
 
RDA-kuvailusäännöstön käyttöönotto Vaski-kirjastoissa 
 

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöstö on muuttumassa. Resource Description and Access (RDA) -
kuvailusäännöstön kantava ajatus on tiedon linkittäminen ja jo tehdyn työn hyödyntäminen. Sään-
nöstön pohjalta tuotettu metatieto on linkitettyä dataa, jota voidaan hyödyntää verkkoympäristös-
sä huomattavasti aiempaa paremmin. Näin kirjastojen tuottamaa metatietoa on jatkossa mahdol-
lista käyttää erilaisissa sovelluksissa ja kirjastojen on mahdollista käyttää muualla tuotettua tietoa 
(auktoriteetit, asiasanastot ja ontologiat). RDA:n käyttöönoton myötä kirjastojen näkyvyys verkko-
ympäristössä vahvistuu vähitellen. 
 
Kansalliskirjasto siirtyy RDA:n käyttöön vuoden 2016 alusta ja RDA:n soveltaminen on mm. edelly-
tys Melindaan siirtymiselle. RDA muuttaa kuvailutyötä asteittain, kun MARC21-formaattiin lisätään 
uusia ominaisuuksia. Uuden ajattelutavan sisäistäminen ja käytäntöjen opettelu on kuitenkin aloi-
tettava syksyllä 2015, kun Kansalliskirjasto järjestää koulutusta. Siirtymävaihe on pitkä ja vaatii pal-
jon myös järjestelmäkehitystä. Uuden säännöstön soveltaminen mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa on edellytys sille, että poimintaluettelointia voidaan tehdä keskeytyksettä ja näin säästää 
oman työn osuutta kuvailussa.  
 
RDA 

- ohjeistus on noin 1000 sivua, päivittyy säännöllisesti 
- soveltaa FRBR-käsitemallia, jossa aineistosta tunnistetaan ja kuvaillaan teos-, ekspressio-, 

manifestaatio- ja kappaletaso 
- kuvailun kohteena ovat aineisto-, henkilö- ja aihe-entiteetit sekä niiden väliset suhteet 

 
Kansalliskirjaston RDA-tiedotussivut löytyvät osoitteesta  https://wiki.helsinki.fi/display/RDA/RDA-
tiedotussivut.  Kansalliskirjaston järjestää RDA-koulutusta 2.10., 27.10. ja 1.12. 
 
RDA-säännöstö löytyy American Library Associationin (ALA) ylläpitämästä RDA Toolkitista: 
https://access.rdatoolkit.org/. Suomenkielinen käännös tulee sinne syyskuun aikana. Jokaisella ku-
vailutyötä tekevällä tulee olla pääsy Toolkitiin. 
 
Jos RDA-kuvailusäännöstö otetaan käyttöön Vaski-kirjastoissa vuoden 2016 alussa, se edellyttää 

- em. koulutuksiin osallistumista. Jokaisen kuvailutyötä tekevän on osallistuttava koulutuksiin 
joko paikan päällä Helsingissä tai etänä. Näiden koulutuspäivien lisäksi järjestetään Vaskin si-
säistä RDA-koulutusta, josta ilmoitetaan myöhemmin. 

- riittävästi RDA Toolkit –lisenssejä. Niiden hinnoista Vaski-konsortiolle on lähetetty tiedustelu 
ALA:an 

- Auroran kehittämistä niin, että RDA:n soveltaminen on mahdollista. Axiellin suunnitelmat 
konkretisoituvat syksyn aikana, samoin kustannusarvio. 

 
RDA:n mahdollinen käyttöönotto edellyttää myös Vaskissa tehtävän kuvailutyön arviointia. Sen so-
veltaminen vaatii aiempaa ammattimaisempaa kuvailua, koska säännöstö päivittyy jatkuvasti. Sa-
tunnaisesti kuvailutyötä tekevien ei ole mahdollista hallita muutoksia ja soveltaa niitä omassa työs-
sään. MARC21- ja ISBD -käyttöönotoista on opittu se, että kuvailustandardien muuttuessa hajautet-
tu malli toimii huonosti. Kuvailijoiden suuren määrän vuoksi uusien standardien opiskeluun on ku-
lunut kirjastossa paljon työaikaa.  Koska kuvailijat työskentelevät eri kirjastoissa, osaamista ei voida 
jakaa. Tuloksena on kirjavia kuvailukäytäntöjä.  
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