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KANSALLISKIRJASTO

Ryhmän tehtävä

 Kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan standardien jalkauttaminen 

Suomeen

 Kansainvälisiin kommenttipyyntöihin vastaaminen Suomen osalta

 Kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotusten välittäminen 

kansainvälisille verkostoille

 Kuvailustandardiosaamista jakava foorumi kirjastoille sekä muille 

muistiorganisaatiolle
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Ryhmän asema

 Eroaa muista kuvailun kansallisista ryhmistä

 Kansalliskirjaston nimittämänä ryhmä

 Puheenjohtaja ja sihteeri Kansalliskirjastosta

 Ohjausryhmänä Kansalliskirjaston johtoryhmä

 Toimii kiinteässä yhteistyössä Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa

 Kansalliskirjastolla viime kädessä vastuu kuvailustandardien käytön edistämisestä 

Suomessa
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Kokoonpano 2018-2019

 Kaisa Hypen, Turun kaupunginkirjasto

 Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto

 Mari Isokoski, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto

 Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto

 Juha Piukkula, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

 Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto

 Tatja Pusa, Kansalliskirjasto, ryhmän sihteeri

 Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto

 Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, ryhmän puheenjohtaja



KANSALLISKIRJASTO

Tulokset 2017

 Tehtiin kuvailun keventämisehdotus RDA-tekstin pohjalta:

 Ehdotukset kuvailutasoista, ydinelementeistä ja linjauksista muiden ryhmien 

kommentoitavaksi: https://www.kiwi.fi/x/UAKsB

 Laadittiin kuvailun tärkeyttä korostava kannanotto

 Kuvailun laadun ja standardien tärkeys tiedonhaulle

 Julkaistu Tietolinjassa 1/2018 ja julkaistaan Signumissa 2/2018 teemalla ”katoavan 

tiedon lähteillä” 

https://www.kiwi.fi/x/UAKsB
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Tulokset 2017 (2)

 Julkaistiin suomennos kuvailun kansainvälisistä periaatteista IFLAn sivulla 

https://www.ifla.org/publications/node/11015

 Julkaistiin suositus YSOn käyttöönotosta: https://www.kiwi.fi/x/NoG6B

 Parannettiin toiminnan läpinäkyvyyttä lisäämällä viestintää, mm. ryhmän 

verkkosivuilla

https://www.ifla.org/publications/node/11015
https://www.kiwi.fi/x/NoG6B
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Painopisteet 2018-2019

1) Kuvailun keventämisen/sujuvoittamisen edistäminen (edelleen)

 Keventämisen ulottaminen MARC 21 –tallentamiseen, työprosesseihin, ohjeistuksiin jne.

 Kuvailuryhmien työpaja maaliskuussa

 Webinaari kirjastoille toukokuussa

 Kevennystoimenpiteet 2018 loppuun mennessä

 Kevyt RDA-versioiden luominen julkaisualalle ja tutkimusalalle

 Ohjeistusten tarkentaminen, pakollisuuksien lisääminen ja yhteisten termilistojen käyttöönotto 

 Tavoitteena hyödynnettävyyden parantaminen kirjastoissa (kuvailun ekosysteeminen 

laajentaminen)
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Painopisteet 2018-2019 (2)

2) RDA:n uuden version käyttöönoton tukeminen: 

 Käyttöönotossa sama prosessi kuin vuonna 2015-2016

 Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu kääntää tekstin ja sanaston

 Kuvailun kansalliset ryhmät laativat linjaukset ja esimerkit

 Kuvailustandardiryhmä hyväksyy linjaukset

 Tavoiteaikataulu:

 Käännös valmis 2018 lopussa

 Linjaukset ja esimerkit valmiit keväällä 2019

 Esittelevät webinaarit keväällä 2019

 Uuden version julkaisu huhtikuussa 2019

 Nykyinen RDA Toolkit poistuu verkosta kesällä 2019

 Lisätietoa Kuvailusääntöpalvelun sivulta Rakenneuudistus 3R (2019): 

https://www.kiwi.fi/x/2wFiBQ

https://www.kiwi.fi/x/2wFiBQ
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Painopisteet 2018-2019 (3)

3) Kuvailuun liittyvien standardien merkityksen markkinointi, mm. kirjastojärjestelmien 

uusimisen yhteydessä

4) Kuvailun rakennemuutoksen edistäminen, mm. 

 Teostietueiden tuottamisen tutkiminen

 Tutustuminen BIBFRAMEen

5) Kuvailevaan metatietoon vaikuttaviin muihin metatieto-osa-alueisiin (mm. 

tutkimusdatan metatietoon ja käyttöoikeusmetatietoon) ja standardeihin 

tutustuminen
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Kysymyksiä/kommentteja?

Ryhmän yhteystiedot: 

 kuvailustandardit-posti ät helsinki.fi

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

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

