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Etusivulla perusohjeet
Vasemmassa laidassa: sääntötekstin sisällysluettelo entiteettien eli kuvailun 
kohteiden mukaisessa järjestyksessä
Ylälaidassa: linkki tulevan RDA Toolkitin beta-versioon
Oikeassa ylälaidassa:
• Tekstilaatikot kansallisen lisenssin käyttäjätunnuksen ja salasanan merkitsemiseen: 

kirjautuminen painamalla tekstilaatikoiden oikealla puolella olevaa ikonia, 
kirjautumisen jälkeen ylälaitaan ilmestyy myös ikoni uloskirjautumiseen

• Hakulaatikko sanahakuun, joka kohdistuu koko tekstiin: oikealla puolella 
liikennevaloikoni haun suorittamiseen

• Suurennuslasista pääse tarkennettuun hakuun: jossa haun voi kohdistaa johonkin 
tekstiosioon, esim. suomalaisten kirjastojen linjauksiin
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Oikealla ylhäällä: voi hakutulokset järjestää relevanssin tai ohjelukujen numeroiden 
mukaisesti
Oikealla alhaalla: voi siirtyä seuraavalle hakutulossivulle
Hakutuloslistauksessa punaisia ja sinisiä ikoneita liittyen ydinelementteihin ja 
perusohjeisiin, mutta ikoneiden logiikka hieman hämärä
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Vasemmassa laidassa on 3 välilehteä
• RDA-sääntöteksti on RDA-välilehdellä
Tekstin rakenne hahmottuu parhaiten vasemman laidan sisällysluettelosta
• Jaettu osioihin, jotka sisältävät samankaltaisten entiteettien kuvailuohjeita: osiot 1 

ja 2 keskeiset aineiston kuvailussa; osiot 4, 7 ja 10 keskeneräisiä
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Jokainen osio alkaa yleisiä ohjeita sisältävällä luvulla, esim. osion 1 (manifestaation ja 
kappaleen) yleiset ja yhteiset ohjeet luvussa 1
Haasteena lukujen monipolvinen hierarkia
Käytetyimmät luvut osion 1 luvut 1-3 ja osion 2 luvut 5-7, jotka liittyvät aineiston 
kuvailuun
Sivun oikean ylälaidan 2. rivillä on tekstin käyttöön ja hakuun liittyviä toimintoja
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Käyttökelpoisimmat ikonit ovat 3 vasemman puoleista:
• Muodosta URL: klikkaa ensin ikonia, sitten tekstikohtaa, jonka linkin haluat esiin
• Valitse kieli: voi vaihtaa kielinäkymän ko. tekstikohtaan
• Kahden kielen näkymä: näyttää tekstikohdan suomeksi ja toisella listasta 

valitsemalla kielellä allekkain
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Jokaisen elementin yhteydessä toistuvia tekstiosioita
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Työkalut-välilehdellä lisäohjeistuksia:
• RDA-mappaukset: vastaavuudet MARC 21 –formaatin kenttien ja RDA-elementtien 

välillä, valitettavasti vanhentunut
• Työohjeet ajan tasalla, sillä niiden päivittäminen ei ole kiinni kansainvälisestä 

päivittämisaikataulusta

RDA-, Työkalut- ja Tietolähteet-välilehdillä olevat ohjeistukset osittain vanhentuneita, 
sillä RDA Toolkitia ei ole voinut päivittää vuoden 2017 jälkeen
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Työkalut-välilehden Työohjeet-kohdassa kaikille avoimissa työohjeissa:
• Kansallisbibliografian työohjeita monografioiden ja sarja-aineistojen kuvailuun
• Kansallinen RDA-sovellusohje:

• Sisältää ohjeen työohjeiden luomiseen
• Työohjeen tallentamiseen tarvitaan käyttäjäkohtaisen profiili, joka luodaan 

oikeassa yläkulmassa olevan ikonin avulla
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Käyttäjäprofiilin voi luoda myös ryhmälle, jos haluaa työstää työohjetta ryhmätyönä
Jos profiili on jo luotu, siihen voi kirjautua mm. sivun oikean ylälaidan 
tekstilaatikoissa. Ensin pitää olla kirjautunut kansallisen lisenssin tunnuksella ja 
salasanalla.
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Profiilin työkaluja ja asetuksia pääsee muokkaamaan sivun oikean ylälaidan Oma 
profiili -ikonista
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Tietolähteet-välilehdellä eri maiden/kielten/kuvailuryhmien linjaukset:
• ml. Suomalaisten kirjastojen linjaukset = SKL
Linjaukset ovat sääntötekstin lukujen mukaisessa järjestyksessä
Linjauksista on linkkejä ko. sääntötekstien kohtiin sekä ulkoisia linkkejä, mm. 
Metatietosanastoon
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Sääntötekstissä SKL-nimisiä linkkejä vastaaviin linjauksiin
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Työohjeissa voi olla linkkejä sekä sääntötekstiin että linjauksiin.
Mutta sääntötekstissä ei voi olla linkkejä työohjeisiin
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