
”Kontaktpersonen 
kan ändras och 

�retaget ska vara 
bere� på a� tala med 

�era personer.”

”Vi kan inte ta emot 
gåvor eller 

gratismåltider.”

1. Behandlar man
personuppgi�er i tjänsten?

Infograf �r EdTech-�retag om 
anska�ningsprocessen i Helsingfors stad

Har ni en toppenlösning, som ni vill introducera till inlärningsmiljöerna i Helsingfors stad? Fint! Vi vill 
gärna höra mer av er! Så här går processen:

1
01. Fundera på ifall er tjänst svarar på behoven �r de lärande.

Det mervärde lösningen ger staden och slutanvändarna är utgångspunkten �r alla anska�ningar. Berä�a �r oss hur den tjänst 
ni erbjuder passar in i stadsstrategin och hur tjänstens användare gagnas av a� använda den.

STADSSTRATEGIN

Stadens pedagogiska linjedragningar och 
vägkartan över ICT-utvecklingen styr hur 
inlärningsmiljöerna utvecklas och 
upphandlingar i anknytning till dem.

ANVÄNDARE

Utgångspunkten �r upphandlingar och 
�rsök inom sektorn �r fostran och 
utbildning är a� de ger användarna 
ny�a. Företagen får värdefull 
användarrespons och pedagogiska 
synvinklar �r vidareutveckling genom 
samutvecklingen.

FÖRSÖKSMÖJLIGHETER

Småskaliga �rsök och samutveckling är o�a 
snabbare än den egentliga upphandlingspro-
cessen. Möjligheter a� göra �rsök hi�as 
vanligtvis via olika projekt samt genom 
stadens näringslivsavdelning. Man kan också 
göra �rsök med tjänster som fortfarande 
utvecklas.

Försöksmöjligheter i näringslivsavdelningen

VAR KAN MAN FÅ MER 
INFORMATION?

Helsingfors stadsstrategi

Sektorns �r fostran och 
utbildning strategiska 
målsä�ningar

Sektorns �r fostran och 
utbildning utvecklingspro-
jekt

Sektorns �r fostran och 
utbildning digitala handling-
splan

Evenemang, t.ex. Educa

CHECKLISTA FÖR 
DATASÄKERHET

02. Vad är bra a� veta när man har a� göra med Helsingfors sektor 
        �r fostran och utbildning?
Den o�entliga �rvaltningen styrs av lagen om o�entlig upphandling, som har som en av sina viktigaste uppgi�er a� se till a� 
användningen av o�entliga medel är e�ektivt och transparent. Du gör processen smidigare genom a� studera lagen om o�entlig 
upphandling. Vid behov kan du få �retagsrådgivning från många håll, såsom xEdu och NewCo.

03. Vad ska man beakta kring produkter och tjänster? 
Inlärningsmiljöerna och Helsingfors stad ställer vissa ramvillkor på tjänster som fortsä�er till produktion. 
Se till a� er tjänst uppfyller minimikraven.

04. Ta kontakt

Beskriv �r oss ny�an som er lösning 
ger staden. Genom a� bekanta dig med 
råden i anvisningarna gör du processen 
snabbare.

Det är viktigt a� hi�a rä� kontaktperson. Det kan vara frågan om en expert 
inom stadens näringslivsavdelning (t.ex. �r produktutvecklingspilotprojekt), 
en expert på ICT-utvecklingstjänster (t.ex. nya teknologier, presentationste-
knologi, apparater, inlärningsanalytik, inlärningsmiljöer) eller en expert på 
pedagogiska utvecklingstjänster.

Kontaktuppgi�er kan fås till exempel från stadens telefonkatalog: 
numerot.hel.� 

AVTALSMALLAR

Det �nns olika mallar �r avtal, beroende 
på vad �r slags samarbete det handlar 
om (t.ex. �rsöksavtalsmallar). Staden 
har också �era ramavtalspartners, 
genom vilka anska�ningar görs, särskilt 
vad gäller hårdvara.

PRISSÄTTNING

Vid prissä�ningen av tjänsten bör man 
beakta hur tjänsten kan skalas upp �r 
hela sektorn. Staden uppska�ar hållbara 
lösningar, där nya egenskaper och 
underhåll �r tjänsten ingår i en enda 
eventuell månadsavgi�.

KONKURRENSUTSÄTTNING

Under konkurrensutsä�ningen är alla 
frågor och svar öppna. Man svarar på 
frågor så a� alla som deltar i 
konkurrensutsä�ningen kan se svaret.

