
“ Yhteyshenkilö voi 
vaihtua ja yrityksen 

tulee varautua 
asioimaan useamman 

henkilön kanssa.”

“Emme voi o�aa 
vastaan lahjoja tai 
ilmaisia aterioita.”

1. Käsitelläänkö palvelussa
henkilötietoja? 

Helsingin kaupungin hankintaprosessin 
infograa� EdTech-yrityksille

Onko teillä huippuratkaisu, jonka haluaisi�e tuoda Helsingin kaupungin oppimisympäristöihin? 
Hienoa, kuulemme teistä mielellämme lisää! Näin prosessi etenee:

1
01. Pohdi, vastaako palvelunne oppijoiden tarpeisiin.

Ratkaisun tuoma lisäarvo kaupungille ja loppukäy�äjille toimii lähtökohtana kaikille hankinnoille. Kerro meille, miten 
tarjoamanne palvelu vastaa kaupunkistrategiaan ja mitkä ovat hyödyt palvelun käy�äjille.

KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupungin pedagogiset linjaukset ja 
ICT-kehityksen tiekar�a ohjaavat oppimis- 
ympäristöjen kehitystä ja niihin lii�yviä 
hankintoja. 

KÄYTTÄJÄT

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
lähtökohta hankinnoille ja kokeiluille on 
käy�äjälle muodostuva hyöty. Yritykset 
saavat yhteiskehi�ämisestä arvokasta 
käy�äjäpalaute�a ja pedagogista 
näkökulmaa jatkokehitystä varten.

KOKEILUMAHDOLLISUUDET

Pienimuotoiset kokeilut ja yhteiskehi�ä-
minen onnistuvat usein nopeammin kuin 
varsinainen hankinta. Mahdollisuuksia 
kokeiluihin löytyy yleensä eri hankkeista 
sekä kaupungin elinkeino-osaston kau�a. 
Kokeiluihin voidaan o�aa myös vielä 
kehitysvaiheessa olevia palveluita.

Elinkeino-osaston pilotointimahdollisuudet

MISTÄ LISÄTIETOA?

Helsinki kaupunkistrategia

Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan strategiset 
tavoi�eet

Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan kehi�ämis-
hankkeet

Kasvatuksen ja koulutuksen 
digivisio

Tapahtumat, esim. Educa

TIETOTURVAN CHECKLIST

02. Mitä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen kanssa
        toimimisesta on hyvä tietää?
Julkishallinnon toimintaa ohjaa hankintalaki, jonka yksi päätavoi�eista on julkisten varojen tehokas ja läpinäkyvä käy�ö.
Perehtymällä hankintalakiin sujuvoitat prosessia. Tarvi�aessa yritysneuvontaa tarjoavat useat tahot, kuten xEdu ja NewCo. 

03. Mitä tuo�eissa ja palveluissa tulisi huomioida? 
Oppimisympäristöt ja Helsingin kaupunki ase�avat tie�yjä reunaehtoja implementoitaville palveluille. 
Varmista, e�ä palvelunne täy�ää vähimmäisvaatimukset. 

04. Ota yhtey�ä

Kerro kuvauksessa, minkälaista 
hyötyä ratkaisunne tuo kaupungille. 
Tutustumalla ohjeessa anne�uihin 
neuvoihin vauhditat prosessia.

Oikean yhteyshenkilön löytäminen on tärkeää. Hän voi olla joko kaupungin 
elinkeino-osaston asiantuntija (esimerkiksi tuotekehityspilotit), ICT-kehitys-
palveluiden asiantuntija (esimerkiksi uudet teknologiat, esitysteknologia, 
lai�eet, oppimisanalytiikka, oppimisympäristöt) tai pedagogisten kehi�ämis-
palveluiden asiantuntija.

Yhteystietoja löytyy esimerkiksi kaupungin puhelinlue�elosta: numerot.hel.�

SOPIMUSMALLIT

Sopimusmalleja on erilaisia riippuen 
yhteistyön mallista (esim. kokeilusopi-
musmallit). Kaupungilla on myös useita 
puitesopimuskumppaneita, joiden kau�a 
hankinnat tehdään etenkin lai�eistojen 
osalta.

HINNOITTELU

Palvelun hinnoi�elussa tulee huomioida 
palvelun skaalautuminen koko toimialal-
le. Kaupunki arvostaa kestäviä ratkaisu-
ja, joissa palvelun uudet ominaisuudet ja 
ylläpito sisältyvät mahdolliseen 
kuukausihintaan.

KILPAILUTUS

Kilpailutuksessa kaikki kysymykset ja 
vastaukset ovat avoimia. Kysymyksiin 
vastataan niin, e�ä kaikki kilpailutukseen 
osallistuvat tahot näkevät vastauksen. 

HANKINTAPÄÄTÖS

Hankinnat tehdään hankintaryhmässä ja 
joskus prosessi voi kestää pitkiäkin 
aikoja.

Koulut eivät voi suoraan ostaa EdTech-
tuo�eita, -- ethän myy suoraan kouluille.

ARVIOINTI

Yritykseltä, oppilailta sekä ope�ajilta 
kerätään palaute�a käytön ja kokeilun 
aikana.

Mi�arit

MY DATA

Oppijoiden tulee omistaa oma datansa  
ja saada se mukaansa opintojen 
pääty�yä.

ICT JA TIETOTURVA

Palvelun tulee olla integroitavissa 
kaupungin olemassa olevaan teknologi-
seen ympäristöön ja huomioida sen 
ase�amat vaatimukset. Kaupunki suosii 
avoimia, hyvin kuva�uja rajapintoja ja 
avointa lähdekoodia.
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Helsingin kaupunki
Kasvatus ja koulutus

TOIMIALA 

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala on suuri. Siihen kuuluu 13 000 
amma�ilaista, 700 toimipiste�ä ja 190 
000 oppijaa. Yrityksen tulee pystyä 
skaalaamaan palveluaan tai tuote�aan, 
jo�a se pystyy vastaamaan suuriin 
käy�äjämääriin. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
esi�ely

TIETOSUOJA

Kaupunki on tarkka tietosuojasta. 
Yrityksen tulee täy�ää ja hyväksyä 
tietoturva- ja tietosuojaehdot. Tämä on 
vaatimus myös kokeiluille. On arvioitava, 
sisältyykö henkilötietojen käsi�elyyn 
riskejä. 

Tietosuoja- ja salassapitolii�eet
Helsingin yleiset tietoturvaohjeet
Tietosuojan vaikutustenarvioinnin työkalu

KÄYTTÖÖNOTTO

Palvelun hintaan tulee sisältyä jalkautus 
ja koulutus, käy�ö- ja pedagoginen tuki 
sekä mahdolliset muutostyöt. Käy�öön- 
o�oa seuraa aina palvelun yhteisjatko- 
kehi�äminen. Palvelulle tulee lisäksi 
löytyä suomenkielinen, ruotsinkielinen ja 
englanninkielinen tukisivusto. 
Laitehankinnoista kaupunki haluaa 
tarkat sarjanumerotiedot 
turvamerkintöineen laiterekisteriin.

LAIT JA MÄÄRÄYKSET

Eri ikäryhmiä ohjaavat eri lait ja opetus-
suunnitelmat esim. varhaiskasvatuslaki 
ja perusopetuslaki. 

“Yrityksen on hyvä 
varautua siihen, e�ä 

prosessi voi kestää useita 
kuukausia.”

“Maksuton kokeilu 
nopeu�aa yhteistyötä 

ja kokeilun 
aloi�amista.”

Kyllä

Pysyvätkö tiedot EU-
tai ETA-alueella?

Ovatko tiedot Privacy
Shieldin alaisia?

Kyllä

Pysyvätkö tiedot EU-
tai ETA-alueella?

Ovatko tiedot Privacy
Shieldin alaisia?

Ei

Voit siirtyä 
vaiheeseen 3.

Ei

Hienoa, voit siirtyä
eteenpäin

prosessissa.

2. Omistaako käy�äjä datan?

3. Onko palvelussa mainoksia?

Ei

Palvelu ei sovellu 
sellaisenaan 

kaupunki-
ympäristöön.

Kyllä

Palvelu ei sovellu 
sellaisenaan 

kaupunki-
ympäristöön.

“Päätöksentekoon osallistuu 
useita henkilöitä.”

“Kaikki yli 60 000 euron 
hankinnat kilpailutetaan. 
Summa lasketaan neljän 

vuoden ajalta.” 

“Kaupunki ei hanki 
lisenssejä luo�okortilla.”

“100 euron käy�äjäkohtainen 
lisenssi on tässä mi�akaavassa 

liian kalllis.”

“Kaupungin laskutusaika
on 30 vuorokau�a.”

Hienoa, 
pääsit maaliin!

OK!

https://www.oppimisenuusiaika.fi/helsinki/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus
https://hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/kehittamis-ja-liikkuvuushankkeet/kehittamishankkeet/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/Kasko_toimialan_esittely_300517.pdf
https://helsinkioppii.fi/fi/tietoa-digitalisaatiosta/digivisio/
https://www.oaj.fi/oaj/educa/
https://drive.google.com/file/d/1lKiMM9jFdYcx0qYBGriMx0MEZr7GugQK/view
https://drive.google.com/file/d/1iVoB8nUCFZ52XsiN5tJc74hZ2EqMNgKs/view
https://drive.google.com/file/d/1q49I62hAUbNDckwudlf8uyOmVozLmQov/view
https://www.xedu.co/
https://newcohelsinki.fi/fi/
https://drive.google.com/file/d/1AYm5tcEdne7NT-lVRy4SQDp0AfU5e24d/view

