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Kommentoinnin aloitustilaisuudessa 16.2.

• Käytiin läpi
• Kommentoinnin tyypit
• Kommentointiprosessin vaiheet
• Keskeiset toimijat prosessissa
• Kuinka kommentointi käytännössä tapahtuu
• Aikataulu

• Tilaisuuden diat ja tallenne löytyvät
Kuvailusääntöpalvelun alasivulta RDA-kommentointi:
• https://www.kiwi.fi/x/HYOiAw

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


Tässä tilaisuudessa

• Käydään läpi

• Kuvailusääntöpalveluun saapuneet muutosehdotukset

• Kommentointiprosessi tästä eteenpäin

• Vuoden 2017 poikkeustilanne



Tulleet korjausehdotukset

• Suomenkieliseen tekstiin tullut paljon muutos- ja
korjausehdotuksia:
• Nämä muutokset eivät vaikuta kansainväliseen sääntötekstiin
Ø Virallista muutosehdotusta ja muutosprosessia ei tarvita

• Kuvailusääntöpalvelu tekee korjaukset mahdollisimman
pian, mutta korjaukset näkyvät RDA Toolkitissa vasta
seuraavan Toolkit-päivityksen (release) myötä



RDA Toolkitin päivitysaikataulu (release)
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Huhtikuussa iso päivitys:
edellisen vuoden
hyväksyttyjen muutosten
julkaisu

Helmikuussa pieni päivitys:
pienten muutosten ja
linjausmuutosten julkaisu

Elokuussa pieni päivitys:
pienten muutosten ja
linjausmuutosten julkaisu

Lokakuussa pieni päivitys:
pienten muutosten ja
linjausmuutosten julkaisu



Vuosien 2017-2018 poikkeukset

• RDA Toolkitin ison remontin vuoksi ei

• Ei lokakuun 2017 päivitystä

• Ei helmikuun 2018 päivitystä

Ø Huhtikuussa 2018 iso muutos (englanninkieliseen tekstiin)



Tulleet muutosehdotukset

• Nämä muutosehdotukset käynnistävät kansainvälisen
muutosehdotusprosessin, joka etenee vuosittaisen
aikataulun mukaan

1. Ehdotus henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen (luvut 9-11)
aikaelementtien merkitsemiseen
• Ehdotuksen tekijä: Kansalliskirjasto
• Ehdotuksen sisältö: Ehdotetaan ajan merkitsemisen

ohjeistuksen väljentämistä niin, että ajan voisi merkitä muullakin
tavalla kuin amerikkalaisittain (vvvv kuukausi pp)



Tulleet muutosehdotukset (2)

• Ehdotuksen perustelu: RDA:n tekstin kansainvälistäminen
• Kuvailustandardiryhmän päätös: Lisätään väliaikaisratkaisuna

ko. sääntökohtiin linjaukset, joissa suositellaan ISO 8601 -
standardin mukaista merkintätapaa vvvv-kk-pp

2. Ehdotus erottuvanimekkeisten musiikkiteosten
auktorisoitujen hakutietojen lisäelementteihin (kohta
6.28.1.10)
• Ehdotuksen tekijä: Kansalliskirjaston musiikkiluetteloijat
• Ehdotuksen sisältö: Musiikkiteoksen numeroinnin

sisällyttäminen auktorisoituun hakutietoon myös silloin, kun sitä
ei tarvita erottamaan hakutietoja toisistaan.



Tulleet muutosehdotukset (3)

• Ehdotuksen perustelu: Rikkaamman metatiedon tallentamisen
salliminen valinnaisella lisäyksellä ko. sääntökohtaan.

3. Ehdotus teoksen muodon merkitsemiseen (kohta
6.3.1.3)
• Ehdotuksen tekijä: Kansalliskirjasto
• Ehdotuksen sisältö: Ehdotetaan ohjaavan termilistan lisäämistä

tekstiin
• Ehdotuksen perustelu: RDA-kuvailun yhdenmukaistaminen ja

laadun parantaminen
• Kuvailustandardiryhmän päätös: Odotetaan IFLAn genre- ja

muototermejä työstävän työryhmän sekä Sisällönkuvailun
asiantuntijaryhmän genretyöstön tulosta



Tulleet muutosehdotukset (3)

4. Ehdotus lakiaineiston kuvailuohjeisiin
• Ehdotuksen tekijä: Lakiaineistojen kuvailun asiantuntijat
• Ehdotuksen sisältö: Lakiaineistojen kuvailuohjeiden

muuttaminen kansainvälisemmäksi.
• Ehdotuksen perustelu: Ehdotus osa RDA:n tekstin yleistä

kansainvälistämistä
• Lakiaineistojen (suomalaisten) kuvailuasiantuntijoiden päätös:

