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Suhteet RDA:ssa

• Aineiston ensisijaiset suhteet
• Aineistojen väliset suhteet
• Aineiston ja toimijoiden väliset suhteet
• Toimijoiden väliset suhteet
• Aineiston ja aiheen välinen suhde
• Aihekäsitteiden väliset suhteet
• Muihin entiteetteihin (esim. paikkaan ja aikaan) liittyvät suhteet



Termistö

• Suhteet = viittaukset (tässä esityksessä)
• Toimijat = henkilöt, suvut ja yhteisöt (tässä esityksessä)
• Sarja-aineisto = painetut ja digitaaliset lehdet, sarjat ja päivittyvät aineistot
• Kokoomateos = kooste (tässä esityksessä)
• Kooste : edustaa tässä esityksessä ns. aggregaattiaineistoa
• Entiteetti = kuvailun kohde
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Ensisijaiset viittaukset RDA:ssa ja MARC 21:ssä

• Luvussa 17 määritellään mm. ydinelementit ja viittaamisen tavat

• Ydinelementit eli jokaiseen tietueeseen merkittävät viittaukset (RDA 17.3):
• Viittaaminen teokseen
• Viittaaminen ekspressioon, kun samaan teokseen liittyy useita ekspressioita
• Viittaaminen koosteen (järjestyksessä) 1. teokseen



Viittaamisen tavat

• Teokseen/ekspressioon voidaan viitata käyttämällä (RDA 17.4):
• Tunnistetta
• Auktorisoitua hakutietoa
• Kuvailutietojen yhdistelmää

• RDA-kuvailussa MARC 21:ssä käytetään teos/ekpressio-viittauksissa
auktorisoitua hakutietoa

• Viittaaminen teokseen (ja ekspressioon) MARC 21:ssä
1) Kun teoksella on vain 1 ekspressio ja manifestaation päänimeke ja teoksen nimeke ovat
samat, käytetään useimmiten kenttien 100 ja 245 yhdistelmää (tai vain 245)



Viittaamisen tavat (2)

2) Kun manifestaation päänimeke ja teoksen nimeke poikkeavat toisistaan, on erillinen
viittaus (kenttiin 100+240 tai 130) teokseen hyvä tehdä, esim.

100 1_ $a Mustajoki, Pertti.
240 10 $a Paahtoleipäkatastrofi
245 10 $a Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta / $c Pertti Mustajoki.
500 __ $a Alkuperäinen julkaistu nimellä: Paahtoleipäkatastrofi, 2003.

3) Kun uudistettu painos sisältää sisällöllisiä muutoksia, on viitattava teokseen ja uuteen
ekspressioon (kentissä 100+240/243 tai 130)

• Esimerkki jäljempänä…

Viittaus teokseen



Viittaamisen tavat (3)

4) Kun aineisto on kooste yhden tekijän aineistoista, on viitattava teokseen/ekspressioon
(kentissä 100+240/243 tai 130):

• Vaihtoehto 1: Teosviittaus sisältää yleensä koosteen sisältämän (järjestyksessä) 1.
teoksen nimekkeen

• Vaihtoehto 2: Voidaan myös viitata itse koosteen teokseen, jolloin käytetään
vakiintunutta kokoavaa nimekettä

• Ks. RDA:n luvut 6.27.1.2 ja 6.2.2.10
• Esimerkki jäljempänä…



Esimerkkinä uudistettu painos/versio

• RDA:ssa käytetään painos-termin sijaan termiä versio, kun kyseessä on
sisällöllisesti uudistettu versio.

• Miten viitataan teokseen/ekspressioon, kun aineistosta ilmestyy uudistettu
versio?
• Selvitettävä ensin,

• onko muutos sen verran pieni, että versio on vain uusi ekspressio, vai
• muuttaako uusi versio niin paljon sisältöä, että kyseessä on uusi teos?
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Alkuperäinen suomennos:

100 1_ $a Luther, Martti,  $d 1483-1546,  $e kirjoittaja.
240 10 $a Geistlicher Brodtkorb , $l suomi $s (Dannholm)

245 10 $a Tohtori Martti Luteeruksen hengellinen aarre-aitta /  $c suom. F. O. D:m.
246 30 $a Hengellinen aarreaitta.
700 1_ $i Uudistettu versio:  $a Luther, Martti,  $d 1483-1546,  $e kirjoittaja.  $t Geistlicher

Brodtkorb, $l suomi $s (Palmanto) Viittaus uudistettuun versioon (ekspressioon)
(aineistojen välinen viittaus)

Viittaus teokseen ja ekspressioon
(ensisijainen viittaus)



Uusi ekspressio eli uudistettu versio (teos pysyy samana):

100 1_ $a Luther, Martti,  $d 1483-1546,  $e kirjoittaja.
240 10 $a Geistlicher Brodtkorb, $l suomi $s (Palmanto)

245 10 $a Hengellinen aarreaitta /  |c Martti Luther ; suomennos: F. O. D:m ; kielellinen uudistus:
Mirja Palmanto.

