 
aYK 

JYK 

JYK 
JYK 
JYK 

JYK 
JYK 
JYK 

JYK 
JYK 

Kirjasto 

JYK 
JYK 
JYK 
JYK 



c. Informaatiopalvelulaitokset 

I kierros 

Aihe 

Henkiloverotuksen muutos 
Verouudistuksen sisalto 
Rakennemuutos yhteiskunnassa
Kaupan integraatio
Elintarvikekulutus 
Liikunnan vaikutus psyykkiseen 
suorituskykyyn 

Elakesaatiot 
Nakovammaisten ammatillinen koulutus ja
kuntoutus 
Elakesaannot 
Paatoksenteon delegointi valtionhallinnossa 

Yhteiskunnan rakennemuutos 
Pienet kunnat 
- saksankielista aineistoa 

Hoidon saatavuus potilaan oikeuksien 
kannalta 
Kuluttaminen elamantapana, elamanarvona 
Pakolaisten terveydenhoitoa koskeva 
artikkeli 
Lisaaineet elintarvikkeissa 
Virkarikokset 
Lahjonta
A- ja B -luokan kansalaiset 

II kierros 

Aihe 

Invalidiraha 
Laakarien kotikaynnit 
MBD 
Aloitetoiminta 
Terveydenhuollon hallinto Suomessa 

Kirjasto 

SDK 
SDK 
SDK 
SDK 
SDK 
SDK 

KELA 
KELA 

KELA 
KELA 

SUKU 
SUKU 

SUKU 

SUKU 
SUKU 

SUKU 
SUKU 
SUKU 
SUKU 

Kirjasto 

KELA 
KELA 
KELA 
KELA 
KELA 





LIITE 15. Tiedonhakupyynnoissa kaytetyt UDK-hakemistosta loytyneet ha
kutermit 

Hakutermin muoto 
hakulauseessa: 

Aikuiskasvat
Ammat-

Antur-
Asiakaspalv-
Asum-
Asun-
Auto-
Betoni-
Diesel-
EEC 
EFTA 
Elektron-
Elintarv-
Elake-
Elakkee
Elamantap-/Elamantav
Esikouluik-
GATT 
Henkilo-
Henkilovero-
Hi il i d i ok s ; d i-
Hist-
Huume-
Ilmakeha-
Ilmasto-
Itsemurh-
Kaasu-
Kansalais
Kansainvalisyys 
Kasvat-
Kehitysvamm-
Keraam-
Keraami-
Keram-
Keskitt
Korkeakoulul
Kotitalou-
Koulu 
Koululai-
Koulut-
Kulutus 
Kunn-
Kuntoil u
Kuntoliikun
Kuorma-aut-
Kasityo-
Lahjon-
Laps-
Luovuu-

Hakutermin oletettu muoto 
kokonaisena sanana: 

Aikuiskasvatus 
Ammattikoulut / Ammatillinen 
koulutus 
Anturit 
Asiakaspalvelu 
Asuminen 
Asunnot 
Autot 
Betoni 
Diesel 
EEC 
EFTA 
Elektroniikka 
Elintarvikkeet 
Elakelaiset 
Elakkeet / Elakkeella 
Elamantapa 
Esikouluikaiset 
GATT 
Henkilosto 
Henkilovero-
Hi il i d i ok sid i 
Historia 
Huumeet 
Ilmakeha 
Ilmasto 
Itsemurhat 
? 
Kansalaiset 
Kansainvalisyyskasvatus 
Kasvatus 
Kehitysvammaiset 
Keraaminen 
Keraaminen 
Keramiikka 
Keskittyminen 
Korkeakoulut / Korkeakoululaitos 
Kotitalous 
Koulu 
Koululaiset 
Koulutus 
Kulutus 
Kunnan / Kunnallinen 
Kuntoilu 
Kuntoliikunta 
Kuorma-autot 
Kasityo 
Lahjonta 
Lapset 
Luovuus 



Li ikun
Lisaaineet 
Maannos
Markkina
Matemat-
Mitta
Moraalikasvatus 
Myynti-
Nai
Nukketeatteri
Nuor
Nakovamma
Opettaja
Oppilas
Oppimateriaal
Pakolais-
Palk
Palveluta
Pieni 
Pohjave
Psyykki
Puolijoh
Paatoksenteko 
Rakennemuuto
Rauha 
Rekist-
Roudan vaikutus 
Routa
Siirtolais
Stressi
Sukupuolikasvatu
Suunn-
Suuri 
Suurkeittiot 
Telev-
Terve-
Tilasto-
Traktor-
Tutk-
Tyon humanisointi 
Tyosuojel
Taydennyskoulutus
Uinti 
Urakeh-
Valtio-
Vammai
Vanhainko
Vanhem-
Vanhene-
Vanhu
Vanhustenta
Verotu-
Viranom
Virkarikko
Yhteist
Ymparistonsuo-

