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Suomenkielisen RDA:n käyttöönotto 

•  RDA (Resource Description and Access) eli uudet kuvailusäännöt 
julkaistiin suomeksi kansainvälisessa RDA Toolkit –palvelussa 
8.12.2015 
•  Perustuu vuoden 2015 huhtikuun versioon 
•  Ajantasainen versio käytettävissä englannin kielellä 

•  Suomenkieliset linjaukset julkaistaan RDA Toolkit –palvelussa 
kevään 2016 aikana 
•  Linjaukset väliaikaisesti Kuvailusääntöpalvelun Ohjeet-alasivulla 
•  Linjaukset liittyvät erityisesti monitulkintaisiin tai vaihtoehtoisiin 

sääntötekstin kohtiin 
•  Linjaukset tullaan linkittämään kuhunkin sääntökohtaan RDA Toolkitissa 

(kuten muiden maiden linjaukset) 
•  Linjauksiin laitetaan suomenkieliset esimerkit 

 

 



kuvailusääntöteksti 

linjaukset + esimerkit 
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Ohjeistus 

•  Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu tekee kansallisen RDA-
sovellusohjeen kevään 2016 aikana 
•  Sisältää laajempia selityksiä vaikeiksi koetuista sääntötekstin kohdista 
•  Linkitetään linjauksiin 

•  Kuvailevat yhteisöt voivat tallentaa työohjeitaan RDA Toolkitin 
Työvälineet-osioon 
•  Useampi henkilö voi päivittää yhtä ohjetta, jos ohje on tallennettu 

yhteisprofiililla 
•  Lisäksi RDA Toolkitin ulkopuolella ohjeistuksia mm. Kumean 

MARC21-pohjaiset ohjeet 

•  HUOM! Sääntöteksti, linjaukset ja ohjeistukset päivittyvät ainakin 4 
kertaa vuodessa 



RDA:n päivityssyklit 

Helmikuussa pieni päivitys 

Huhtikuussa iso päivitys 

Elokuussa pieni päivitys 

Lokakuussa pieni päivitys 

Heinäkuussa päivitykset  
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Koulutus 

•  Koulutus keskittyy verkkoon 2016 
•  6 verkkokoulutussessiota: 18.2., 17.3., 9.6., syksyn ajat vielä auki 
•  1 tunnin mittaisia  
•  Video ja esitysdiat tallennetaan Kuvailusääntöpalvelun sivulle 
•  Aihe-ehdotuksia voi lähettää Kuvailusääntöpalveluun 

•  Syksyllä mahdollisesti tilattavissa maksullinen lähiopetuspaketti 
•  Koulutuksissa näkökulmana RDA:n soveltaminen kuvailuun 

•  Ei siis MARC21-lähtöistä koulutusta 
•  Ei kuvailun peruskoulutusta 

•  Huom! Pidetyn koulutuksen materiaali vanhentuu nopeasti 
sääntötekstin ja linjausten päivittyessä 4 kertaa vuodessa 

 



Neuvonta 

•  Palvelut verkossa: 
•  Palveluosoite: kuvailusaannot-posti@helsinki.fi 
•  Verkkosivut: https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu  

•  Kyselytunnit: 
•  4 RDA-kyselytuntia keväällä 2016: 4.2., 3.3., 7.4. ja 19.5. 
•  1 tunnin mittaisia 
•  Video ja esitysdiat tallennetaan Kuvailusääntöpalvelun sivulle 
•  Kysymyksiä voi lähettää Kuvailusääntöpalveluun 



RDA-ohjaus Suomessa 

Kansalliskirjaston 
Kuvailusääntöpalvelu 

kuvailusaannot-posti@helsinki.fi  

Kumea 
kumea-posti 
@helsinki.fi  

Kuvailustandardien 
kansallinen 
kehittämisryhmä 

Luumu Sisällönkuvailu- 
ryhmä 

voy-cat@helsinki.fi 
me-luetteloijat@helsinki.fi  

•  Vastaus suoraan asiakkaalle 
•  Käsittely kyselytunnilla 
•  Tallentaminen UKK-sivulle,  

RDA-sovelluohjeeseen / -linjauksiin 



Kansainvälinen RDA-kommentointiaikataulu 

Syys-lokakuussa 
muutosehdotusten  
kommentointi 

Kesäkuussa 
muutosehdotukset 
RSC:n työryhmille 

Marraskuussa  
päätökset ehdotuksista 
RSC:n kokouksessa 

Elokuussa 
muutosehdotukset  
RSC:n työryhmiltä 
RSC:lle 

Huhtikuussa 
muutosehdotukset 
näkyvät RDA-tekstissä 

Keväisin 
Muutosehdotusten  
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kansallisesti? 
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RSC = RDA Steering Committee 



RDA-kommentointiväylät 

RSC = RDA Steering Committee 

RSC:n työryhmät, 
esim. musiikkityöryhmä 

Eurig = Euroopan RDA- 
intressiryhmä 

Kuvailusääntöpalvelu + 
Kuvailustandardien  

kansallinen  
kehittämisryhmä 

Kirjastot / ryhmät / yksittäiset kuvailijat 
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Kiitos 

marja-liisa.seppala@helsinki.fi  
 
kuvailusaannot-posti@helsinki.fi 
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu  