250 __ $a Kielellisesti uudistettu laitos.
700 1_ $i Uudistetun version perustana:  $a Luther, Martti,  $d 1483-1546,  $e kirjoittaja.  $t

Geistlicher Brodtkorb, $l suomi $s (Dannholm). Viittaus alkuperäiseen
suomennokseen (ekspressioon)
(aineistojen välinen viittaus)

Viittaus teokseen ja ekspressioon
(ensisijainen viittaus)



Uusi teos eli vapaamuotoinen käännös:
100 1_ $a Helanen-Ahtola, Merja,  $e kirjoittaja.
245 10 $a Vierailla vesillä /  $c Merja Helanen-Ahtola.
700 1_ $i Vapaamuotoisen käännöksen perustana: $a Ponti, James, $e kirjoittaja.

$t On stranger tides.

Alkuperäinen teos:
100 1_ $a Ponti, James,  $e kirjoittaja.
245 10 $a On stranger tides / $c James Ponti.
700 1_ $i Vapaamuotoinen käännös: $a Helanen-Ahtola, Merja,

$e kirjoittaja. $t Vierailla vesillä.
Viittaus uuteen teokseen
(aineistojen välinen viittaus)

Viittaus alkuperäiseen teokseen
(aineistojen välinen viittaus)

Viittaus teokseen
(ensisijainen viittaus)

Viittaus teokseen
(ensisijainen viittaus)
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Teos/ekspressio-viittaus yksittäisessä aineistossa:
100 1_ $a Scarry, Richard $e kirjoittaja, $e taiteilija
240 10 $a Cars and trucks and things that go, $l suomi
245 10 $a Iloinen autokirja /  $c Richard Scarry ; suomentanut Raija Mattila.

Koosteen teos/ekspressio-viittaus (vaihtoehto 1):
100 1_ $a Scarry, Richard $e kirjoittaja,  $e taiteilija
240 10 $a Cars and trucks and things that go,  $l suomi
245 10 $a Iloinen autokirja /  $c Richard Scarry ; suomentanut Raija Mattila. Iloinen ilmakirja /

Richard Scarry ; suomentanut Kaarina Helakisa.
500 __ $a Kääntökirja.
700 12 $i sisältää (teos): $a Scarry, Richard, $e kirjoittaja, $e taiteilija. $t Great big air book, $l

suomi

Viittaus teokseen ja ekspressioon
(ensisijainen viittaus)

Viittaus 1. teokseen/ekspressioon
(ensisijainen viittaus)

Viittaus koosteen sisältämään toiseen teokseen/ekspressioon
(aineistojen välinen viittaus)

?



Koosteen teos/ekspressio-viittaus (vaihtoehto 2):

100 1_ $a Scarry, Richard $e kirjoittaja,  $e taiteilija
243 10 $a Teokset. Valikoima

245 10 $a Iloinen autokirja /  $c Richard Scarry ; suomentanut Raija Mattila. Iloinen ilmakirja /
Richard Scarry ; suomentanut Kaarina Helakisa.

500 __ $a Kääntökirja.
700 12 $i sisältää (teos): $a Scarry, Richard,  $e kirjoittaja,  $e taiteilija.  $t Cars and trucks and

things that go,  $l suomi
700 12 $i sisältää (teos): $a Scarry, Richard,  $e kirjoittaja,  $e taiteilija.  $t Great big air book,  $l

suomi

Teos-viittaus (sisältää vakiintuneen
kokoavan nimekkeen)
(ensisijainen viittaus)

Viittaukset koosteen sisältämiin teoksiin/ekspressioihin
(aineistojen väliset viittaukset)



Aineistojen väliset viittaukset (värilliset nuolet)
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Aineistojen väliset viittaukset RDA:ssa ja MARC 21:ssä

