
Ändringar i Statistikcentralens forskartjänstens priser från och med 1.1.2022 

Prislistan för Statistikcentralens distansanvändningssystem Fiona ändras från och med den 1 januari 2022. 

 
Från och med den 1 januari 2022 debiteras både en årlig avgift för den virtuella maskinen forskningsprojektet 
har hyrt och därtill användaravgifter baserade på antalet användare. Den nya avgiften bestäms enligt antalet 
användarnamn som har varit öppnade under faktureringsperioden. 
 
Pris per år: 

 

Fiona 

 

Pris från 
1.1.2022 

Användaravgift 180 €/person 

Maskinavgift S 2 800 €  

Maskinavgift M 3 500 € 

Maskinavgift L 4 500 € 

Maskinavgift XL 6 200 € 

 
Fionas prislista har uppdaterats och finns Statistikcentralens webbplats 
https://www2.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/aineistojen-ja-palveluiden-hinnat_sv.html  
 

Priset på förlängning eller förändring av användare i andvändningstillstånd sjunker den 1.1.2022 

 
Från och med den 1 januari 2022 kommer 350 EUR (+ 24 % moms) att debiteras för ändringar av 
användningstillstånd angående giltighetstid eller användare.  
Priset för nya tillståndsbeslut samt tillstånd för tilläggsmaterial är även i fortsättningen 500 EUR (+ 24 % 
moms. 

Det kommer att ske förändringar i priserna på färdiga material under 2022. 

 
En årlig avgift kommer att tas ut för användning av uppdaterat färdigt material. Om projektet inte har behov 
av uppdateringar kan det färdiga materialet erhållas mot en engångsavgift. I sådana fall kommer den senaste 
versionen av materialet att överlåtas till forskningsprojektet vid leveranstillfället. Engångsavgifterna för färdigt 
material kommer att fördubblas. Beloppet för de årliga avgifterna kommer att vara i nivå med de nuvarande 
engångsavgifterna. 
 
För pågående projekt kommer uppdateringarna av det färdiga materialet att avbrytas i början av 2022. Vi ber 
kunder att kontakta forskningstjänsterna om projektet önskar beställa uppdateringar av det färdiga 
materialet. Om det inte finns behov av uppdaterat material tas inga årliga avgifter ut för projektet. 
 
Mer detaljerade prisändringar kommer att meddelas under december månad både i ett separat meddelande 
och på prislistans hemsida  
https://www2.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/aineistojen-ja-palveluiden-hinnat_sv.html 
 
Prisökningarna beror på högre kostnadsnivåer 
 

https://www2.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/aineistojen-ja-palveluiden-hinnat_sv.html
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 Kostnaden för att producera tjänster för forskaren har stigit de senaste åren och det har varit press att höja 
priserna redan tidigare år. Kostnadsökningen beror bland annat på att distansanvändningssystemets 
prestation ökar och att datasäkerheten förbättras. Syftet med prishöjningen är att täcka en större del av 
kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten. Efter höjningen täcker intäkterna från forskningsprojekten cirka 60 
% av kostnaden för att tillhandahålla tjänsten. 
 
Ytterligare information: tutkijapalvelut@stat.fi 
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