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Bästa sökande av Helsingfors stads 

forskningsstipendier!  

Fyll i ansökan med omsorg och enligt anvisningarna. Vi behandlar inte ansökningar som 
fyllts i bristfälligt.  

Stipendierna är avsedda för personer som avlagt högre högskolexamen och bedriver 
fortsatta studier (licentiat- eller doktorsavhandling). Med stipendiet stöds även 
nydisputerade post doc-forskare. 

En forskare kan få stipendium endast en gång för samma projekt. 

Stipendier kan beviljas till undersökningar som handlar om: 

- fenomen i anknytning till urbanisering samt urbaniseringens effekter,

- stadsekonomi och förutsättningar för näringsverksamhet,

- forskning som stöder ordnandet och utvärderingen av service producerad eller

upphandlad av staden,

- forskning som behandlar livsmiljö, välbefinnande, historia, vardagsliv och

stadskultur i Helsingfors eller

- fenomen som har samband med stadens livskraft och internationalisering.

Stipendier beviljas för enstaka forskare, inte forskningsgrupper. Enskilda sökande kan 
typiskt få ca 2 000–8 000 euro. 

Ansökningarna bedöms ur tre perspektiv: 

1) relevans för Helsingfors. Med relevans för Helsingfors avses undersökningens
anknytning till Helsingfors eller verksamheten inom Helsingfors stad.

2) vetenskaplig kvalitet och

3) forskningsplanens genomförbarhet och realism

Följande dokument ska bifogas ansökan: 

- meritförteckning, varav tidigare verksamhet samt avlagda examina framgår,
- forskningsplan, högst fem sidor,
- eventuella rekommendationer (endast skriftliga rekommendationer beaktas).

Övriga bilagor beaktas inte. 

Den sökande ska markera vilka uppgifter som är sekretessbelagda och ange dem i 
separata bilagor. Staden överväger om de uppgifter eller dokument som läggs fram som 
sekretessbelagda är sekretessbelagda enligt lagen. Om den sökande inte anger 
sekretessbelagda uppgifter enligt det som förutsätts ovan, har staden rätt att betrakta den 
sökandes hela ansökan som offentlig. 
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Ansökningar jämte bilagor skall lämnas in på adressen: 
 
Helsingfors stads registratorskontor 
Forskningsstipendier 
PB 10  
00099 HELSINGFORS STAD 
(besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13)  
eller per e-post: 
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
 
senast den 4 mars 2020, kl. 12.00, då även de ansökningar som skickats per post ska 

vara framme på registratorskontoret.  
 
Stipendierna delas ut i maj–juni 2020. Alla som ansökt om stipendium meddelas om 
beslutet. 
 
Forskningschef Katja Vilkama, tfn 09 310 78396 och forskare Vesa Keskinen,  
tfn 09 310 36296 svarar på frågor som gäller stipendiet. E-postadresserna har formatet 
förnamn.efternamn@hel.fi. 
 
Stipendiemottagarens förpliktelser 

Stipendiemottagaren ska lämna för Helsingfors stad en redogörelse om användningen av 
stipendiet när undersökningen blivit färdig. Om undersökningen inte blir färdig under 
följande år efter året då stipendiet beviljats, ska den sökande avge en redogörelse om 
undersökningens framskridande samt en plan om hur den ska slutföras. 
Stipendiemottagaren lämnar in två exemplar av den färdiga publikationen till staden. 
 
Stipendier som erhålls av kommuner för studier eller vetenskaplig verksamhet är skattefria 
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48885/beskattning_av_u
nderstod_stipendier_hed3/ 
 
För stipendiemottagare som är anställda vid Helsingfors stad är stipendiet 
beskattningsbart, såvida man inte – i enskilda fall – bedömer att det handlar om ett 
stipendium beviljat för utbildning.  
 
Stipendiemottagaren bör kontrollera sin försäkringsskyldighet hos LPA, 
http://www.mela.fi/sv/stipendiater. 
  

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48885/beskattning_av_understod_stipendier_hed3/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48885/beskattning_av_understod_stipendier_hed3/
http://www.mela.fi/sv/stipendiater


3 

Ansökan om stipendium 2020
Helsingfors stads registratorskontor 
Forskningsstipendier 
PB 10 
00099 HELSINGFORS STAD 
(Besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13) 
helsinki.kirjaamo@hel.fi 

1. Uppgifter om den sökande

Den sökandes efternamn Den sökandes förnamn 

Personbeteckning (både födelsedel och 
slutdel) 

Akademisk grad 

Nuvarande syssla/tjänst 

Arbetsgivare 

Gatuadress, postnummer och -anstalt 

E-postadress Telefonnummer 

Kontonummer (IBAN) 

2. Uppgifter om undersökningen och stipendium som ansöks

Undersökningens namn 

Stipendium som 
ansöks (euro) 

Är det fråga om 
Licentiatavhandling  Doktorsavhandling 

Annat, vad: 
Organisation (t.ex. högskola), där undersökningen bedrivs 

Vetenskapsgren inom vilken undersökningen närmast faller 

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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3. Motiveringar och tilläggsinformation

Sammandrag av forskningsplanen, högst 700 tecken (separat forskningsplan på högst fem sidor 
ska bifogas ansökningen) 

Undersökningens koppling till Helsingfors eller Helsingfors stads verksamhet, s.k. relevans för 
Helsingfors, högst 700 tecken 

Specificerad kostnadskalkyl för projektet och det ansökta stipendiets användningsändamål 
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4. Referenser och tidigare stipendier

Referenser (rekommendationer följer med som bilagor till ansökan) 

Tidigare beviljade forskningsstipendier från Helsingfors stad (år, undersökningens namn, 
belopp) 

Övriga stipendier erhållna för detta projekt under de senaste fem åren (år, beviljare och belopp) 

Övriga stipendieansökningar för detta projekt som ännu inte avgjorts 

Beslutet kan tillkännages elektroniskt      Ja   Nej 

Mitt namn får publiceras på stadens webbplats om jag får ett stipendium   Ja  Nej 

Datum Underskrift 
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