• RDA:n luvut 24-28 ja liite J ohjeistavat näiden viittausten tekoa

• Pakollisiksi linjatut viittaukset:
• teosten väliset viittaukset: kaikki sarja-aineiston viittaukset ja joidenkin koosteiden

kokonaisuus-osa-viittaukset (linjaus kohtaan 25.1)
• ekspressioiden väliset viittaukset: kaikki sarja-aineiston viittaukset ja joidenkin koosteiden

kokonaisuus-osa-viittaukset (linjaus kohtaan 26.1)
• manifestaatioiden väliset viittaukset: jäljenteiden välinen viittaus (linjaus kohtaan 27.1)



Teosten ja ekspressioiden osa-kokonaisuus-viittaukset
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Pääsarja:
130 0_ $a Collection des universites de France.
245 10 $a Collection des universites de France.
762 0_ $t Collection des universites de France. $p Serie grecque. Viittaus alasarjaan

Monografiasarja (alasarja):
130 0_ $a Collection des universites de France. $p Serie grecque.
245 10 $t Collection des universites de France. $p Serie grecque.
760 0_ $t Collection des universites de France Viittaus pääsarjaan
Ei viittausta monografiaan



Monografia:
100 00 $a Caecilius, $c Calactinus.
240 10 $a Fragments et témoignages, $l ranska
245 10 $a Fragments et témoignages / $c Caecilius de Cale ̀-Acte ̀ ; texte établi, traduit et annoté

par Frédérique Woerther.
830 _0 $a Collection des universités de France.
830 _0 $a Collection des universites de France. $p Serie grecque ; $v v. 518.

Viittaukset
monografiasarjaan
ja sen pääsarjaan



Monografian ranskankielinen ekspressio:

100 00 $a Caecilius, $c Calactinus.
240 10 $a Fragments et témoignages, $l ranska
245 10 $a Fragments et témoignages / $c Caecilius de Cale ̀-Acte ̀

700 02 $i sisältyy ekspressioon: $a Caecilius, $c Calactinus. $t Fragments et témoignages, $l
kreikka

767 0_ $a Caecilius, $c Calactinus. $t Fragments et témoignages, $l kreikka
Viittaus käännökseen

Viittaus kreikan- ja ranskankieliseen ekspressioon



Monografian kreikan- ja ranskankielinen ekspressio:

100 00 $a Caecilius, $c Calactinus.
240 10 $a Fragments et témoignages, $l kreikka
245 10 $a Fragments et témoignages / $c Caecilius de Cale ̀-Acte ̀

700 02 $i sisältää (ekspressio): $a Caecilius, $c Calactinus. $t Fragments et témoignages, $l
ranska

767 0_ $a Caecilius, $c Calactinus. $t Fragments et témoignages, $l ranska
Viittaus käännöksen perustaan

Viittaus ranskankieliseen ekspressioon



Aineiston ja toimijoiden väliset viittaukset
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Aineiston ja toimijoiden väliset viittaukset (RDA ja MARC 21)

• RDA-luvuissa 18-22 ja liitteessä i ohjeita aineistojen ja toimijoiden välisiin
viittauksiin, mm. teoksen tekijyyden määrittelyyn

• Tässä ei käsitellä vastuullisuustietoja (kentässä 245c), jotka jäljennetään
(transcribe) aineistosta, vaan aineistoihin linkitettäviä toimijoita

• Teoksen tekijöihin viitataan MARC 21:ssä tekijän auktorisoidulla hakutiedolla,
jota käytetään myös teoksen auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa:
• Ohjeet teoksen auktorisoidun hakutiedon muodostamiseen RDA-luvussa 6.27.1 liittyvät

100-kentän sisällön määrittämiseen
• Ohjeet teoksen tekijän määrittelyyn RDA-luvussa 19.2 liittyvät kenttiin 100, 700 ja 710



Pakolliset viittaukset aineistosta toimijoihin

• Pakolliset viittaukset:
• RDA 19.2: teoksesta teoksen tekijään (creator)
• RDA 19.3: teoksesta teokseen liittyvään muuhun toimijaan

• jos tämän toimijan auktorisoitua hakutietoa on käytetty muodostettaessa teoksen
auktorisoitua hakutietoa (eli toimijalla on vaikutusta teoksen sisältöön)

• RDA 20.2 linjaus: ekspressiosta ekspression tekijään, jos ekspression tekijä on toimittaja,
sovittaja, kääntäjä tai sanoittaja, tai kuvateoksen kuvittaja

• RDA 19.1.2:
• Jos aineisto on useampia teoksia sisältävä aggregaatti (esim. artikkelikooste),

merkitään kuvailuun jokaisen teoksen tekijät.



