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Huomioitavaa

• MARC 21 kuvailussa aika 
vähän muutoksia
• Uusia kenttiä pikkuhiljaa 

käyttöön

• Suurempi muutos kun 
formaatti muuttuu
• Aikataulu?

• RDA:han tutustuminen auttaa 
sopeutumisessa tuleviin 
muutoksiin

Palautteiden perusteella 
toivotaan

• Käytännön esimerkkejä

• MARC 21 -tietueita

• Termien selityksiä

• Tavallisten sanojen käyttöä

• Teoriaa sopivassa määrin

Lähtökohta esitykselle



TULEVAISUUDESSA

Kuvailusääntö

- Uudistunut RDA (2023-24?)

Kuvailuformaatti

- BIBFRAME? (? vuoden päästä)

- Rinnalla MARC 21?

Kirjastojärjestelmä

- Aleph ainakin vaihtuu

NYT

Kuvailusääntö

- Alkuperäinen RDA

Kuvailuformaatti

- MARC 21

Kirjastojärjestelmä

- Aleph, Koha…

Säännöt - formaatti - järjestelmä



Hyvää

• Toimii

• Tuttu ja turvallinen

• Uuden RDA:n käyttö ei tuo 
suuria muutoksia

• Antaa mahdollisuuden 
tutustua uuteen RDA:han
pikkuhiljaa

Huonoa

• RDA:n mukainen kuvailu vain 
osittain mahdollista

• Bib. tietue ja aukt. tietue

• Entiteetit ja niiden väliset 
suhteet

• Este RDA:n hyötyjen 
toteutukselle

• Linkitetyn datan 
mahdottomuus

MARC 21, ongelma?



Koneluettavuus ja linkitetty 
data

- Merkitsemistavat

- Koneluettavuuden aste

- IRI on linkitetyn datan 
edellytys

- Enemmän suhde-elementtejä

- Sanaston merkintäjärjestelmät

Käsitemallin muutos

- Muutama uusi entiteetti

- Aggregaattimalli

- Diakroniset teokset

RDA Toolkit

- Käyttöliittymän uudistus

- kieliasu

Mikä muuttuu uudessa RDA:ssa?



Uusi käsitemalli 2017 - LRM

• Nomen

• Aggregaatit

• Diakroniset 

teokset

• Edustavat 

ekspressiot

• Yms.

linkki

https://www.ifla.org/resources/?oPubId=11412


RDA ei ole pelkästään kuvailijan opas

Johdanto:
RDA pyrkii hyödyntämään uusien 
tietokantateknologioiden tehokkuutta ja 
joustavuutta tiedonkeruussa, 
tallennuksessa, tiedonhaussa ja 
esittämisessä.



Suurin osa säännöistä ennallaan, kieli muuttunut

Ohje kuvailijalle?

Ohje koodaajalle?



Kumpi ohje on käytännöllisempi?



RDA:n käyttöönottoskenaariot

A. Avoimet linkitetyt tiedot

B. Relaatiorakenteiset tai objektikeskeiset tiedot

C. Bibliografiset tiedot tai auktoriteettitiedot

D. Litteän tiedoston tiedot 



Melindan uusi taustajärjestelmä

• Metatietovaranto Melindan alustana pitkään toimineelle Aleph-
kirjastojärjestelmälle etsitään jatkajaa. Selvityksen kohteena ovat 
ensisijaisesti linkitettyä dataa tukevat avoimen koodin 
järjestelmät.

• Melindan alustanvaihtoon liittyy läheisesti Linkitetty kirjastodata 
-projekti, jossa kehitetään linkitetyn datan tietomallia 
bibliografisen kuvailun käyttöön. 

Melinda-palvelun tiedote 11.10.2022 Linkki

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=303301440


Esimerkki: Kustantaja





Julkaisutietojen merkitseminen

Alkuperäinen RDA

• Ydinelementti

• Kustannuspaikka ja 
kustantajan nimi 
jäljennetään siinä 
muodossa, jossa ne 
esiintyvät 
tiedonlähteessä

MARC 21

264 #1 ‡a Helsingissä :
‡b Kustannusosakeyhtiö 

Otava,
‡c [2002]

Koneluettavuus?



