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Eteneminen kohti uuden RDA:n julkaisua 2020 – 2022

2020

marraskuu 2020

• Käännöksen, linjausten ja esimerkkien teko (koko 

vuosi)

• Käännöksen ja linjausten osajulkaisu (kevät)

• Käännöksen ja linjausten julkaisu kokonaisuudessaan 

(talvi)

2021

• Käännöksen, linjausten ja esimerkkien teko 

• Käännöksen osajulkaisu uudessa RDA Toolkitissa (talvi)

2022

• Koulutukset (kevät)

• Sovellus- ja työohjeiden päivitykset (kevät)

• Metatietosanaston päivitys (kevät)

Tarkempi aikataulutus RDA-linjaukset-sivulla: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=105482473
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Kustin kuvailutasomäärittelyt

 RDA-linjaukset-sivut -> Guidance-alasivu -> Kuvailutasojen soveltamisprofiili -alasivu: 
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/Kuvailutasojen+soveltamisprofiili

 Perusperiaate: Pakolliset elementit merkitään/tallennetaan kuvailuun vain silloin, kun tieto 
on saatavilla ja sovellettavissa (mahdollista tallentaa).

 Kuvailutasot:

 Ydintaso: 

 Elementit, jotka on määritetty nykyisessä RDA:ssa ydinelementeiksi

 Elementit, jotka on määritetty pakollisiksi uuden RDA:n tehokkaassa kuvailussa: 

 Sisältää minimikuvailun ja koherentin kuvailun pakolliset elementit

 Ks. uusi RDA Toolkit: Ohjeistus -> Aineiston kuvailu -> Tietoaineiston tehokas kuvailu

 Elementit, jotka on määritetty merkittäviksi aina kuvailun asiantuntijaryhmän kansallisessa 
sovellusohjeessa

 Elementit, jotka on määritetty pakollisiksi ydintasolla RDA:n uusissa linjauksissa

https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/Kuvailutasojen+soveltamisprofiili
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Kustin kuvailutasomäärittelyt (2)

 Perustaso:

 Elementit, jotka on määritetty nykyisessä RDA:ssa lisäydinelementeiksi

 Elementit, jotka on määritetty pakollisiksi perustasolla RDA:n uusissa linjauksissa

 Elementit, jotka on määritetty ehdollisesti pakollisiksi: esim. jos elementtiä tarvitaan erottamaan 

kaksi samannimistä entiteettiä toisistaan

 Toiku-verkosto ehdottaa lisäksi tasoa suositeltava:

 Elementit, joita suositellaan merkittävän kuvailuun silloin, kun tieto on helposti selvitettävissä
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Kustin kuvailutasotaulukko

 Euroopan RDA-verkoston EURIGin suositteleman soveltamisprofiilirakenteen

mukainen:

 Sisältää elementin pakollisuuden lisäksi sarakkeet mm. toistettavuudesta, MARC 21-

vastaavuudesta ja pakollisuuden ehdollisuudesta

 Eri välilehdillä aineiston, toimijan, paikan, nomenin ja ajanjakson elementit

 Laajempi kuin edellinen kuvailutasomääritys:

 Aineistojen pakollisuusmäärityksiä yli 100 riviä

 Ehdolliset pakollisuudet myös mukana: ehdollisuudet liittyvät aineistoon, identifiointiin tai 

kuvailevaan yhteisöön

 Keskeneräinen, viimeisin versio Kuvailutasojen soveltamisprofiili -sivulla
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Kuvailutasojen kommentointi

 Kommentointiprosessi

 Kuvailuryhmien kommentoitavaksi vasta alkuvuodesta 2021:

 Uudet pakollisuuslinjaukset vasta tekeillä, etenkin manifestaation, paikan ja ajanjakson osalta

 Kuvailuryhmien puheenjohtajien olisi hyvä huolehtia

 uusien pakollisuuslinjausten ja sovellusohjeissa olevien piilevien pakollisuuksien 
ilmoittamisesta Kustille kevään 2021 aikana

 Kuvailutasojen yhteiskäsittely loppukevään 2021 työpajassa?

 Kuvailutasojen julkaisu uudessa RDA Toolkitissa alkusyksynä tai loppuvuonna 2021

 Kommentoitavaksi erityisesti:

 Taulukossa punaisella merkityt kohdat

 Kuvailutasojen määrä: erityisesti Toiku-verkoston uusi tasoehdotus suositeltava

 Taulukon julkaisu: missä muodossa (ja millä sivulla) kuvailutasolistaus julkaistaan 
uudessa RDA Toolkitissa?
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Kuvailutasojen julkaisu uudessa RDA Toolkitissa
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Kiitos

Kuvailusääntöpalvelu: kuvailusaannot-posti ät helsinki.fi

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


