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Ansökan om forskningstillstånd
Användning av polisens uppgifter i forskningssyfte

Sökande
Namn

Ställning

Universitet, högskola, forskningsinstitut eller annan sammanslutning
Adress dit beslutet skickas
E-postadress

Telefonnummer

Övriga medlemmar i forskningsgruppen (eventuell bilaga)
Namn
Universitet, högskola, forskningsinstitut eller annan sammanslutning
E-post

Telefonnummer

Namn
Universitet, högskola, forskningsinstitut eller annan sammanslutning
E-post

Telefonnummer

Person eller organ som ansvarar för forskningen

Tillstånd som söks
Nytt forskningstillstånd

Ändring av forskningstillstånd

Förlängning av forskningstillstånd

Namnet på forskningen
Tidsplan och planerad längd för forskningen
Användningssyfte för uppgifterna
Doktorsavhandling
Licentiatundersökning
Lärdomsprov; högre yrkeshögskoleexamen
Statistik
Myndighets utredningsuppdrag
Annat, vad:
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Pro gradu-avhandling
Kandidatavhandling
Lärdomsprov; yrkeshögskoleexamen
Forskning som utförs som samarbetsprojekt
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Ansökan om forskningstillstånd
Användning av polisens uppgifter i forskningssyfte
Datainsamlingsmetod
Intervjubaserad forskning
Annat, vad:

Enkät

Dokumentbegäran

Registerundersökning

Uppgifter som söks1
Specificera det datainnehåll som söks och namnge de register och handlingar som söks med tillräcklig noggrannhet.
En närmare beskrivning kan finnas i forskningsplanen.

Rättslig grund2 och användningsändamål3 för behandlingen av personuppgifter
En allmän beskrivning av vilken rättslig grund behandlingen av personuppgifter grundar sig på och för vilket ändamål de
särskilt specificerade personuppgifterna4 används i forskningen. En närmare beskrivning ska framgå av forskningsplanen.

Behandling av personuppgifter5 och behandling av sekretessbelagda uppgifter
En kort beskrivning av hur de personuppgifter som behandlas förvaras och skyddas och en beskrivning av hur
sekretessbelagda uppgifter behandlas samt uppgift om platsen där arbetet utförs. En närmare beskrivning ska framgå
av forskningsplanen.

Behandlingstid för personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter6
En beskrivning av det behandlade materialets livscykel, dvs. hur uppgifterna samlas in, förstörs eller arkiveras 7.
En närmare beskrivning ska framgå av forskningsplanen.

1 Endast

uppgifter som behövs för undersökningen får lämnas ut för forskningsändamål eller överlåtas. Uppgifternas nödvändighet ska framgå
tillräckligt detaljerat och motiverat av ansökan och forskningsplanen. Bristfälliga förfrågningar eller till exempel alltför omfattande förfrågningar
i forskningssyfte kan inte tillmötesgås.
2 Någon av de behandlingsgrunder som anges i artikel 6 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 . En rättslig grund för behandling av personuppgifter i forskningssyfte kan vara t.ex. en uppgift av allmänt intresse eller den registrerades samtycke
3
En beskrivning av och motivering till varför och i vilken forskningsfråga personuppgifter behövs.
4
Personuppgifter är alla uppgifter som anknyter till en identifierad eller identifierbar person och utifrån vilka en person kan identifieras direkt
eller indirekt. Personuppgifter är också enskilda uppgifter som i kombination gör det möjligt att identifiera en viss person eller uppgifter som
på grund av ett särdrag som är utmärkande för en person möjliggör identifiering. Exempel på personuppgifter är fullständigt namn, e-postadress i form av personligt namn, kundnummer, sällsynt yrkesbeteckning, fordons registreringsnummer eller hemkommun eller stadsdel kombinerat med andra uppgifter. Ett forskningsmaterial innehåller personuppgifter, om det är möjligt att direkt eller indirekt identifiera en person
eller personer med beaktande av de medel som skäligen sannolikt står till buds.
5
Med behandling av personuppgifter avses verksamhet som inriktas på personuppgifter, såsom insamling, lagring, förvaring, sökning, förfrågning, användning eller samkörning av personuppgifter.
6
Det är inte möjligt att förvara materialet för framtida forskningsändamål.
7
Med arkivering avses arkivering enligt arkivlagen (831/1994). Arkivering av material som innehåller personuppgifter kräver de förutsättningar
och rutiner för arkivering som följer av lag och kräver i de flesta fall att den personuppgiftsansvarige som utfört forskningen är en myndighet
som kan arkivera uppgifterna enligt arkivlagen. Material som fåtts av polisen kan i regel inte arkiveras i allmänna eller öppna dataarkiv.
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Ansökan om forskningstillstånd
Användning av polisens uppgifter i forskningssyfte

Annat material som används i forskningen
En beskrivning av eventuella andra informationskällor och annat material som används i forskningen samt en beskrivning av hur uppgifter från olika källor kommer att samköras.

