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Sektorn för fostran och lärande 

Anvisningar för ansökan om forskningstillstånd  
 

Skicka den ifyllda, undertecknad ock skannad blanketten jämte bilagor till den enhet som 
undersökningen gäller per e-post. Skriv som rubrik i e-posten: Ansökan om 
forskningstillstånd. Det går också att sända ansökan per post. 

Uppgifterna om de beviljade tillstånden publiceras i ett register för forskningstillstånd på 
nätet. 

Resultatenheten för finsk grundläggande utbildning  
Hanna Selesnimi 
PB 31 
02070 Esbo stad 
supe_tutkimusluvat@espoo.fi 
  
Resultatenheten för finsk småbarnspedagogik 
Utvecklingschef Raija Laine 
PB 302 
02070 Esbo stad 
suva.tutkimusluvat@espoo.fi 
 
Resultatenheten Svenska bildningstjänster  
Forskningstillstånd   
PB 32     
02070 Esbo Stad    
svebi@esbo.fi 
 
Resultatenheten för finsk utbildning på andra stadiet 
Jaakko Turpeinen 
PB 31  
02070 Esbo Stad  
jaakko.turpeinen@espoo.fi 
 
Resultatenheten för ungdomstjänster 
Merja Nordling 
PB 37 
02070 Esbo Stad   
merja.nordling@espoo.fi 
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Sektorns stab och ansökningar som berör flera resultatenheter 
Sektorn för fostran och lärande  
Maiju Laaksonen 
PB 30    
02070 Esbo stad 
koto.tutkimusluvat@espoo.fi 
 
Resultatenheten för kultur och Resultatenheten för idrott har flyttat till resultatområdet för 
livskraft. Vad gäller dessa resultatenheter ska ansökningarna riktas till följande personer: 
 
Resultatenheten för idrott  
Marianne Uppa 
PB 34 
02070 Esbo stad 
marianne.uppa@espoo.fi 
 
Resultatenheten för kultur  
Marika Torniainen 
PB 38 
02070 Esbo stad 
marika.torniainen@espoo.fi  
 
 

Anvisningar för ifyllande av ansökan om forskningstillstånd 
Del 2 

Enhet som undersökningen gäller. Sektorn för fostran och lärande enheter: 

• Resultatenheten för finsk grundläggande utbildning: finska grundskolor. Namnge 
också de skolor där du vill bedriva forskning.  

• Resultatenheten för finsk småbarnspedagogik: finska småbarnspedagogikens 
enheter (daghem) och förskoleundervisning.  

• Resultatenheten Svenska bildningstjänster: svenska småbarnspedagogikens enheter 
(daghem), grundskolor, gymnasium; svenska kultur- och ungdomstjänster, svenska 
medborgarinstitutet. 

• Resultatenheten för finsk utbildning på andra stadiet: finska gymnasier. Namnge 
också de skolor där du vill bedriva forskning. 

• Resultatenheten för ungdomstjänster: finska ungdomstjänster 
• Sektorns stab och ansökningar som berör flera resultatenheter 

OBS: Forskningstillstånd för Omnia söks inte av Esbo stads sektorn för fostran och lärande. 

Del 3 

Vad är undersökningens mål och problemställning? Är det en enskild undersökning eller är 
det en uppföljningsundersökning eller annan liknande regelbunden undersökning? 

Noggrannare uppgifter om bl.a. mål och problemställning ska framgå av den bifogade 
undersökningsplanen. 

Hur ämnar du skaffa uppgifter för undersökningen? Beskriv vilket slags uppgifter du 
behöver. Beskriv samplings- och insamlingstid. 

Sökanden ska ge sin synpunkt på om forskningsplanen är offentlig. Enligt 24 § 1 mom. 21 
punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är en 
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forskningsplan sekretessbelagd, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur 
dem inte orsakar lärdomsprovet, forskningen eller utvecklingsarbetet eller ett utnyttjande av 
dessa eller en saklig bedömning av dessa medför olägenhet för forskaren eller 
uppdragsgivaren för forskningen eller utvecklingsarbetet.  

Del 4 

Om undersökningen omfattar personer vars deltagande bestäms av vårdnadshavare eller 
intressebevakare, krävs skriftligt samtycke. Du kan använda blanketten Vårdnadshavarens 
samtycke.  

I ansökan ska man ange om personuppgifter behandlas när forskningen genomförs. 
Personuppgifter är alla uppgifter med vars hjälp en person direkt eller indirekt kan 
identifieras (bland annat namn, adress, telefonnummer eller helhet av sådana uppgifter där 
en enskild person kan identifieras).  

Om du skapar ett forskningsregister som är baserat på personuppgifter ska du fylla i 
blanketten Uppgifter om forskningsregister. Att bilda ett forskningsregister kräver inte 
omfattande behandling av personuppgifter, utan det bildas när personuppgifter behandlas 
för forskningsändamål.  

I ansökan ska det anges hur forskningsmaterialet förvaras och förstörs på ett 
informationssäkert sätt. 

Del 5 

Ange namnen på alla som kommer att behandla de uppgifter som staden överlåter Om det 
är ett lärdomsprov, anteckna också handledarens namn och ställning. Anteckna också var 
undersökningen huvudsakligen utförs, t.ex. forskningsanstaltens namn, adress och 
telefonnummer.  

Som ansvarig ledare för undersökningen antecknas den person som kan ge noggrannare 
information om undersökningen. 

Del 7 

Alla de personer som behandlar undersökningsmaterial om enskilda personer ska ge en 
förbindelse att inte använda uppgifterna felaktigt till skada för undersökningens föremål eller 
dennes närstående och att inte överlåta uppgifter till utomstående.  

Del 8 

Beslutet om undersökningstillstånd meddelas i regel till den e-postadress du har meddelat 
för att ärendet ska framskrida i snabb takt. 

Del 9 

Bifoga till ansökan en undersökningsplan som inkluderar mål, problemställning, material, 
sampel, samplingsmetod, materialinsamlingsmetod, undersökningsmetod, 
undersökningsteknik och hur det informeras om undersökningen. Blanketten Uppgifter om 
forskningsregister ska bifogas till ansökan om forskningstillstånd om det bildas ett register 
när forskningen genomförs. Om material insamlas med en intervju eller en enkät, ska 
intervjuramen/frågeformuläret bifogas. Blanketten Samtycke ska bifogas, om det krävs att 
samtycke inhämtas av undersökningsobjekten. Eventuella meddelanden eller utkast till 
meddelanden om undersökningen bifogas till ansökan. 



En konsekvensbedömning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ska bifogas till 
ansökan om forskningstillstånd när behandlingen av personuppgifter med beaktande av 
dess art, omfattning, sammanhang och ändamål sannolikt leder till en hög risk för personers 
rättigheter och friheter. Om särskilda kategorier av personuppgifter behandlas i 
undersökningen, kan man vid behov avvika från den registrerades rättigheter enligt 
artiklarna 15, 16, 18 och 21 i dataskyddsförordningen bl.a. under förutsättning att en 
konsekvensbedömning har gjorts (31 § i dataskyddslagen). Ytterligare information om 
konsekvensbedömning finns på Dataombudsmannens webbplats.  
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