L i ikunta 
Lisaaineet 
Maannos 
Markkinat 
Matematiikka 
? 
Moraalikasvatus 
Myynti
Naiset 
Nukketeatteri 
Nuoret 
Nakovammaiset 
Opettajat
Oppilas
Oppimateriaalit
Pakolaiset 
Palkat 
Palvelutalot 
Pieni 
Pohjavesi
Psyykkinen
Puolijohteet
Paatoksenteko 
Rakennemuutokset 
Rauhankasvatus 
Rek;sterointi 
Roudan vaikutus 
Routa 
Siirtolaiset 
Stress; 
Sukupuolikasvatus
Suunnittelu 
Suur; 
Suurkeittiot 
Televisio 
Terveys I Terveydenhoito
Tilastot 
Traktorit 
Tutkimus 
Tyon humanisointi 
Tyosuojelu
Taydennyskoulutus
Uinti 
Urakehitys
Valtio 
Vammaiset 
Vanhainkodit 
Vanhemmat 
Vanheneminen 
Vanhukset 
Vanhustentalot 
Verotus 
Viranomaiset 
Virkarikos 
Yhteistyo I Yhteistoiminta 
Ymparistonsuojelu 



LIITE 16: Tiedonhakupyynnoissa kaytetyt UDK-hakemistosta puuttuvat
termit: 

Hakutermin muoto 
haku1auseessa: 

A-1uoka
Ahdist
Aikuiskou1
Ajankayt-
A1uee11 inen yht
Arvioin
B-luoka-
Basic-
Deleg-
EHikesaan
Elakesaatio
E1amanarvo
Elamantyyli
Eva1uaatio
Graffit-
Gw
Henkilostohankinta 
Hifi-
Hoito 
Huumausaine
Identiteet
Informaatioyht-
Ja lk iteo 1
Jatehuo1
Kasvihuone-ilm-
Kodin ja paivakodin yhteistyo 
Kristil1 iyys 
Kotiseutuarkisto
Kou1utusta
Kr;stil1inen kasvatus 
Kunnat 
Kalatau-
Kaloje-
Kehittami-
Kuitu-
Kuitubet-
Kuluttajakasvatus
Kaytannol1inen opetus 
Laatu-
Liikuntapsyk-
Lapaisyaine
Maannoskerros 
Maannosprofiili
Markkinaos-
Minakuva 
Mod
Onge1m
Opettajien taydennyskou1utus 
Opiskelu 
Oppimissaavutukset 

Hakutermin oletettu muoto 
kokonaisena sanana: 

A-luokan kansalaiset 
Ahdistus 
Aikuiskoulutus 
Ajankaytto
Alueellinen yhteistyo/yhteistoiminta 
Arviointi 
B-luokan kansalaiset 
Basic 
Delegointi
Elakesaannot 
Elakesaatiot 
Elamanarvo-
Elamantyyl i 
Evaluaatio 
Graffiti 
Gw 
Henkilostohankinta 
Hifi 
Hoito 
Huumausaineet 
Identiteetti 
Informaatioyhteiskunta
Jalkiteo11inen yhteiskunta 
Jatehuolto 
Kasvihuone-i1mio 
Kodin ja paivakodin yhteistyo 
Kri st ill i syys
Kotiseutuarkistot 
Kou1utustarve 
Kristil1inen kasvatus 
Kunnat 
Kalataudit 
Kalojen (taudit) 
Kehittaminen 
Kuitubetoni 
Kuitubetoni 
Kuluttajakasvatus
Kaytannollinen opetus 
Laatu 
Liikuntapsykologia
Lapaisyaine
Maannoskerros 
Maannosprofiili
Markkinaosuus 
Minakuva 
Moderni yhteiskunta
Ongelmat
Opettajien taydennyskoulutus 
Opiskelu 
Oppimissaavutukset 



Oppimistavoite
Oppimistul
Oppisaav
Oppitul-
Osuu-
Otsonika
Palvelukes
Palvelukseenotto 
Palveluyht
Pelko I Pelo
Podsoli
Postmod-
Potila-
Psyykkinen tyosuojelu 
Paivako-
Rekrytointi
Saatavuu-
Stereo
Suomi-kuv
Tekstiilikasit 
Tenavauin-
Tietoyht-
Toimintaky-
Turbo-
Tutkija
Tyomielenterveys
Tyonohjau-
Tyonopast-
Tyonopetu-
Vaik-
Valtionhal-
Vamma i surhe ilu 
Vauvauin-
Verouud-
Vertailu 
Voodoo 
Yhdysluokka 

Luettelossa ei rnainita 
settomaksi katsottuja synonyymivaihtoehtoja (= kulutus I kuluttarninen).

