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Ryhmän tehtävät

 Kuvailustandardiryhmä keskittyy kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan 

standardien jalkauttamiseen Suomeen yhteistyössä muiden kansallisten kuvailun 

asiantuntijaryhmien kanssa. 

 Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kansainvälisiin kommenttipyyntöihin Suomen 

osalta sekä välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden 

kehittämisehdotukset kansainvälisille verkostoille.

 Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä 

muille muistiorganisaatiolle.



KANSALLISKIRJASTO

Kokoonpano 2018-2019

 Kaisa Hypen, Turun kaupunginkirjasto

 Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto

 Mari Isokoski, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto

 Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto

 Juha Piukkula, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

 Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto

 Tatja Pusa, Kansalliskirjasto, ryhmän sihteeri

 Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto

 Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, ryhmän puheenjohtaja
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Toiminnan painopisteet 2018-2019

 Kuvailun keventämisen/sujuvoittamisen edistäminen (tehty)

 Kuvailuun liittyvien standardien merkityksen markkinointi (tehty)

 Uudistuvan RDA:n käyttöönoton tukeminen (painopiste 2019)

 Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun 

metatietoon perehtyminen (panostusta 2019)
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Kuvailun keventäminen/sujuvoittaminen

 Kuvailustandardiryhmä (Kusti) julkaisi 2018 RDA-pohjaiset keventämislinjaukset 
Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun sivulla

 https://www.kiwi.fi/x/uBaOBQ

 Kusti tarkasti ja hyväksyi Kuvailusääntöpalvelun laatiman ns. kevyt-RDA:n
julkaisualalle

 https://www.kiwi.fi/x/uBaOBQ (sivun alalaidassa)

 Kevyt-RDA on 15 keskeisen elementin lista

 Vertaaminen julkaisualan käyttämiin elementteihin (esim. ONIX-elementteihin)

 Runkona räätälöidyille ohjeille julkaisijoille/kustantajille

 Esim. Kirjavälityksen Tuotetietolomake ja ISBN-keskuksen ennakkotietolomake kohteina

 Tavoitteena julkaisualan tuottamien metatietojen hyödynnettävyyden paraneminen 
kirjastoissa

https://www.kiwi.fi/x/uBaOBQ
https://www.kiwi.fi/x/uBaOBQ
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Kuvailun merkityksen korostaminen

 Kusti julkaisi v. 2018 kaksi kirjoitusta kuvailun merkityksestä:

 Katoavan tiedon jäljillä – metatietotyön merkitys digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa. 

Tietolinja, 2018(1)

 Metatietotyön uudet tuulet: dokumenttien kuvailun merkitys digiyhteiskunnassa. Signum

50(2):5 - 9 

 Ryhmä osallistui kuvailun kansallisten asiantuntijaryhmien työnjakoa ja roolia 

havainnollistavien kuvien (https://www.kiwi.fi/x/PBEYBQ) piirtämiseen

 Kuvat esiteltiin Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa 28.11.2018

 Päätöksentekoprosessi hyväksyttiin

 Kuvailun muutoksen jalkautusprosessia on vielä työstettävä

https://www.kiwi.fi/x/PBEYBQ
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RDA-asiat

 Ryhmä laati suosituksen RDA Toolkitin kansallisen lisenssin hankkimiseksi
 https://www.kiwi.fi/x/NoG6B 

 Kansallinen lisenssi otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa

 Tunnukset ja lisätietoa Kuvailusääntöpalvelusta: kuvailusaannot-posti [ät] helsinki.fi

 RDA:n uuden version tilanne: 
 Prosessi:

 Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu kääntää tekstin ja sanaston

 Kuvailun kansalliset ryhmät yhdessä Kuvailusääntöpalvelun kanssa laativat linjaukset ja esimerkit
 Työnjako Kuvailuyhteistyö-sivulla: https://www.kiwi.fi/x/6YhJBg

 Tavoiteaikataulu:
 Englanninkielinen RDA valmis huhtikuussa 2019

 Käännös valmis 2019 lopussa
 Linjaukset ja esimerkit valmiit keväällä 2020

 Esittelevät webinaarit keväällä 2020 tai syksyllä 2020
 Nykyinen RDA Toolkit poistuu verkosta 2020 lopussa

 Lisätietoa Kuvailusääntöpalvelun sivulta: https://www.kiwi.fi/x/2wFiBQ

https://www.kiwi.fi/x/6YhJBg
https://www.kiwi.fi/x/2wFiBQ
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Kysymyksiä/kommentteja?

Ryhmän yhteystiedot: 

 kuvailustandardit-posti [ät] helsinki.fi

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


