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HELSINGFORS STAD 
Stadskansliet 

ANSÖKAN OM FORSKNINGSTILLSTÅND

SÖKANDE 
(projektets ledare 
eller ansvars-
person) 

FORKSNINGS-
GRUPPENS 
ÖVRIGA 
MEDLEMMAR 
(vid behov som 
bilaga) 

3 
HANDLEDARE 
FÖR 
FORSKNINGEN 
(fylls i om det 
handlar om 
lärdomsprov som 
ingår i examen) 

Efternamn 

Adress 

Telefon 

Forskningsanstalt, läroanstalt eller annan instans 

Förnamn 

E-post 

Avlagda examina 

Akademisk grad / benämning Arbetsställe/instans 

Telefon 

Akademisk grad / benämning Arbetsställe/instans 

Telefon 

Akademisk grad / benämning 

E-post 

4 
FORSKNINGEN 

Titel/benämning 

Namn 

E-post 

Namn 

E-post 

Namn 

Arbetsställe/instans och adress 

Telefon 

Ort och datum Handledarens underskrift 

4.1 Forskningens namn och tema (kort beskrivning) Forskningsplan bifogas 

4.2 Forskningens nivå 

Doktorsavhandling KandidatavhandlingLicentiatavhandling Magistersavhandling 

YHS Annan, dvs:Högre YHS 

4.3 Del av Stadskansliet inom vilken forskningen utförs 

Näringslivsavd. Förvaltningsavd. Personalavd. Strategiavd. 
Ekonomi- och planeringsavd. Annan, dvs:Kommunikationsavd. 

4.4 Vilken enhet, service eller verksamhet inriktar sig forskningen på? 

4.5 Stadens kontaktpersons namn, syssla, telefonnummer och e-post 

4.6 Datum när avtal om forskningen 4.7 Har forskningen beviljats forskningstillstånd tidigare?
slutits med staden Ja Av vilken instans och när (datum)? 

Nej 

4.8 Metod(er) för insamling av forskningsmaterialet 

Dokumentanalys Statistisk analysEnkät Intervju 

Videoupptagning Annan, dvs:Observation Funktionell undersökning 

4.9 Noggrannare beskrivning av de inom forskningen använda material som forskningstillståndet gäller 
(dokument, statistik, register, intervjuer mm.) 

4.10 Planerad tid för insamling av materialet samt planerad förvaring 4.11 Tid när forskningen beräknas vara klar 
Inleds (datum) Avslutas (datum) (datum) 
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HELSINGFORS STAD
Stadskansliet 

ANSÖKAN OM FORSKNINGSTILLSTÅND

5.1 Kommer forskningen att behandla personuppgifter? 
TYPER AV 
INFORMATION I Ja Dataskyddsbeskrivning bifogas 
FORSKNINGS-
REGISTRET Nej (inget personregister uppstår) 

6 
BEDÖMNING AV 
DATASKYDDETS 
INVERKAN 

7 
FÖRVARING AV 
FORSKNINGSMA 
TERIALET 

Konsekvensbedömning utförs inte 

Konsekvensbedömning utförs med den egna organisationens formulär 

Konsekvensbedömning utförs med Helsingfors stads formulär 

5.2 Om forskningen behandlar personuppgifter, ingår i så fall sådana personuppgifter som hör till särskilda kategorier av
 personuppgifter? 

Ja 

Nej 

Bedömning av dataskyddets inverkan utförs ifall de personuppgifter som behandlas innehåller sådana som ingår i 
särskilda kategorier av personuppgifter, och man i forskningen vill avvika från de rättigheter de registrerade har i kraft 
av Dataskyddsförordningens artiklar 5, 16, 18, och 21.

7.1 Beskrivning av hur forskningsmaterialet förvaras tryggt med tanke på dataskyddet medan forskningen pågår 

7.2 Hur forskningsmaterialet förstörs eller arkiveras då forskningen avslutats 

Forskningsmaterialet och identifikationsuppgifterna förstörs i sin helhet. Ange hur och när: 

Forskningsmaterialet förvaras utan identifikationsuppgifter, som förstörs på följande sätt: 

När forskningen avslutats arkiveras forskningsmaterialet jämte identifikationsuppgifter i enlighet med 
bestämmelserna i Arkivlagen. Ange var: 

Lov om arkivering av materialet utan identifikationsuppgifter söks hos Riksarkivet. 
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HELSINGFORS STAD 
Stadskansliet 

ANSÖKAN OM FORSKNINGSTILLSTÅND

FORSKNINGS-
TILLSTÅNDETS 
SÖKANDES OCH 
FORSKNINGS-
GRUPPENS 
FÖRBINDELSER 
OCH UNDER-
SKRIFTER 
(vid behov som 
bilaga) 

Jag förbinder mig härmed att inte till utomstående överlåta någonting ur det material jag fått att forska i, och att inte 
yppa något ur de konfidentiella uppgifter jag förfogat över i samband med forskningen. Ovan nämnda förbindelse 
innebär tystnads- och sekretessplikt gällande den information jag fått i samband med forskningen. 

Jag förbinder mig att följa gällande lagstiftning, i synnerhet de i EU:s allmänna dataskyddsförordning och i 
Dataskyddslagen nämnda bestämmelserna om behandling av personuppgifter och om ansvar för lagenlig 
behandling av uppgifterna. 

Jag förbinder mig att utan dröjsmål till den stadens kontaktperson som nämns i detta formulär meddela om jag får 
kännedom om kränkning av dataskyddet för personuppgifter som hör till forskningen. 

Jag förbinder mig att iaktta forskningstillståndets beviljares föreskrifter om insamlingen och behandlingen av 
materialet. 

Alla de personer som behandlar eller hanterar uppgifter som ingår i sekretessbelagda dokument eller personregister 
måste avge en förbindelse antingen med detta formulär eller med samma innehåll i särskild bilaga. 

Av den färdiga forskningsrapporten sänder jag ett exemplar i elektronisk form till den stadens kontaktperson som 
nämns i detta formulär. 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande 

Adress till vilken beslutet sänds 

9 
BILAGOR 

Forskningsplan och - ifall textdelen är över tio sidor lång - ett sammandrag (obligatoriskt)

Dataskyddsbeskrivning för vetenskaplig forskning (obligatorisk ifall forskningsmaterialet innehåller personers identifikationsuppgifter) 

Vid behov ett etiskt resonemang eller utlåtande av etiska kommitté 

Modeller för infobrev och samtyckesdokument (vid behov) 

Infobrev till de personer som är forskningsobjekt 

Samtyckes dokument till de personer som är forskningsobjekt 

Material i anslutning till insamlandet av forskningsmaterial (uppgifter som insamlas inom forskningen, frågeformulär, o.dyl.)

Övriga bilagor, dvs: 

Ansökan om forskningstillstånd skickas jämte bilagor i elektronisk eller
pappersversion till adressen:

Helsingfors stad
Registratorskontoret / Stadskansliet
PB 10, 00099 Helsingfors stad 
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
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