Kommentoidaan ja/tai tuetaan Saksan, Itävallan ja
Sveitsin valmistelemaa keskustelupaperia



Poikkeuksellinen vuosi 2017

• Ei vuosittaisia isoja tai pieniä (fast track) muutoksia
englanninkieliseen tekstiin huhtikuun 2017 ja huhtikuun
2018 välisenä aikana

• Elokuussa 2017 saatetaan suomenkielinen versio ajan
tasalle:
• Käännökseen sisällytetään englanninkieliseen version tehdyt

päivitykset 2016 elokuulta ja lokakuulta sekä päivitykset 2017
helmikuulta ja huhtikuulta



Poikkeuksellinen vuosi 2017 (2)

• Huhtikuussa 2018 julkaistaan uudistunut
englanninkielinen RDA:
• Sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muutoksia, mm.

• uuden käsitemallin (FRBR LRM) uudet entiteetit paikka,
aikajänne, nomen ja res mukana RDA:ssa

• aggregaattiaineistojen (koosteiden) ja harvinaisaineistojen
ohjeiden lisääminen

• lukuja yhdistetään

• Muutokset sisällytetään suomenkieliseen versioon
vuoden 2018 aikana



Poikkeuksellinen vuosi 2017 (3)

• Suuren muutostöiden vuoksi RSC (kansainvälinen RDA-
kehittämisverkosto) ei ota suuria tai pieniä
muutosehdotuksia käsiteltäväksi 2017, mutta
• Muutosehdotuksia voi viedä tiedoksi ja keskusteltavaksi EURIGin

(Euroopan RDA-intressiryhmän) toukokuun (10.5.) kokoukseen
• Muutosehdotusten käsittely Kuvailustandardiryhmän

kokouksessa 24.5.2017
• Ehdotukset valmiina ensi vuoden listalla

• EURIGin sivut: (http://www.slainte.org.uk/eurig/)
• RSC:n sivut: http://www.rda-rsc.org/

http://www.slainte.org.uk/eurig/
http://www.rda-rsc.org/


Poikkeuksellinen vuosi 2017 (4)

• Tänä syksynä ei myöskään muiden maiden ehdotusten
kommentointia syksyllä

• RSC vuosikokous pidetään marraskuussa
poikkeuksellisesti suljetuin ovin
• RDA Toolkitin suuri muutos konkretisoituu vasta huhtikuussa

2018



Normaali vuosittainen prosessi

• Toukokuu:
• Muutosehdotuksien käsittely Kuvailustandardiryhmässä

• Kesäkuu:
• Kuvailusääntöpalvelu lähettää muutosehdotukset eteenpäin

EURIGiin

• Heinäkuu:
• Suomen asiantuntijaverkosto kommentoi EURIGin käsittelyssä

olevia Euroopan maiden muutosehdotuksia



• Elo/syyskuu:
• Euroopan ulkopuolisten maiden tekemien muutosehdotusten

kommentointi Suomessa

• Syyskuu:
• Kuvailusääntöpalvelu lähettää kommentit EURIGiin

• Joulu/tammikuu:
• Tieto muutosehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä

RSC:n marraskuiden vuosikokouksen jälkeen

• Huhtikuu (seuraava vuosi):
• Läpimennyt muutos näkyy englanninkielisessä tekstissä

Normaali vuosittainen prosessi (2)



Ensi vuosi

• Kommentointiprosessi käynnistyy taas helmikuussa
• HUOM! Kuvailijat voivat lähettää kaiken tyyppisiä

muutosehdotuksia Kuvailusääntöpalveluun ympäri
vuoden

• Kuvailusääntöpalvelu käy läpi RDA:han perustuvia
suomalaisia sovellusohjeita ja mahdollisia RDA:n
vastaisia ohjeistuksia ja käytänteitä
Ø Katsotaan, nouseeko sieltä muutosehdotuksia…



Lisätietoa

• Kuvailusääntöpalvelun
• alasivu RDA-kommentointi:

https://www.kiwi.fi/x/p4KiAw
• palveluosoite:

kuvailusaannot-posti@helsinki.fi

• Kuvailustandardiryhmän
• verkkosivut:

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

kuvailustandardit-posti@helsinki.fi

https://www.kiwi.fi/x/p4KiAw
mailto:kuvailusaannot-posti@helsinki.fi
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailustandardit
mailto:kuvailustandardit-posti@helsinki.fi


Kysymyksiä/kommentteja?

marja-liisa.seppala@helsinki.fi

mailto:marja-liisa.seppala@helsinki.fi

