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Kansallinen lisenssi

 Kansalliskirjasto sai OKM:ltä (Opetus- ja kulttuuriministeriöstä) pysyvän 

rahoituksen RDA Toolkit -palvelun kansalliseen lisenssiin vuoden 2019 alusta 

alkaen

 Kansallisen lisenssin ansiosta kirjastot pääsevät RDA Toolkitiin ilmaiseksi

 Pääsy sekä nykyiseen RDA Toolkitiin: http://access.rdatoolkit.org/

että tulevaan RDA Toolkitiin: https://beta.rdatoolkit.org/

 Lisenssin saavat käyttöönsä vain OKM:n hallinnon alaiset kirjastot

 Kansalliskirjasto tiedustelee mahdollisuutta lisenssin laajentamiseen kaikille kirjastoille

http://access.rdatoolkit.org/
https://beta.rdatoolkit.org/
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Lisenssi käyttöön…

 Lisenssin saa käyttöönsä pyytämällä tunnuksen ja salasanan Kansalliskirjaston 

Kuvailusääntöpalvelusta: 

 kuvailusaannot-posti [ät] helsinki.fi

 Tunnus ja salasana on yhteinen kaikille käyttäjille

 Yhtäaikaisten käyttäjien määrä on 130

 Käyttäjien on noudatettava lisenssisopimuksen ehtoja

 Tiivistelmä käyttöehdoista Kuvailusääntöpalvelun sivulla: 

https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Kansallinen+lisenssi+RDA+Toolkit+-

palveluun

 Tunnusta ja salasanaa voi jakaa kirjastoissa vain kuvailutyötä tekeville yhtäaikaisen 

käyttäjämäärän riittämiseksi

https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Kansallinen+lisenssi+RDA+Toolkit+-palveluun
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Lisenssi käyttöön … (2)

 Kansalliskirjasto ottaa yhteyttä kirjastoihin palvelusopimusten solmimiseksi

 Palvelusopimuksessa kirjasto sitoutuu lisenssisopimuksen ehtojen noudattamiseen

 Kirjastot huolehtivat itse aiempien lisenssisopimustensa päättämisestä ottamalla 

yhteyttä suoraan RDA Toolkit -toimistoon:  rdatoolkit [ät] ala.org 

 Tunnuksen ja salasanan on pyytänyt toistaiseksi vain 60 kirjastoa tai 

kirjastokimppaa
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Käyttö

 Salasana muutetaan kerran vuodessa (vuoden vaihteessa)

 Luotettavat käyttötilastot saadaan vasta v. 2020, kun

 kirjastojen omat lisenssit päättyneet

 RDA-pohjaisia kuvailuohjeita aletaan keskittää RDA Toolkitiin osana kuvailun 

sujuvoittamista

 130 yhtäaikaisen käyttäjän määrän riittävyyttä arvioidaan v. 2020 aikana

 RDA Toolkit -palvelun perusesittely helmi-maaliskuussa

 Esittelyvideo ja webinaari kaikille halukkaille
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Hyödyt kansallisesta lisenssistä

 Kansallisten RDA-pohjaisten työohjeiden keskittäminen RDA Toolkit -palveluun

 Kuvailuprosessin sujuvoituminen

 Kuvailusäännöt ja työohjeet voidaan linkittää toisiinsa

 Kynnys käyttää RDA:ta alenee ->  metatiedon yhtenäisyys paranee

 Uusina ohjeistustyyppeinä uudessa RDA Toolkitissä v. 2020 sovellusprofiilit, jotka toimivat 

”kevyt-käyttöliittyminä” sääntötekstiin

 RDA on suomalaisten kirjastojen kuvailua yhdistävä tekijä, 

kun järjestelmät ja tietomallit/formaatit muuttuvat lähivuosien aikana
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Kiitos.

Lisätietoa kansallisesta lisenssistä:

kuvailusaannot-posti [ät] helsinki.fi

Kuvailusääntöpalvelun verkkosivut:

https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu

https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu

