
 
RDA-kuvailusäännöstö 
 

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.  
 
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.  

 
Kansalliskirjaston RDA-tiedotussivut löytyvät osoitteesta  https://wiki.helsinki.fi/display/RDA/RDA-
tiedotussivut.  RDA-säännöstöä ylläpidetään ja se on käytettävissä American Library Associationin 
(ALA) RDA Toolkitissa. Suomenkielinen käännös tulee sinne myöhemmin. Jokaisella kuvailutyötä te-
kevällä tulee olla pääsy Toolkitiin, koska säännöt päivittyvät useita kertoja vuodessa. 
 
Jos RDA-kuvailusäännöstö otetaan käyttöön Vaski-kirjastoissa vuoden 2016 aikana, se edellyttää 
 

- em. koulutuksiin osallistumista. Jokaisen kuvailutyötä tekevän on osallistuttava koulutuksiin 
joko paikan päällä Helsingissä tai etänä tai katsottava esitykset verkosta 

- riittävästi RDA Toolkit -lisenssejä. 
- Auroran kehittämistä. 

 
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.  

 
 
RDA:n käyttöönoton edellytykset ja aikataulu 
 
 

Edellytykset RDA:han 
siirtymiselle 

 Aikataulu 

Muut suomalaiset kir-
jastot 

RDA käyttöön Melinda-kirjastojen (mm. Fennica ja 
PIKI) kuvailussa  

1/2016 

Melindaan kuuluvien tietokantojen RDA-konversio 3/2016 

BTJ RDA käyttöön BTJ:n kuvailussa kotimaisessa kirjalli-
suudessa 1/2016 

Aurora hyväksyy RDA-kentät valmis 

RDA-konversio mahdollinen suorittaa 3/2016 

RDA:n suhderakenteita mahdollista hyödyntää Auro-
rassa 
 

vuoden 2016 aikana 

Osaaminen ja työväli-
neet 

RDA-suomennos saatavissa Toolkitin kautta vuodenvaihde 
2015/16 

henkilökunnan koulutus alkaen 9/2015, jatku-
vaa (säännöt päivitty-
vät jatkuvasti) 

selvitys ja ehdotus kuvailutyön organisoinnista Vas-
kissa 
  

3/2016 

 
  

https://wiki.helsinki.fi/display/RDA/RDA-tiedotussivut
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Kustannukset RDA:n käyttöönotosta 
 

Aurora RDA-lisäosat (sisältää konversion lisäksi 
Melinda-paketin, massatuontiominaisuuden, 
tietokannan siivoustyökalun) 

käyttöönotto 18 750 € 
vuosimaksu 5000 € 

Toolkit Vaskin nykyinen kuvailumalli edellyttää 
lisenssien hankkimista 13 Vaski-kirjastoon 
(kustannusarviossa  oletuksena malli, jossa 
lisenssejä muihin kuvailua tekeviin Vaski-
kirjastoihin 1, Turkuun 13) 

3636,10 € / vuosi 
 
Kustannuksia saadaan 
vähennettyä, jos kuvailua 
keskitetään. PIKIssä kuvailu 
on keskitetty Tampereelle 
(8 kuvailijaa, joiden 
tarvitsemien lisenssien 
hinta on 300 € / vuosi)  

Koulutukset Kuvailijoiden osallistuttava Kansalliskirjaston 
syksyn 2015 aikana pitämiin koulutuksiin. 
Jatkossa koulutuksia tulee lisää (säännöt 
päivittyvät jatkuvasti). 

3 kokopäiväistä koulutusta 
x noin 35 kuvailijaa 

 
 
Kustannukset jos RDA:ta ei oteta käyttöön 
 

Valmiina saatavan 
kuvailutiedon määrä 
vähenee 

Tietokannat, joista Vaskiin siirretään tietueita käyttävät RDA:ta → 
siirtotietueita on muokattava Vaskissa (ISBD-tietueen voi konvertoida 
automaattisesti RDA:ksi, toisin päin konversio ei onnistu) 

Vanhan 
kuvailustandardin 
käyttäjäksi 
jättäytyminen sisältää 
riskejä 

Kirjastojärjestelmien kehittämisessä oletuksena on, että kirjastot käyttävät 
kulloinkin voimassa olevia standardeja. 
 
RDA:n kehittyessä RDA-kirjastoissa tehtäviin kuvailuihin tallennetaan yhä 
enemmän  tietoa, jota ei pysty hyödyntämään vanhaa kuvailusäännöstöä 
käyttävissä kirjastoissa.  
 
Melindaan liittyminen on mahdollista vain RDA:ta käyttäville kirjastoille. 
 

Tietokannan laatu 
heikkenee 

Valmiina saatavien tietueiden muokkaaminen käsin lisää virheitä tietueissa 
(riskinä että syntyy tietueita, joissa on sekaisin ISBD ja RDA –kuvailua). 

RDA on joka 
tapauksessa otettava 
lopulta käyttöön, 
käyttöönotto on 
myöhemmin 
työläämpää 

RDA:han ollaan siirtymässä paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti. Myös 
Vaskin on lopulta otettava säännöstö käyttöön. Käyttöönotto tilanteessa, 
jossa myös kuvailutietojen tallennusformaatti on ehtinyt muuttua, on 
Kansalliskirjaston RDA-asiantuntijoiden mukaan työläämpää kuin nyt tehtävä 
käyttöönotto. 

 
 
 
 
 
 
 


