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Tietokannan siivoaminen ISBD-konversiota varten 
 
Varsinainen tietokannan konversio tehdään Usemarconilla, Kansalliskirjasto tekee 4.4.2012. 
Ennen konversiota kannattaa kuitenkin korjata virheelliset tietueet, jotta konversio sujuisi 
mahdollisimman hyvin ja antaisi oikeampia tuloksia. Konversio on jonkinasteinen kompromissi, 
ihan 100 %-tulokseen ei taida olla mahdollisuuksia. 
 

Kansalliskirjasto tekee Voyager-tietokantoihin sekä Aleph-Lindaan pääsiäisen seutuun nk. 0-
alueen konversion. Konversio perustuu uusiin Kirjastoaineistojen kuvailusääntöihin (ISBD 
consolidated), jotka otetaan käyttöön kevään aikana. Sääntöjen tämänhetkinen käännös on 
Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmän sivulla 
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=35915293 
 
Konversiossa poistetaan aineiston yleismääre kentästä 245 $h ja lisätään kuvailusääntöjen 0-
alueen mukaiset kentät Sisältötyyppi (336) ja Mediatyyppi (337). Esim. äänikirjatietueessa on 
jatkossa kentät 336 Puhe ja 337 audio, DVD-levyssä 336 Kuva (liikkuva) ja 337 video. 
 
Konversiota varten on perustettu wikipalvelu Kansalliskirjaston sivuille 
https://wiki.helsinki.fi/display/ISBDkonversio/ISBD-konversio. Sivuilla on aikataulu, ohjeita 
konversioon valmistautumista varten sekä varsinainen konversio-ohjelma kirjastojen 
testattavaksi. Konversio perustuu pitkälti kiinteiden kenttien koodeihin eikä kaikkia 
virhetilanteita ole voitu ottaa huomioon. Useimmat monografiapohjalle tehdyt, muun kuin 
tekstiaineiston tietueet on kuitenkin pyritty korjaamaan konversiolla. 
 
Konversion aikataulu on seuraava: 
 
Ma-ti 2.-3.4.2012 konvertioidaan Linnea1- ja Linnea3-domaineilla olevat tietokannat 
(yliopistokirjastot ja eräät erikoiskirjastot). Konversiot pyritään saamaan valmiiksi maanantain 
kuluessa, mutta tiistai varataan varmuuden vuoksi. 
 
Linda konvertoidaan samaan aikaan Linneoiden kanssa. Valmis todennäköisesti maanantaina 
2.4. 
 
Ke 4.4.2012 konvertoidaan ammattikorkeakoulujen Armas-domainin tietokannat. 
Kiirastorstai 5.4. pidetään tässäkin varapäivänä, mutta muutama vuosi sitten tehdyn MARC 
21-konversion perusteella näyttäisi siltä, että yksi päivä Armakselle riittää. 
 
Ohjeita ja kyselyjä löytyy luetteloinnin kehittämispäivän aineistoista 
https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=21890802 

 
Kaikilla on jotain omia viritelmiään tietokannoissa, yksiselitteisen ohjeistuksen tekeminen ei siis ole 
mahdollista. Erinäisiä vinkkejä voidaan ehkä kuitenkin antaa, jos niistä olisi jollekin apua. Tässä on 
siis esimerkiksi kuvaus siitä, kuinka SAMKissa on tietokantaa siivottu konversiota silmällä pitäen (= 
köyhän miehen versio). 
 

 
Vaihe 1: etsitään siivottavat tietueet 
 
245h-osakentän sisältäviä tietueita on SAMKin Tyrnissä 4111, joten käsipelillä niitä ei kannata 
alkaa siivoamaan. Näppärä tapa on ottaa vaikkapa tarpeellisia kenttiä/merkkipaikkoja sisältävät 
listat Exceliin ja tarkastella silmämääräisesti mitä on (ja mitä pitäisi olla..). Luetteloijan ja ylläpitäjän 
kesken tehtävä yhteistyö on tässä sallittua. 
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Tarkasteltavia tietueita voi hakea tietokannasta esimerkiksi konversioon vaikuttavien kenttien ja 
merkkipaikkojen perusteella. Muita kenttiä ei kannattane korjata konversion takia, toki kannattaa 
muuten korjailla vanhoja syntejä. 
 

000/06 
007 
008/23 ja 008/33 
245h (kannattaa muistaa, että erityismääreitä voi olla myös väärissä osakentissä tai 
merkintä voi puuttua tyystin) 
 

 
Accessilla (voi käyttää toki muitakin tapoja):  
 
Tällaisellä kyselyllä haetaan tietokannasta tietueet, joissa on 245h-osakenttä. Blob-kyselyt ovat 
aika hitaita, mutta pyörivät kuitenkin inhimillisessä ajassa pienissä amk-tietokannoissamme. 
BIB_INDEX-taulukon käyttäminen (indeksin koodi 2450)on huomattavasti nopeampaa, sitä voi 
käyttää ainakin siihen, jos hakee väärissä 245-osakentissä olevia yleismääreitä. Näiden kahden 
seuraavan kyselyn ajamiseen menee aikaa ehkä n. tunti, riippuen hiukan tietokannan koosta. 
Taulukon luovia kyselyjä kannattaa käyttää, jää samalla tiedot talteen ja kopiointi exceliin on 
sujuvampaa. 