Publiceringsplan
En beskrivning av publiceringen av uppgifterna eller en hänvisning till en separat publikationsplan (publikationsplanen
bifogas i detta fall)

Sekretess, andra förbindelser och underskrifter

Jag förbinder mig att iaktta de lagstadgade och i dataanvändningstillståndet fastställda skyldigheterna i fråga om sekretess, tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande. Jag använder inte
en handling eller annan information som jag fått i samband med forskningen till nackdel för
eller förnedring av den person som handlingen eller informationen gäller eller till nackdel för
eller förnedring av en närstående till honom eller henne eller till kränkning av andra intressen som omfattas av sekretessen.
Jag är medveten om att sekretessen och förbudet mot utnyttjande gäller även efter att forskningen avslutats och att jag inte får röja för utomstående sekretessbelagt innehåll eller information som, om den antecknats i en handling, skulle vara sekretessbelagd och inte heller
någon annan omständighet som jag fått kännedom om och om vilken tystnadsplikt har föreskrivits genom lag.
Jag är medveten om de krav på behandling av personuppgifter som ställs i lagstiftningen,
särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 679/2016 och dataskyddslagen
(1050/2018). Jag är medveten om att forskaren eller forskargruppen inte får överlåta de erhållna uppgifterna vidare.
Jag har tagit del av de anvisningar om god vetenskaplig praxis som utarbetats av Forskningsetiska delegationen (TENK) och förbinder mig att följa god forskningspraxis och vetenskaplig praxis. Jag förbinder mig att ta del av innehållet i det forskningstillstånd som jag
eventuellt fått och att iaktta villkoren och begränsningarna i forskningstillståndet.
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Polisen
TO-07 15.12.2021

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi

4 (6)

Ansökan om forskningstillstånd
Användning av polisens uppgifter i forskningssyfte
Bilagor
Obligatoriska bilagor till ansökan är:

Forskningsplan8, som innehåller de vetenskapliga grunderna för användningen av
materialet
Sekretess- och tystnadspliktsförbindelse, om en förbindelse inte har undertecknats på denna blankett (Alla personer
som behandlar forskningsmaterialet ska lämna in en sekretessförbindelse)
Publikationsplan
Övriga bilagor:
Enkät- och intervjubaserad forskning
Dataskyddsinformation om behandling av personuppgifter för deltagare i enkät- eller intervjubaserad forskning
Forskningsmeddelande och blankett för samtycke till deltagare i enkät- eller intervjubaserad forskning
Frågor som hänför sig till enkät- och intervjubaserad forskning eller redogörelse över planerade frågor
Registerundersökning
Beskrivning av behandlingsåtgärder
Dataskyddsbeskrivning i anslutning till registerundersökning
Utlåtande av Forskningsetiska delegationen 9
Övriga bilagor
Avtal och handlingar som hänför sig till samarbetsprojekt och av vilka det framgår ansvarsfördelningen mellan parterna och till exempel vem som är personuppgiftsansvarig. I samband med ansökan om forskningstillstånd ska det
lämnas in ett dokument som visar vem som har det huvudsakliga ansvaret för forskningen.
Annan bilaga, vilken/vilka:

Andra personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter behandlas av andra än sökanden/forskargruppen
Om det inte framgår av bilagorna ska sökanden ange vilka andra aktörer som har möjlighet att behandla uppgifterna
(t.ex. transkribering, forskningsbiträden och andra personuppgiftsbiträden). Den som ansvarar för undersökningen ansvarar för att personerna lämnar en sekretess- och tystnadspliktsförbindelse till den instans som behandlar forskningstillståndet/beviljat forskningstillståndet.

8

Av forskningsplanen ska tillräckligt detaljerat framgå syftet med och målen för den forskning som ansökan gäller, forskningsfrågorna och
forskningsmetoderna, forskningsmaterialet samt varför de begärda uppgifterna behövs för att svara på forskningsfrågorna i den undersökning som specificeras i ansökan.
9 Till exempel om typen av undersökning kräver ett utlåtande av Forskningsetiska delegationen. Tillståndsmyndigheten kan förutsätta att sökanden lämnar in ett utlåtande av Forskningsetiska delegationen också när utlåtande inte annars krävs.
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Ansökan om forskningstillstånd
Användning av polisens uppgifter i forskningssyfte

