For English see below

Muutoksia Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden valmisaineistojen hinnoissa
1.1.2022 alkaen
Tutkijapalveluiden valmisaineistoista laskutetaan 1.1.2022 alkaen vuosimaksu tai kertamaksu riippuen
siitä, onko käyttölupa myönnetty jatkuvaan vai kertamaksulliseen aineistoon.
Valmisaineistokohtaiset hinnat ovat nähtävillä hinnastosivustolla
https://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/aineistojen-ja-palveluiden-hinnat.html.
Kertamaksullinen valmisaineisto
Kertamaksullinen aineisto tarkoittaa, että käyttäjä saa vuodeksi käyttöoikeuden kyseiseen
valmisaineistomoduuliin aineiston toimittamisen ajankohdasta lähtien. Tänä aikana tietoja voi kopioida
oman hankkeen työtilaan FIONAssa. Kertamaksullinen aineisto veloitetaan aineistokansion avaamisen
yhteydessä.
Jatkuva valmisaineisto
Jatkuva valmisaineisto tarkoittaa, että jatkuvalla vuosimaksulla tutkimushanke saa käyttöoikeuden
valmisaineistomoduuliin ja siihen tuleviin päivityksiin hankkeen käyttöluvan voimassaolon ajaksi.
Jatkuvien aineistojen vuosimaksu laskutetaan puolivuosittain etäkäytön laskutuksen yhteydessä. Lisäksi
jatkuvista aineistoista veloitetaan aineiston avaamisen yhteydessä avausmaksu, joka on
samansuuruinen kuin vuosimaksu.
Ennen 1.1.2022 avattujen valmisaineistojen päivitykset päättyvät tammikuun 2022 aikana. Aineistot
tulevat säilymään hankkeiden käytössä päättymisajankohdan mukaisina voimassa olevan käyttöluvan
ajan. Nämä hankkeet voivat hakea jatkuvia aineistoja ilman erillistä käyttölupahakemusta ja
avausmaksua ilmoittamalla tutkijapalveluihin 31.3.2022 mennessä jatkuvien aineistomoduulien
tarpeesta (viestissä tulee mainita hankkeen U-koodi ja/tai etäkoodi (esim. a01)). Tämän jälkeen
hankkeen tutkimuspalvelusopimus tullaan päivittämään. Hanke voi hakea jatkuvia aineistomoduuleja
käyttöönsä myös 31.3.2022 jälkeen normaalin käyttölupaprosessin mukaisesti.
FIONA-etäkäytön sekä käyttölupahakemuksen käsittelyn hinnat 1.1.2022 alkaen
FIONA-etäkäytön sekä käyttölupahakemuksen käsittelyn hintojen muutoksista on kerrottu 30.11.2021
lähetetyssä tiedotteessa
(http://stat.fi/static/media/uploads/tup/mikroaineistot/tiedote_hinnanmuutoksista_2022.pdf), ja ne
ovat nähtävillä myös Tilastokeskuksen verkkosivuilla
https://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/aineistojen-ja-palveluiden-hinnat.html.
Lisätietoja: tutkijapalvelut@stat.fi

Changes in Statistics Finland's prices for Research Services’ ready-made datasets
from 1.1.2022
An annual fee or a one-time fee will be charged for the use of ready-made data modules depending on
whether the license has been granted for continuously delivered ready-made data module or one time
delivered ready-made data module.
Prices for ready-made data modules can be found on our websites
http://stat.fi/tup/mikroaineistot/aineistojen-ja-palveluiden-hinnat_en.html.
One time delivered ready-made data module
If the project has no need for updates, the material can be obtained for a one-time fee. In such cases,
the latest versions of the data modules will be handed over to the research project at the time of
delivery, and the project has access to the data for 12 months from delivery. During this time the data
can be copied to the project’s workspace in FIONA. The one time delivered ready-made data modules
are charged after delivery.
Continuously delivered ready-made data module
A continuously delivered ready-made data module means, that by paying an annual fee the research
project can have access to ready-made modules and their future updates as long as the license is valid.
The charges for the modules are invoiced twice a year at the same time as the use of the remote access
system is invoiced. In addition, there is an opening fee, which will be charged at the time of delivery and
which is the same as the annual fee.
For current projects, the updates for the ready-made data modules will be interrupted in January
2022. The projects can use the data modules as long as the license for using the data is valid. These
projects can apply for continuously delivered modules without an application for license and an
opening fee by contacting Research Services by 31.3.2022. Please, mention the project code in your
email. After this the research service agreement will be updated. The project can apply for
continuously updated ready-made data modules also after 31.3.2022 according to the normal
application process. If there is no need for continuously delivered ready-made data modules, no
annual data fees will be charged for the project.
Prices for the FIONA remote access system and user licenses from 1.1.2022
Information about the changes in the prices of remote access system and user licenses can be found in
the previous newsletter (sent 30.11.2021;
http://stat.fi/static/media/uploads/tup/mikroaineistot/fionan_hinnanmuutos_2022_en.pdf), and on
Statistics Finland’s websites http://stat.fi/tup/mikroaineistot/aineistojen-ja-palveluidenhinnat_en.html.
Further information: tutkijapalvelut@stat.fi