 
SELECT BIB_TEXT.BIB_ID, 
GetSubField(GetFieldRaw(GetBibBLOB([BIB_TEXT].[BIB_ID]),"245",1),"h",1) AS 245h INTO 
245_h1 FROM BIB_TEXT WHERE 
(((GetSubField(GetFieldRaw(GetBibBLOB([BIB_TEXT].[BIB_ID]),"245",1),"h",1))<>"")); 

 
Toinen kysely, joka käyttää edellisellä luotua taulukkoa (245_h1) ja tuo lopullisen listan bibeistä ja 
halutuista osakentistä/merkinnöistä. Kyselyn tuottaman taulukon (245h_300) voi sitten siirtää 
Exceliin ja alkaa silmämääräisesti (yllättävän nopeasti silmä tarttuu outoihin merkintöihin) tai etsi-
toiminnolla tutkimaan kiinteämittaisten/245h-osakentän merkintöjen oikeellisuutta. Tai miten vain 
itse haluaakin siivousta tehdä! 

 
SELECT [245_h1].BIB_ID, BIB_TEXT.TITLE_BRIEF, [245_h1].[245h], 
BIB_TEXT.BIB_FORMAT, GetFieldAll(GetBibBlob([245_h1].[BIB_ID]),"006") AS 006, 
GetFieldAll(GetBibBlob([245_h1].[BIB_ID]),"007") AS 007, Mid$([FIELD_008],24,1) AS 
008_23, Mid$([FIELD_008],34,1) AS 008_33, 
GetFieldAll(GetBibBlob([245_h1].[BIB_ID]),"256") AS 256a, 
GetFieldAll(GetBibBlob([245_h1].[BIB_ID]),"300") AS 300a INTO 245h_300 
FROM BIB_TEXT INNER JOIN 245_h1 ON BIB_TEXT.BIB_ID = [245_h1].BIB_ID 
ORDER BY [245_h1].[245h], Mid$([FIELD_008],24,1), Mid$([FIELD_008],34,1); 

 
Lopputuloksena saadaan taulukko, jossa pitäisi olla/on konversion kannalta oleelliset kentät. 
SAMKissa listassa oli lähes 4000 bibiä. Yleisin virheellisyys oli kirjoitusvirhe 245h-kentässä, myös 
007 –merkinnät vaihtelivat aineistotyyppien sisällä. 
 

 
Vaihe 2a: Osakenttien/merkkipaikkojen korjaaminen MarcEditillä 
 
Isoissa korjauksissa MarcEdit on näppärä työkalu. Sillä voi helposti korjata isonkin bib-joukon 
merkinnät merkkipaikka/osakenttä kerrallaan. 
 
Otetaan siivottavat tietueet ulos tietokannasta Pmarcexportilla (tästä ja MarcEditistä sekä 
RecordReloaderista on ohjetta esimerkiksi Amkit-wikin Julkaisurekisteri-sivulla 
https://wiki.hamk.fi/display/amkit/Julkaisurekisteri). Tietueiden uloslukuun ei kulu paljoakaan aikaa, 
koko tietokanta exportoituu muutamassa minuutissa. 
 

https://wiki.hamk.fi/display/amkit/Julkaisurekisteri


Muokataan MarcEditillä. Tietenkin voi käyttää myös muita vaihtoehtoja, esim. Usemarcon on 
käyttökelpoinen jos osaa muokkailla rul-tiedostoja. 
 
Tuodaan tietueet takaisin tietokantaan RecordReloaderilla. 
  

HUOM!! RecordReloader –ohjelma ei välttämättä toimi suoraan Windows7 64-bit työasemilla. 
XP:llä pyörii ilman kitinöitä. 

 
 

Vaihe 2b: Muokkaaminen luettelointi-clientissa 
 
Pienempiä bib-listoja on helpointa korjata cat-clientissa käyttämällä apuna vaikkapa 
MacroExpressiä. 
 

Haetaan bibit esim. Accessilla tai poimitaan bib_id:t vaiheen 1 tiedostosta. 
Avataan bibit MacroExpressillä. 

 
Tietenkin voi myös korjata bib kerrallaan, riippuu ihan siitä onko systemaattista korjausta vai 
erinäisiä kirjoitusvirheitä vai mitä. 
 
 

Vaihe 3: Katsellaan Usemarconilla 
 
 
Kun kiinteämittaisissa kentissä eri aineistoilla on jotakuinkin yhteneväiset merkinnät, on 
uudelleensiivoaminen huomattavan yksinkertaista! 
 
Kansalliskirjaston wikissä https://wiki.helsinki.fi/display/ISBDkonversio/ISBD-konversio on linkki 
Usemarconin lataamiseen. Usemarcon on nopea ohjelma, SAMKin tietokanta (90 007 bibiä) 
pyörähtää läpi muutamassa minuutissa. 
 
Usemarcon.quilla näkee sujuvasti ruudulta vasemmalta alkuperäisen tietueen ja oikealta 
konvertoidun. Noista etsimällä voi todeta, näyttävätkö tulevat 336- ja 337-kentät loogisilta. 
Bib_id:llä voi hakea esimerkkitietueita näytölle ja sitten palata korjailemaan. 
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