MARC 21

264 #1 ‡a Helsingissä :
‡b Kustannusosakeyhtiö 

Otava,
‡c [2002]

710 2# ‡a Otava, 
kustannusosakeyhtiö,

‡e kustantaja.
‡0 (FIN11)000039084

Alkuperäinen RDA

• Kustannuspaikka ja 
kustantajan nimi jäljennetään

• Yhteisön auktorisoitu 
hakutieto muodostetaan 
käyttämällä yhteisön 
ensisijaista nimeä 
auktorisoidun hakutiedon 
perustana

Julkaisutiedot + kustantajan hakutieto



Kustantaja? Julkaisumerkinnöt?



Suomalaisten kirjastojen kuvailutasot

Linkki

https://www.kiwi.fi/display/rda/Kuvailutasot


Julkaisumerkintö



Kustantajan nimi



Manifestaation julkaisumerkintö / Kustantajan nimi



Manifestaatio > suhde-elementti > toimija



Elementillä yksi tai useampi merkitsemistapa

Kustannusosakeyhtiö Otava

Otava, kustannusosakeyhtiö

Asteri ID: 000039084

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000039084

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000039084


Soveltaminen MARC 21 formaatissa

264 #1 ‡a Helsingissä :
‡b Kustannusosakeyhtiö Otava,
‡c [2002]

710 2# ‡a Otava,
kustannusosakeyhtiö,

‡e kustantaja.
‡0 (FIN11)000039084
‡1
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000039084

• Ydinelementit

• Haettavuus

• Linkitetty data

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000039084


• Kuvailutasot

• Suomalaiset linjaukset

• Sovellusohje

• Metatietosanasto

• Mitkä elementit?

• Mikä merkitsemistapa?

• Millä tarkkuudella 
merkitään?

• Mitä sanaston 
merkintäjärjestelmää 
käytetään?

Sovellusohjeiden tärkeys korostuu



Uusi RDA - enemmän valintoja
Käytännön soveltaminen ei välttämättä muutu

Elementti Kuvailutaso Merkintä

-lähde

Jäljentä-

minen

Merkitsemistapa Sanaston 

merkintäjärjestelmä

MARC 21

Kustannus-

paikka

S ja L Rakenteistamaton Ei sovellettavissa 264 $a

Kustantajan 

nimi

S ja L Nimiösivu Perus-

jäljentäminen

Rakenteistamaton Ei sovellettavissa 264 $b

julkaisuaika S ja L Rakenteistamaton Ei sovellettavissa 264 $c



Esimerkki

Formaatti: BIBFRAME

Järjestelmä: Sinopia

Entä jos formaatti ei olekaan MARC 21

https://stage.sinopia.io/


BIBFRAME, julkaisutiedot



Kustantajan merkitseminen



340 $l Sidosasu

• Julkaistun tai 
julkaisemattoman aineiston 
sidoksen tuotantomenetelmä 
tai muu sidontaan liittyvä 
tieto.

• Tallennuksessa suositellaan 
käytettäväksi kontrolloidun 
sanaston termejä.

• Termit esimerkiksi 
Metatietosanastosta. 

Entiteetti

• Manifestaatio

Elementti

• Sidostyyppi

Merkitsemistapa

• Rakenteistettu kuvailu

Sanaston merkintäjärjestelmä

• RDA:n sidostyyppi

Sidostyyppi, rakenteistettu merkitseminen

https://access.rdatoolkit.org/VES/VES?externalId=fi-FI_rdaves_RDA_Type_of_Binding


563 $a Huomautus sidoksesta

• Tarkoitettu käytettäväksi 
pääasiassa antikvaaristen 
aineistojen, kuten harvinaisten 
kirjojen ja muiden 
erikoisaineistojen kuvailussa.

Entiteetti

• Manifestaatio

Elementti

• Sidostyyppi

Merkitsemistapa

• Rakenteistamaton kuvailu

• Merkitään yksityiskohtaiset 
tiedot tai muu 
rakenteistamaton informaatio.

Sidostyyppi, rakenteistamaton merkitseminen



Uusia käsitteitä: Edustava ekspressio

Entä MARC 21?



Mikä ekspressio on lähimpänä teosta?

- Teksti

- Puhe?

- Kieli

- Varhaisin ajankohta?



Muutoksia: teoksen auktorisoitu hakutieto

Alkuperäinen RDA Toolkit



Käyttäjäyhteisön vapaus soveltamiseen



Paikallisten sovellusohjeiden tärkeys

Uusi RDA Toolkit Kumean sovellusohje



Kiitos!

kuvailusaannot-posti@helsinki.fi