Linjauksia pakollisiin toimijaviittauksiin

• Helpotuksia viittausten merkitsemiseen:
• kohtaan 19.1.2  eli koosteiden sisältämien teosten tekijöiden merkitsemiseen (linjaus

julkaistaan elokuun 2016 päivityksessä)
• kohtaan 19.2 eli kaikkien tekijöiden merkitsemisestä voidaan poiketa kuvailevan yhteisön

harkinnan mukaan
• kohtaan 19.3. eli merkitään teokseen liittyvät muut toimijat tapauskohtaisesti



Esimerkkeinä yhteistyönä tehdyt teokset ja
usean tekijän teoksia sisältävät koosteet

• Yhteistyönä tehdyn teoksen ja koosteen erot:
• Aineiston luonteella on vaikutus teoksen auktorisoituun hakutietoon ja 100/110-kenttien

sisältöön:
• Yhteistyöteoksessa sisällytetään teoksen auktorisoituun hakutietoon teoksen tekijän

auktorisoitu hakutieto eli tehdään tekijäviittaus 1XX-kenttään (RDA 6.27.1.3)
• Koosteessa teoksen auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen nimekkeestä, eikä

siihen sisällytetä viittausta tekijään eikä siis 1XX-kenttää (RDA 6.27.1.4)
• RDA:n tekijäviittausten kannalta ei ole merkitystä, onko tekijään viitattu 1XX- vai 7XX-

kentässä
• Kentissä olevat tekijäviittaukset ovat tasa-arvoisia



Esimerkkeinä yhteistyönä tehdyt teokset ja
usean tekijän teoksia sisältävät koosteet (2)

• Yhteistyönä tehdyn teoksen tunnuspiirteet: (linjaus kohdassa 6.27.1.3, julkaistaan
elokuun päivityksen myötä)
• Aineistossa ei ole selkeästi ilmaistu, kuka tekijöistä on päävastuussa.
• Aineisto ei koostu erillisistä teoksista, joilla on omat tekijänsä.
• Esimerkkejä jäljempänä…



Esimerkkeinä yhteistyönä tehdyt teokset ja
usean tekijän teoksia sisältävät koosteet (2)

• Koosteen tunnuspiirteet: (linjaus kohdassa 6.27.1.4, julkaistaan elokuun päivityksen
myötä)
• Aineistossa on ilmaistu, kuka on tehnyt minkäkin osan teoksesta
• Aineistossa on usein mainittu kokoaja/toimittaja
• Tekijöinä on mainittu henkilöitä, jotka eivät ole voineet tehdä teosta yhteistyössä, esim.

elinajan perusteella
• Esimerkkejä jäljempänä…

• Epävarmoissa tapauksissa aineiston katsotaan olevan kooste, ei yhteistyössä
tehty teos.



Yhteistyössä tehty aineisto Kooste

Teos/
ekspres-

sio

Teoksen ja
ekpression

tekijät

Teos/
Ekspr.

1

Teosten
ja

ekspres-
sioiden
tekijät

Teos/
Ekspr.

2

Teos/
Ekspr.

3

Kooste-teos/
ekspr.

Teos/
Ekspr.

1

Teos/
Ekspr.

3



1. esimerkki yhteistyössä tehdystä aineistosta













Tekijäviittaukset yhteistyössä tehdyn aineiston kuvailussa

100 1_ $a Eno, Pekka, $e kirjoittaja.
245 10 $a Mäntylahti - Kivistö :  $b kyläkirja /  $c kirjan toimittaja: Leo Puurunen ; työryhmä:

Pekka Eno, Kari Huttunen, Liisa Kari, Pentti Kolehmainen, Mika Koskinen, Niilo
Markkula, Jouni Määttä, Antti Ollikainen, Liisa Pajuvuori, Margit Puustinen, Paavo
Puustinen, Heikki Riikonen, Minna Riikonen, Pentti Ruotsalainen.

500 __ $a Työryhmän jäsenet myös kirjoittajia.
700 1_ $a Puurunen, Leo,  $e toimittaja.
700 1_ $a Huttunen, Kari,  $e kirjoittaja.
…
700 1_ $a Ruotsalainen, Pentti,  |e kirjoittaja.

