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Yleistä

• Luvut voisi otsikoida tarkemmin:
• Aiheeseen liittyvät luvut, esim. Henkilö aiheena
• Aineiston kuvailuun liittyvät luvut, esim. Teoksen kohderyhmä tai Teoksen ja ekspression

ajankohdat
• Helpottaisi erottamaan aiheen merkitsemisen ja aineiston kuvailun elementit toisistaan

• Termi hakumuoto
• Termi Hakutieto olisi RDA:n mukainen termi



Viittaukset RDA-lukuihin

• Lajityyppi/muoto-lukuun viittaus RDA-lukuun 6.3
• Paikka-luvun kartan matemaattisiin tietoihin viittaukset RDA-lukuihin 7.4

(koordinaatit) ja 7.25 (mittakaava)
• Luomisaika-lukuun viittaus RDA-lukuihin 6.4 (teoksen ajankohta) ja 6.10

(ekspression ajankohta)
• Luomispaikka-lukuun viittaus RDA-lukuun 6.5 (teoksen paikka)



Linjaukset RDA-lukuihin

• Lajityyppi/muoto-luku:
• Millainen linjaus tehdään RDA-lukuun 6.3 ja mihin sanastoihin viitataan, kun tarkoitetaan

sekä 380- että 655-kenttään tallennettavia termejä?
• Linjaukseen maininta yksikkö/monikkomuodoista ja termien tallentamisesta pienillä

alkukirjaimilla?

• Kohderyhmä-luku:
• Merkitäänkö RDA-luvun 7.7 linjaukseen kaikki fasetit ja linkit niihin liittyviin termeihin

Metatietosanastossa? Vai vain jotkut?
• Poimitaanko termit asiasanastosta Metatietosanastoon fasettien mukaisesti ryhmiteltynä?
• Onixin suomalaisessa sovelluksessa käytetään ikää ja koulutusastetta

kohderyhmämäärittelyssä: http://www.onixkeskus.fi/sivu/onix-sovellus/

http://www.onixkeskus.fi/sivu/onix-sovellus/


Linjaukset RDA-lukuihin (2)

• Teos-luku:
• Linjaus RDA-lukuun 6.4: Elokuvissa teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti myös

silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan saman nimisiä teoksia toisistaan?
• Linjaus myös Kumean av-aineiston työohjeeseen
• Ehdottaako Sisku-ryhmä RDA-luvun 6.2.1.7 linjaukseen (teoksen nimen aloittavan

artikkelin poisjättämisestä) muutosta?



Muita huomioita RDA:n näkökulmasta

• Lajityyppi/muoto-luku:
• Teoksen muoto on pakollinen RDA:ssa, kun sitä tarvitaan erottamaan saman nimiset

teokset toisistaan, toisin kuin Sisku-oppaassa.

• Henkilö-luku ja Yhteisö-luku:
• Voisi viitata Toimijakuvailuohjeeseen:

https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje
• Korjaus- ja täydennyspyynnöt Toimijakuvailupalveluun, toimijakuvailu-posti@helsinki.fi
• Fiktiivisen toimijan kuvailu muuttunee uuden RDA-version myötä
• ISNI-tunnusten käytön ohjeistus?

• Tapahtuma-luku:
• Voisi viitata Toimijakuvailuohjeeseen

https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje
mailto:toimijakuvailu-posti@helsinki.fi


Muita huomioita RDA:n näkökulmasta (2)

• Teos-luku:
• Voisi viitata Musa-Melinda-ohjeeseen
• Entäs ekspressio kohteena?
• Raamatun kirjojen nimiin tulossa korjauksia helmikuun päivityksen myötä → esimerkkejä

muutettava

• Aika-luku:
• RDA:n uuteen versioon tulossa timespan-entiteetti. Vaikutus kuvailuun vielä auki.



Muita huomioita RDA:n näkökulmasta (3)

• Paikka-luku:
• Onko Sisku-ryhmä miettinyt ohjeistuksen ja esimerkkien yhtenäistämistä RDA:n kanssa?
• Erot Sisku-oppaan ja RDA:n luvun 16 välillä:

• RDA:ssa laajemman maantieteellisen alueen nimi sisällytettävä paikan nimeen pilkun jälkeen tai
sulkeisiin silloin, kun paikka on julkishallinnollisen yhteisön nimi

• Sisku-oppaassa ei merkitty laajemman alueen nimeä paikan nimen yhteyteen
• Ehdotus:

• Odotetaan uutta RDA-versiota ennen yhtenäistämistä
• Paikan auktorisoidun hakutiedon muodostamista ei vielä ohjeistettu RDA:ssa
• Paikkaan kuten kaikkiin RDA-entiteetteihin tullee uudessa RDA-versiossa liittymään Nomen,

joka voi antaa liikkumavaraa…



Kysymyksiä/kommentteja Kuvailusääntöpalvelulle:
kuvailusaannot-posti@helsinki.fi

marja-liisa.seppala@helsinki.fi

mailto:kuvailusaannot-posti@helsinki.fi
mailto:marja-liisa.seppala@helsinki.fi

