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Terveyttä ja hyvinvointia tieteestä ja
tutkimuksesta
SOTEVirtuaalikirjasto Oy
14 ei-yliopistollisen sairaanhoitopiirin ja sote-yhtymän omistama hankinta- ja kirjastopalvelu
Perustehtävä:
•
•
•
•

auttaa asiakkaitaan (shpt) ylläpitämään henkilöstön osaamista
tuottaa suoria taloudellisia hyötyjä, hillitä kustannuksia
taata väestölle hoidon laatua ja turvallisuutta
auttaa lisäämään työpaikan houkuttelevuutta

Virtuaalikirjasto Helli - Oma kirjasto aina taskussasi
Virtuaalikirjasto Helli on kiireiselle helppo väylä monipuoliseen, ajantasaiseen kansainväliseen
tietoon.
Kaikkien omistajaorganisaatioiden käytössä.
Shp:n sairaalakirjaston koko aineisto yhdessä paikassa.
Se on käyttäjälleen Oma kirjasto aina mukana taskussa.

Tausta
e-Sairaalakirjasto -hanke 2017
Sairaanhoitopiireillä samakaltaiset kokoelmat - Miksi jokainen tilaa itse?
Saataisiinko yhteishankinnasta säästöjä?
Sairaalakirjastot tehneet yhteistyötä 2005 alkaen.
2017 Päijät-Hämeen soteuudistuksen yhteydessä sairaanhoitopiiri perusti eSairaalakirjasto -hankkeen informaatikon aloitteesta.
Mallia Espanjasta Sevillasta Andalusian kansanterveysjärjestelmän
virtuaalikirjastosta ja hankkeen esittely kaikkien shp:ien johdolle.
Syksyllä 2017 ensimmäiset yhteiset suorat hankintakokeilut 4 ison kustantajan
kanssa (Ama, Bmj, SpringerNature, Wiley).
Projektiryhmänä sairaalakirjastojen informaatikot.
Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n tuki koko ajan – toimi epävirallisena
ohjausryhmänä.
Kokonaan shpien rahoittama hanke, ei valtion tukea tai kehittämisrahaa

Tausta
e-Sairaalakirjasto -hanke 2018-2019
Ensimmäisen yhteishankinnan tulokset, kustannussäästö yli 20 %. Hanke jatkuu ja
laajenee.
Aineistojen lisäksi kilpailutetaan julkaisujärjestelmä, hakujärjestelmä sekä etäkäytön
järjestelmä 2018.
Hankintatoiminnan optimoimiseksi päätetään perustaa yhtiö, joka sekä hankkii
aineistoja että tarjoaa niihin pääsyn Virtuaalikirjastosta.
Yhtiön perustamisen valmistelutoimenpiteet 2019

• Hyötyjen ja tarkoituksenmukaisuuden selvitystyö, hankinnan sidosyksikkönä toimisen selvitys,
liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, neuvottelut sairaanhoitopiirien kanssa

Samana vuonna rinnakkain myös kolmen järjestelmän käyttöönotto ja Virtuaalikirjasto
Helli-sivuston luominen
• Julkaisujärjestelmä Libguides
• Ovid Discovery
• Open Athens -etäkäyttö

15.11.2019 yhtiön perustamiskokous

Yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2020
Työnkuvan muuttuminen
Yhtiön perustoimintojen järjestäminen
Asiantuntijat –työryhmän perustaminen
Kaksi työntekijää
• Toimitusjohtaja
• Informaatikko

Tehtävien jako

• Toimitusjohtaja: yhtiönhallinto ja päätöksenteko, talous, hankinnat, henkilöstöhallinto,
asiakashankinta
• Informaatikko: aineistojen hallinta, järjestelmienhallinta, verkkosivujen ylläpito, koulutus,
asiakaspalvelu
• Molemmilla: viestintä, kehittäminen, markkinointi

Työnkuvan muuttuminen

• Laaja toimintaympäristö 15 organisaatio, prosessit monimutkaistuvat
• Uusia vastuita
• Järjestelmän suunnittelua

Toiminta alussa
Hankintatoiminta
•
•
•
•
•
•
•
•

Tavoitteena kustannusten lasku, parempi palvelu ja tilausten hallinta
Selvitykset hankintalakiamiehen kanssa suorahankintojen mahdollisuudesta
Luovuttu suurimmalta osin välittäjän käytöstä
Yhteiset lisenssit
Isoimmille organisaatioille valinnaisia kokoelmia
Kustantajat kiinnostuneet suuresta tilaajaryhmästä
Aineistokustannusten lasku Peruskokoelman osalta vuoteen 2017 verrattuna - 55 %
Aineistokokoelman kasvu 17 000 nimekkeeseen, lähtökohta sairaanhoitopiiristä riippuen
pienimmissä 30 – 50 nimekettä, suuremmissa 150 – 10 000 nimekettä

Virtuaalikirjasto Helli tutuksi
• Markkinointimateriaalit
• Käyttökoulutus
• Sivuston kehittäminen

Uudet palvelut
Uudet asiakkaat

Miksi onnistuimme?
Sairaanhoitopiirien ylimmän johdon tuki.
Yhteistyö kirjastoalan ammattilaisten kanssa, joilla vahva kokemus
sairaalaympäristössä toimimisesta.
Yhteistyökumppanit tuttuja ja sitoutuneita hankkeeseen ja kehittämiseen.
Luottamus ja yhteinen näkemys tavoitteesta.
Vahva ammattiosaaminen ja lääketieteen kustannusbisneksen
tunteminen.
Matala organisaatio mahdollistaa nopean päätöksenteon.
Yhtenäiset kokoelmat.
Aineistojen käyttö kohtuullista - mahdollistaa PPV-tilaukset.

