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Mikä SOTEVirtuaalikirjasto? Mikä Helli?

SOTEVirtuaalikirjasto Oy

14 ei-yliopistollisen sairaanhoitopiirin ja sote-yhtymän omistama hankinta- ja kirjastopalvelu

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

Uutena palveluna yhteinen informaatikkopalvelu kolmelle organisaatiolle

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



SOTEVirtuaalikirjasto

Aloitimme vuonna 2017 e-Sairaalakirjasto -hankkeen, jossa etsimme uusia tapoja 
tarjota tietoa ja sähköisiä resursseja julkisille terveydenhuollon ja sosiaalialan 
organisaatioille.

Sairaanhoitopiirien ja sote-yhtymien rahoittaman kolmivuotisen hankkeen tulokset 
olivat niin hyviä, että sairaanhoitopiirien johtajat halusivat tukea yhtiön rakentamista 
sen ympärille.

Marraskuussa 2019 perustettiin voittoa tavoittelematon yhtiö SOTEVirtuaalikirjasto, 
joka tarjoaa hankintoja ja verkkokirjastopalveluita. 

Yhtiö on juridinen ja virallinen hankintayksikkö.



Sairaalakirjastot Suomessa 

• 15 keskussairaalasta kymmenessä (10) on 
informaatikko tai kirjastonhoitaja.

• Työnkuva on samanlainen.

• Työntekijöitä on 0,5–2 henkilöä per 
organisaatio.

• Sairaalakirjastojen kokoelmat ovat 
samantyyppisiä.

• Aineistojen ovat kalliita ja hinnat nousevat 
jatkuvasti.

• Kokoelmien hankinta ja hallinta ovat 
runsaasti aikaa vieviä prosesseja.

Yhtiön tavoite on

• Kehittää kansallista hankinta- ja kirjastopalvelua sote-sektorille.

• Tarjota kirjastoammattilaisille mahdollisuus keskittyä palvelujen
markkinointiin ja aineistojen käytön koulutukseen. 

• Varmistaa yhdenvertainen pääsy kansainväliseen tieteelliseen
tietoon maanlaajuisesti.

• Tuottaa suoria taloudellisia hyötyjä ja  hillitä kustannuksia.

• Auttaa asiakkaitaan (shpt/hyvinvointialueet) ylläpitämään 
henkilöstön osaamista.  

• Auttaa lisäämään työpaikan houkuttelevuutta.

• Taata väestölle hoidon laatua ja turvallisuutta.  

Tavoitteena entistä tehokkaammat, 
laadukkaammat ja tasavertaisemmat palvelut



Tavoite: Saada e-Kirjasto käyttöön nopeasti

Yhtiön perustamisen rinnalla kolmen uuden järjestelmän kilpailutus, hankinta ja 
käyttöönotto 2019-2020

• LibGuides

• Ovid Discovery

• OpenAthens

Asiakkaiden käyttökoulutus

• Loppukäyttäjät

• Informaatikot ja kirjastohenkilöstö

Kehittäminen ja oppiminen kokemuksista, onnistumisista ja epäonnistumisista on 
edelleen jatkuva prosessi.

e-Kirjaston rakentaminen



SOTEVirtuaalikirjasto on ainutlaatuinen konsepti kirjastoalalla.

Virtuaalikirjasto Helli tarjoaa asiakkailleen yhteisen Peruskokoelman.

• Ennen projektia pienemmillä sairaaloilla oli kokoelmassaan 10-50 lehtinimekettä, 
isompien sairaaloiden kokoelmissa oli 150–7000 nimekettä.

• Yhteishankinnat ovat laajentaneet e-kirjaston kokoelmia yli 10 000 nimekkeeseen.

Projekti ja yhtiö ovat tuottaneet kustannussäästöjä, kehittäneet palveluja ja 
hankintamenettelyjä. Yhteishankintojen kustannussäästöt ovat olleet 20-50 %.

Uuden kirjastopalvelukonseptin hyödyt



SOTEVirtuaalikirjasto ja Helli ovat ainulaatuinen esimerkki yhteistyöstä ja luottamuksesta
sairaalakirjastojen välillä. 

Onnistumisen edellytyksiä olivat: 

• Selkeä visio, vahva tahto ja kaikkien osapuolten sitoutuminen yhteiseen päämäärään. 

• Osaava projektijohtaminen, kustannusalan tuntemus ja kontaktit.

• Sairaanhoitopiirien johtajat ryn tuki ja sitoutuminen projektiin ja sen tavoitteisiin. 

• Matala projektihierarkia ja joustavat työskentelymenetelmät. 

• Yhteistyö kirjastoammattilaisten kanssa, joilla on pitkä kokemus työstä sairaalaympäristössä.

Onnistumiseen tarvitaan visio, tietoa ja tukea



Tulevaisuuden näkymiä

Yhtiön perustamisvaiheesta siirrytty vakiintuneeseen toimintaan
• Peruspalvelujen ylläpito

Uudet asiakkaat ja palvelut
• Tuoda palvelujen piiriin sote-alan organisaatioita, joilla ei ole kokoelmia ja 

kirjastopalveluita

Palvelujen arvioiminen ja kehittäminen asiakkaiden tarpeiden 
mukaan.

• Tiivis yhteistyö organisaatioiden Asiantuntijat-ryhmän kanssa