Lisaksi yllarnainitusta luettelosta ei kay esille, kuinka useasti kuta-kin sa

naa on kaytetty haussa. Useasti toistuvia hakuterrneja 16ytyi 

runsaast i • 


Oppimistavoite
Oppimistulokset
Oppisaavutukset
Oppitulokset
Osuudet 
Otsonikato 
Palvelukeskukset 
Palvelukseenotto 
Palveluyhteiskunta
Pelot I Pelko 
Podso 1 i 
Postmodernisrni I Postmoderni yhteiskunta
Potilaat 
Psyykkinen tyosuojelu
Paivakodit 
Rekrytointi
Saatavuus 
Stereot I Stereo-laitteet 
Suorni-kuva 
Tekstiilikasityo
Tenavauinti 
Tietoyhteiskunta 
Toirnintakyky
Turbo 
Tutkijat
Tyornielenterveys
Tyonohjauus
Tyonopastus
Tyonopetus
Vaikeudet 
Valtionhallinto 
Varnrnaisurheilu 
Vauvauinti 
Verouudistus 
Vertailu 
Voodoo 
Yhdysluokka 

sarnan sanan eri taivutusrnuotoja tai rnerkityk



LIITE 17. 	 UDK-luokkien k~ytt5 ymp~rist5nsuojelun luokissa 502 ja 504 ja
naiden alaluokissa 

KUNKIN UDK-LAITOKSEN ERILAISTEN LUOKKIEN MAARA JA LUOKKIEN KAYTTOFREKVENSSI 
KOTI-TIETOKANNASSA: 

LUOKAT 	 VI ITTEET 

suomalainen 
UDK 57 1 778 (95 %) 

- UDKH-tieto
kannasta 

englantilainen
UDK 13 

ei l~hteita 34 	 69 

104 	 1 872 

ERILAISTEN UDK-LUOKKIEN KAYTTOFREKVENSSI KOTI TIETOKANNASSA: 

LUOKAT ~ 0 VI ITTEET ~ 0 

<=10 26 25 % 1712 91 % 

>10 78 75 % 160 9 % 

(1 49 47 % 49 3 %) 

104 100 % 1872 100 % 

KUNKIN UDK-LAITOKSEN ERILAISTEN LUOKKIEN MAARA JA LUOKKIEN KAYTTOFREKVENSSI 
KAUKO-TIETOKANNASSA: 

LUOKAT 	 VI ITTEET 

suomalainen 
lIDK 87 2 977 (76 %) 

- UDKH-tieto
kannasta 

englantilainen
UDK 7 

muut 22 	 126 

116 	 3 103 



ERILAISTEN UDK-LUOKKIEN KAYTTOFREKVENSSI KAUKO TIETOKANNASSA: 

LUOKAT !'<:0 VI ITTEET % 

<=10 58 26 % 3 519 90 % 

>10 167 74 % 412 10 % 

(1 88 39 % 88 2 %) 

225 100 % 4 019 100 % 



LIITE 18. UDK-luokkien kaytto kasvatuksen luokassa 37 ja taman alaluokissa 

KUNKIN UDK-LAITOKSEN ERILAISTEN LUOKKIEN MAARA JA LUOKKIEN KAYTTDFREKVENSSI 
KAUKO-TIETOKANNASSA: 

LUOKAT VI ITTEET 

suomalainen 
UDK 77 4 010 (86 %) 

- laaja 78 557 (12 %) 

englantilainen
UDK 20 50 ( 1 %) 

muut 21 21 (0.4 %) 

197 4 639 (100 %) 

ERILAISTEN UDK-LUOKKIEN KAYTTOFREKVENSSI KAUKO TIETOKANNASSA: 

LUOKAT VI ITTEET 

<=10 62 31 % 

>10 135 69 % 

{1 75 38 % 

123 100 % 

KANSALLISBIBLIOGRAFIAN LUOKITUKSEN JA UDK-HAKEMISTON LUVUT: 

LUVUT VI ITTEET % 

KB 2 880 19 

UDKH 28 1 946 42 



KUNKIN UDK-LAITOKSEN ERILAISTEN LUOKKIEN MAARA JA LUOKKIEN KAYTTOFREKVENSSI 
KOTI-TIETOKANNASSA: 

LUOKAT VI ITTEET 

suomalainen 
UDK 51 1 675 (84 %) 

- 1aaja 61 322 (16 %) 

englantilainen
UDK 2 2 (0,1 %) 

muut 9 9 (0.4 %) 

123 2 008 {100 %} 

ERILAISTEN UDK-LUOKKIEN KAYTTOFREKVENSSI KOTI TIETOKANNASSA: 

LUOKAT % VI ITTEET ~ 0 

<=10 32 26 % 

>10 91 74 % 

(1 38 32 % 

123 100 % 

KANSALLISBIBLIOGRAFIAN LUOKITUKSEN JA UDK-HAKEMISTON LUVUT: 

LUVUT VIITTEET ~ o 

KB 2 875 43,5 

UDKH 27 734 36,5 




