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Vaskin luokituksen yhtenäistäminen  
 

  
Vaski-johtoryhmä päätti 26.5.2020, että Vaskin luokitus yhtenäistetään. Kuvailuryhmän tehtäväksi 
annettiin tähän liittyvien käytännön asioiden selvittäminen.   
 
Uutuusaineistossa luokituksen yhtenäistäminen on tarpeen Kohan käyttöönoton takia. Vanhem-
man aineiston luokituksen yhtenäistämistarve liittyy lähinnä Vaskin kokoelman mahdolliseen kellu-
tukseen.  
 

Alla on kuvailuryhmän ehdotus siitä, kuinka yhtenäiseen luokitukseen päästään uutuusaineiston 
osalta. Uutuusaineistoa koskevan osuuden jälkeen on arvioitu mahdollisuuksia koko kokoelman 
luokituksen yhtenäistämiseen.  
 
  

Uutuusaineiston luokitus  
  

Ehdotus toimintatavaksi  
  
Kuvailuryhmä ehdottaa, että luokka päätetään siinä primaarikuvailua tekevässä kirjastossa (Turku, 
Salo, Kaarina, Raisio, Naantali), joka käsittelee aineiston ensimmäiseksi. 
 

Luokituksen keskittäminen tarkoittaa sitä, että muissa kirjastoissa aineistoa ei voida panna eteen-
päin ennen kuin joku primaarikuvailevista kirjastoista on käsitellyt tietueen. Tämä saattaa hidastaa 
jonkin verran aineiston päätymistä asiakkaille.   

  
Miksi luokitus pitäisi keskittää  
  

Luokituksen keskittäminen on aineiston käsittelyn mahdollisesta hidastumisesta huolimatta välttä-
mätöntä. Vaskissa luokitus on tähän asti ollut niin kirjavaa, että yhtenäisen linjan muodostaminen 
edellyttää varsinkin alkuvaiheessa jatkuvaa neuvottelua luokituksen linjauksista ja ongelmatapauk-
sista.  
 

Luokituksen keskittäminen on järkevin vaihtoehto myös Kohan toiminnan takia. Luokan määrittely 
edellyttää tietueen käsittelyä. Koska Kohan kuvailuominaisuudet eivät ole käytettävyydeltään kovin 
hyvät, kuvailutietoja kannattaa muokata mahdollisimman harvassa kirjastossa. Kohassa ei myös-
kään ole Aurorasta tuttua automaattista ilmoitustoimintoa muuttuneista luokista ja pääsa-
noista. Tavoitteena on siksi se, että uutuusaineiston luokkiin ei tulisi muutoksia.  
  

Aineistot asiakkaille mahdollisimman nopeasti  
  

Kirjastoissa, joissa ei tehdä kuvailua, on pystyttävä päättelemään, milloin tietueessa on lopullinen 
pääkirjaus ja luokka. Paras toimintatapa tähän selviää, kun olemme päässeet perehtymään Ko-
han toimintaan paremmin. Tavoitteena on löytää kirjastoja mahdollisimman vähän työllistävä malli, 
jossa aineistot saataisiin käsiteltyä mahdollisimman nopeasti.  
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Myös osa primaarikuvailevista kirjastoista on käsitellyt aineistoja lainauskuntoon vaikka kuvailutie-
dot eivät ole vielä olleet valmiita. Tämän käytännön jatkaminen on perusteltua ainakin paljon vara-
tussa aineistossa, johon on tulossa kuvailutiedot Kirjastopalvelulta.  
 

Yhteinen linja luokituksessa  
  

Lähtökohtana on YKL-luokituksen käyttö sellaisenaan, niin että myös kaikki muotoluokat otetaan 
käyttöön. Kirjastopalvelun antama luokka hyväksytään, ellei se ole virheellinen. Jos kyse on tulkin-
taerosta, annetaan painoarvoa myös sille, kuinka Vaskissa on aikaisemmin luokitettu. 
   