ANSKAFFNINGSBESLUT

Upphandlingar görs i anska�ningsgrup-
per, och ibland kan processen ta ganska 
lång tid. Särskilt stora upphandlingar 
hanteras i nämnden. Skolor kan inte 
direkt köpa EdTech-produkter - �rsök 
alltså inte gå direkt till skolorna.

UTVÄRDERING

Respons samlas in från �retaget, 
lärande och lärarna under användningen 
och �rsöket.

Mätare

MY DATA

De lärande ska äga sina egna uppgi�er 
och kunna ta dem med sig e�er a� 
studierna avslutats.

ICT OCH DATASÄKERHET

Tjänsten ska lä� kunna integreras i 
stadens existerande teknologiska miljö, 
och beakta kraven som den ställer. 
Staden �redrar öppna, väl dokument-
erade gränssni� och öppen källkod.

Töysänkatu 2 D 
(PL 51300)
00099 Helsingin kaupunki 

Helsingfors stad
Fostrans- och utbildningssektorn

SEKTOR

Helsingfors sektor �r fostran och 
utbildning är stor. Till den hör 13 000 
professionella, 700 verksamhetsställen 
och 190 000 elever. Företaget ska kunna 
skala upp sin tjänst eller produkt så a� 
den kan användas av stora mängder 
användare. 

Presentation av sektorn �r fostran och 
utbildning

DATASKYDD

Staden tar dataskyddet på allvar. Före- 
taget ska uppfylla och godkänna data- 
säkerhets- och dataskyddsvillkoren. De�a 
är e� krav även vid �rsök. Man måste 
bedöma om huruvida det �nns risker vid 
behandlingen av personuppgi�er. 

Dataskydds- och sekretessbilagor
Helsingfors allmänna dataskyddsan-
visningar
Verktyg �r konsekvensbedömning 
avseende dataskyddet

IBRUKTAGANDET

I tjänstens pris ska ingå inskolning och 
utbildning, användarstöd och pedago-
giskt stöd, samt eventuella modi�ering-
sarbeten. E�er ibruktagningen fortsä�er 
man utveckla tjänsten vidare tillsam-
mans. Tjänsten ska även omfa�a en 
webbplats med support på �nska, 
svenska och engelska. För anska�ningar 
av hårdvara vill staden ha noggranna 
uppgi�er om serienummer och säker-
hetsmärkningar �r apparatregistret.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Olika åldersgrupper styrs av olika lagar 
och läroplaner, såsom lagen om 
småbarnspedagogik och lagen om 
grundläggande utbildning.

”Det lönar sig �r 
�retag a� bereda sig på 
a� processen kan ta �era 

månader.”

”E� gratis �rsök 
gör det snabbare a� 

börja samarbetet och 
�rsöket.”

Ja

Förblir uppgi�erna inom 
EU eller ETA? Är 

uppgi�erna skyddade av 
Privacy Shield?

Ja

Förblir uppgi�erna inom 
EU eller ETA? Är 

uppgi�erna skyddade av 
Privacy Shield?

Nej

Du kan fortsä�a 
till fas 3.

Nej

Fint! Du kan fortsä�a 
till nästa skede i 

anska�ningsprocessen.

2. Äger användaren informationen?

3. Har tjänsten reklamer?

Nej

Tjänsten lämpar 
sig inte som sådan 

�r stadsmiljön.

Ja

Tjänsten lämpar 
sig inte som sådan 

�r stadsmiljön.

”Många personer deltar i 
beslutsfa�andet.”

”Alla anska�ningar på över 
60 000 euro 

konkurrensutsä�s. Summan 
räknas över fyra år.” 

”Staden köper inte licenser 
med kreditkort.”

”En användarspeci�k licens 
på 100 euro är �r dyr i den 

här skalan.”

”Stadens faktureringstid 
är 30 dygn.”

Fint! Du kom 
i mål!

OK!

https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/strategi/stadsstrategi/
https://helsinkioppii.fi/sv/information-om-digitalisering/digitaliseringsprogrammet/
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv/information-om-oss/
https://drive.google.com/file/d/1AYm5tcEdne7NT-lVRy4SQDp0AfU5e24d/view?usp=sharing
https://hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/kehittamis-ja-liikkuvuushankkeet/kehittamishankkeet/
https://www.oaj.fi/sv/oaj/educa/
https://www.oppimisenuusiaika.fi/helsinki/
https://www.xedu.co/
https://newcohelsinki.fi/fi/
https://drive.google.com/file/d/1iVoB8nUCFZ52XsiN5tJc74hZ2EqMNgKs/view
https://drive.google.com/file/d/1lKiMM9jFdYcx0qYBGriMx0MEZr7GugQK/view
https://drive.google.com/file/d/1q49I62hAUbNDckwudlf8uyOmVozLmQov/view