Eventuella tilläggsuppgifter

Sökandens underskrift
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Fyll noggrant i blanketten. Bristfälliga uppgifter och bilagor fördröjer behandlingen av ärendet.
Forskningstillstånd kan beviljas endast för forskning som specificerats i ansökan och forskningsplanen och endast för viss tid och i den omfattning som anges i ansökan. De erhållna
uppgifterna kan inte lagras för eventuella framtida forskningsändamål.
Till ansökan om undersökningstillstånd ska alltid fogas en forskningsplan. Om planen är på
engelska, ska som bilaga lämnas ett tillräckligt detaljerat finsk- eller svenskspråkigt sammandrag av forskningsplanen. Till ansökan ska utöver forskningsplanen i tillämpliga delar fogas
följande bilagor.
− Alla personer som behandlar forskningsmaterialet ska lämna in en sekretessförbindelse
− Utlåtande av Forskningsetiska delegationen, om Forskningsetiska delegationen har gett
ett utlåtande om forskningen eller om forskningen på grund av sin natur förutsätter ett
utlåtande av Forskningsetiska delegationen. Tillståndsmyndigheten kan dessutom separat förutsätta ett utlåtande av en etisk kommitté beroende på forskningen.
− Frågor relaterade till enkät- eller intervjubaserad forskning
− Forskningsmeddelande och blankett för samtycke till deltagare i enkät- eller intervjubaserad forskning
− Dataskyddsinformation om behandling av personuppgifter för deltagare i enkät- eller intervjubaserad forskning. Av dataskyddsinformationen ska bland annat framgå rättsgrunden för behandling av personuppgifter, den registrerades rättigheter och uppgifter om
den personuppgiftsansvarige.
− En redogörelse för behandlingsåtgärderna i synnerhet när forskningen behandlar sådana uppgifter om särskilda kategorier av personuppgifter som avses i den allmänna
dataskyddsförordningen (artikel 9 i den allmänna dataskyddsförordningen) eller personuppgifter som hänför sig till fällande domar i brottmål och förseelser (artikel 10 i den allmänna dataskyddsförordningen).
− Dataskyddsbeskrivning i anslutning till registerundersökning
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Ansökan om forskningstillstånd
Användning av polisens uppgifter i forskningssyfte

Polisen lämnar inte ut kontaktuppgifterna för dess personal eller kunder till den som utför
undersökningen eller rekryterar undersökningsdeltagare för den som utför undersökningen.
Ett eventuellt forskningstillstånd beviljas för det forskningsändamål som anges i ansökan, och
tillståndet garanterar inte polisresurser för forskningsändamål. Polisen beviljar i regel inte sådana forskningstillstånd som förutsätter och binder polisens resurser i betydande grad.
Sökanden svarar för alla kostnader som eventuellt hänför sig till forskningen. Bestämmelser
om de allmänna grunderna för avgifternas storlek och om övriga grunder för avgifterna finns i
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Närmare bestämmelser om polisens avgiftsbelagda prestationer finns i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer som utfärdas årligen.
Forskningsutförarens skyldigheter
Den som utför forskningen är skyldig att behandla personuppgifter lagligt och att iaktta omsorgsfullhet och god databehandlingspraxis. Sökanden ska i ansökan om forskningstillstånd
och i forskningsplanen beskriva behandlingen av personuppgifter för att säkerställa att den
personuppgiftsansvarige innan tillståndet beviljas kan försäkra sig om att behandlingen av personuppgifterna är lagenlig. På utlämnande av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen). Bestämmelser om behandling av personuppgifter i forskningssyfte finns i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och i dataskyddslagen (1050/2018).
En sökande som är personuppgiftsansvarig ska vid behov genomföra en konsekvensbedömning av dataskyddet i enlighet med artikel 35 i den allmänna dataskyddsförordningen och
skriftligen sända den till dataombudsmannens byrå innan behandlingen inleds. Det är den sökandes ansvar att bedöma om den forskning som genomförs av sökanden kräver att en konsekvensbedömning lämnas in till dataombudsmannens byrå.
Behandling av ansökan om forskningstillstånd
Ansökan om forskningstillstånd behandlas av den polisenhet som forskningen gäller eller som
kan besluta om utlämnande av handlingar. Om forskningen gäller flera polisenheter, behandlas tillståndet av Polisstyrelsen. Ansökningar om forskningstillstånd som gäller polisens riksomfattande register behandlas av Polisstyrelsen. Kontaktuppgifterna för polisenheterna finns
t.ex. på webbplatsen poliisi.fi.
De målsatta handläggningstiderna för ansökningar om forskningstillstånd kan variera. De gällande tiderna finns på webbplatsen poliisi.fi. Handläggningstiden för ansökningar om forskningstillstånd påverkas t.ex. av ansökningens och de bifogade handlingarnas innehållsmässiga kvalitet och detaljnivå, metoden för materialinsamling, ansökningens omfattning och komplexitet samt antalet ansökningar som är under behandling. Sökanden ska förbereda sig på
handläggningstiden för ansökan och lämna in ansökan till tillståndsmyndigheten i god tid.
Bristfälliga ansökningar fördröjer behandlingen av ansökningar om forskningstillstånd och kan
fördröja genomförandet av forskningen.
Med tanke på forskningens tidsplan ska sökanden särskilt reservera tillräckligt med tid i synnerhet för hämtning av uppgifter ur personregister. Den tid det tar att hämta uppgifter påverkas
av bland annat förfrågans komplexitet och polisens tillgängliga resurser.
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