Luokitusongelmien käsittelyä varten tarvitaan säännöllisiä kuvailijoiden etäkokouksia. YKL-luokituk-
sen yhdenmukaiseen tulkintaan pyritään jo nyt tekemällä linjauksia luokituksen ongelmakohdista.  
  

Luokanmuutokset  
  

Uutuusaineiston luokituksen yhtenäistäminen ei edellytä olemassa olevan kokoelman luokituksen 
laajaa yhtenäistämistä. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että vanhan aineiston luokitusta muute-
taan vain sitä mukaa, kun tarvetta uutuuksien käsittelyssä huomataan. Eri painosten ja kieliversioi-
den on oltava samassa luokassa.  
 

Lastenaineistossa on osassa kirjastoja tarvetta yksittäisiä nimekkeitä laajemmille luokanmuutoksille 
ennen luokituksen yhtenäistämistä (lähinnä luokan 85+ käytössä).  
 

Luokanmuutoksia tulee joka tapauksessa olemaan ainakin siirtymävaiheessa aikaisempaa enem-
män. Uutuusaineiston käsittelyssä tapahtuu välillä myös virheitä, joten luokan ja pääkirjauksen 
muutoksia ei koskaan voi täysin estää. Koska Kohasta ei lähde automaattisia muutosilmoituksia kir-
jastoille, muutoksista on ilmoitettava niteitä omistaville yksiköille erikseen. Ellei parempaa mene-
telmää keksitä, tähän tarkoitukseen käytetään olemassa olevaa Vaskin kuvailijoiden sähköpostilis-
taa.  
  

Ehdotus aikatauluksi 
 

Kuvailuryhmä ehdottaa, että yhtenäiseen luokitukseen siirrytään uutuusaineistossa ennen Ko-
han käyttöönottoa helmi-maaliskuussa 2021. Tämä mahdollistaisi uusien toimintatapojen kehitte-
lyn jo ennen järjestelmän vaihtumista. 
 
Aurorassa yhteinen luokitus voidaan toteuttaa niin, että uutuusaineistossa lakataan käyttämästä 
kenttää 852 ja sen sijaan käytetään pelkkää 084-kenttää. Muutos edellyttää myös mm. Melindan 
replikointiasetusten muuttamista niin että 084-kentät saadaan suojattua.  
  

Luokka vs. hyllytys  
  
Eri kokoisilla kirjastoilla on hyllytyksen suhteen erilaisia tarpeita. Tähän asti kirjastokohtainen luoki-
tus on mahdollistanut monenlaisia ratkaisuja. Jatkossakin on mahdollista esim. hyllyttää kirjat pää-
luokan mukaan, vaikka tarroissa ja tietokannassa niteillä onkin täydelliset YKL-luokat.  
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Koko kokoelman luokituksen yhtenäistäminen  
  

Uutuusaineiston luokituksen yhtenäistäminen aiheuttaa siis tarvetta takautuviin korjauksiin vain 
lähinnä yksittäistapauksissa. Tämä tosin edellyttää sitä, että luokituksessa siedetään jonkin ver-
ran epäjohdonmukaisuutta.  
 

Jos Vaskin kokoelmaa halutaan kelluttaa, tilanne muuttuu. Kelluva kokoelma edellyttää laajoja ta-
kautuvia muutoksia luokkiin ja niteiden uudelleen tarroitusta. Samassa yhteydessä on yhtenäistet-
tävä myös Vaskissa käytössä olevat osastot, sijainnit ja asiakkaalle näkyvät nidehuomautukset.  
 

Kellutuksen suunnittelussa on otettava huomioon myös Vaskin niteissä olevat erilaiset merkinnät. 
Osa merkinnöistä vaikuttaa hyllytykseen, osa ei. Merkinnöissä on lisäksi historiallisia kerrostumia. 
Esimerkiksi Turussa osataan tällä hetkellä hyllyttää jännityskirjallisuus oikeaan paikkaan monen eri-
laisen merkintätavan ja/tai selkätarrassa olevan sijaintikoodin perusteella.  
  