Viittaukset kaikkiin
teoksen ja ekspression tekijöihin

Tekijäviittaus 1. kirjoittajasta
(myös osa teosviittausta 100+245)



2. esimerkki yhteistyössä tehdystä aineistosta











Tekijäviittaukset yhteistyössä tehdyn aineiston kuvailussa

100 1_ $a Kivelä, Tero, $d 1960- $e kokoaja, $e toimittaja
245 10 $a Lääketieteen termit :  $b Duodecimin selittävä suursanakirja /  $c toimitus: Veijo

Saano, päätoimittaja, Juhani Kellosalo, päätoimittaja, Suvi Laukkanen, toimittaja,
Hannele Pirttimaa, toimitussihteeri ; toimituskunta: Tero Kivelä, Marianne Jansson, Riina
Klemettinen, Kimmo Kontula, Suvi Laukkanen, Sari Maamies, Lauri Saarela, Hannu
Sariola, Anssi Sovijärvi, Lyly Teppo ; Tom Pettersson, ruotsinkieliset termit.

700 1_ $a Saano, Veijo,  $d 1953- $e toimittaja.
700 1_ $a Kellosalo, Juhani,  $d 1951- $e toimittaja.
…
700 1_ $a Teppo, Lyly,  $d 1938- $e kokoaja,  $e toimittaja.
700 1_ $a Pettersson, Tom,  $e kääntäjä.

Viittaukset kaikkiin
teoksen ja ekspression
tekijöihin

Tekijäviittaus 1. kokoajasta
(myös osa teosviittausta 100+245)



3. Esimerkki yhteistyössä tehdystä teoksesta (tekijänä yhteisö)













Tekijäviittaus yhteistyössä tehdyn aineiston kuvailussa
(tekijänä yhteisö)

245 00 $a Syödään yhdessä :  $b ruokasuositukset lapsiperheille /  $c laatinut
asiantuntijatyöryhmä, jonka nimesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja.

710 2_ $a Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,  $e julkaisija. Viittaus teoksen yhteisötekijään

Tekijäviittauksessa ei ole käytetty 110-kenttää
eli yhteisötekijää ei ole sisällyttää teoksen auktorisoituun
hakutietoon, sillä sisällöstä vastaavalla työryhmällä ei ole virallista nimeä.



1. esimerkki koosteesta
(usean tekijän teoksia sisältämä kooste)













Tekijäviittaukset koosteen kuvailussa

245 00 $a Vähemmän lihaa :  $b kohti kestävää ruokakulttuuria /  $c toimittanut Hanna Mattila ;
[Artikkelien] kirjoittajat: Mikael Fogelholm, Anu Hopia, Juha-Matti Katajajuuri, Hannele
Kulanko, Heikki Lehtonen, Outi Luukkonen, Hanna Mattila, Johanna Mäkelä, Mari Niva,
Marja-Leena Ovaskainen, Pasi Pohjolainen, Hannele Pulkkinen, Helmi Risku-Norja,
Petri Tapio.

700 1_ $a Mattila, Hanna,  |e toimittaja,  |e kirjoittaja.
700 1_ $a Fogelholm, Mikael,  |d 1959- |e kirjoittaja.
…
700 1_ $a Tapio, Petri,  |d 1967- |e kirjoittaja.

Viittaukset kaikkiin
koosteen sisältämien
teosten tekijöihin



2. esimerkki koosteesta













Tekijäviittaukset koosteen kuvailussa

245 00 $a Hetkiä Hämeenlinnassa /  $c piirroskuvitus: Timo Mattelmäki.
500 __ $a Toimituskunta: Liisa Häyrynen, Kari-Pekka Nikkilä ja Riitta Viljakainen.
500 __ $a Artikkelien kirjoittajat: Liisi Tandefelt ja 55 muuta.
700 1_ $a Häyrynen, Liisa,  $e toimittaja.
700 1_ $a Nikkilä, Kari-Pekka,  $e toimittaja.
700 1_ $a Viljakainen, Riitta,  $e toimittaja.
710 2_ $a Hämeenlinnan keskikaupungin asukasyhdistys.

Viittaukset ekspressioiden
tekijöihin ja teoksen
yhteisötekijään, ei viittauksia
teosten muihin tekijöihin



Uusi käsite-malli
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Kiitos!

marja-liisa.seppala@helsinki.fi

Kuvailusääntöpalvelun osoite: kuvailusaannot-posti@helsinki.fi
Kuvailusääntöpalvelun sivut: https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu
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