Millaisia eroja luokituksessa on  
  

Vaskissa ei ole viime vuosina käytetty enää kovin paljoa omia, YKL-luokituksesta poikkeavia, luok-
kia. Eniten kokonaan omia luokkia on ollut käytössä Turussa, mutta suurin osa näistä on jo korjattu 
YKL-luokituksen mukaisiksi. Yleisin poikkeama YKL-luokituksesta on Vaski-kirjastoissa ollut se, että 
kaunokirjallisuuden luokkiin on lisätty genren kertovia kirjainkoodeja. Lyhennetyt luokat on toinen 
useammassa kirjastossa jossakin vaiheessa käytössä ollut tapa. Lyhennettyjä luokkia on kirjastoissa 
jo korjattu täydellisiksi ja tätä työtä kannattaa edelleen jatkaa.  
 

Suuri osa luokituksen kirjavuudesta johtuu eroista YKL-luokituksen tulkinnassa. Osa tulkinnoista on 
selvästi virheellisiä, osassa YKL mahdollistaa monta oikeaa tulkintaa. Nämä ovat myös vaikeim-
min yhtenäistettäviä tapauksia, koska ne eivät ole mitenkään systemaattisesti etsittävissä.  
  

Tarvittavien korjausten määrä  
  

Kelluvan kokoelman edellyttämää muutosmäärää on alustavasti arvioitu tutkimalla yhtä kokoelman 
osaa. Tutkittavana on ollut se, kuinka paljon on Turussa tietoluokissa olevaa aikuisten aineistoa, 
jonka luokka poikkeaa muissa Vaski-kirjastoissa Turun luokasta. Tämän analyysin perusteella Vaski-
kirjastoissa on yhteensä n. 90 000 sellaista aikuisten tietonidettä, joilla on eri luokka kuin Turun 
käyttämä. Tietoluokissa olevan kokoelman koko on yhteensä n. 450 000 nidettä, eli 20 % kokoel-
masta on sellaista, jonka luokka poikkeaa Turusta.  
 

Yllä mainittu ei kuitenkaan kerro vielä koko totuutta aikuisten tietoaineiston vaatimasta yhtenäistä-
misestä. Lisäksi on otettava huomioon se tietoaineisto, jota on muissa Vaski-kirjastoissa muttei Tu-
russa. Tällaista aineistoa on hiukan yli 90 000 nidettä.   
 

Musiikkiaineistossa ja lasten aineistossa tiedetään myös olevan hyvin paljon luokituseroja. Pelkäs-
tään musiikin CD-levyissä tarvetta yhtenäistämiseen voi olla noin 10 000 niteessä.  
 

Kaunokirjallisuuden kohdalla eroja luokituksessa voi olettaa olevan vähemmän. Lisäksi suurehko 
osa kaunokirjallisuuden eroista johtuu siitä, että osassa kirjastoa on käytetty lyhennettyjä luokkia. 
Tällaisia eroja voisi mahdollisesti korjata myös massamuutoksina tietokannassa, mikäli lähdetään 
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siitä, että niteiden hyllytys oikeisiin luokkiin onnistuu selkätarrassa olevasta lyhyestä luokasta huoli-
matta.  
 

Vaikka osassa luokkia voitaisiin siis harkita korjausten tekemistä massamuutoksena, yleisesti ottaen 
luokituksen yhdenmukaistaminen vaatii jokaisen tietueen ja kaikkien siinä olevien niteiden käsitte-
lyä yksittäin. Luokituksen täydellinen yhdenmukaistaminen ei siten käytännössä ole mahdollista. 
Osittainenkin yhdenmukaistaminen vaatii työhön erillistä resurssointia.  
 

Luokituserojen määrän selville saaminen tietokannasta on osoittautunut paljon aikaa vaati-
vaksi. Siksi asiasta on pystytty tekemään vain nämä alustavat arviot eikä korjausten vaatimasta työ-
määrästä voida tässä antaa arviota.  
  
  

 


