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For English see below 

Alkanut vuosi on tuonut muutoksia Tilastokeskuksen tehtäviin, ja jatkossa 

tutkija- ja aineistopalvelu on entistä keskeisempi osa Tilastokeskuksen 

toimintaa. Alkuvuonna on tullut voimaan myös uuden maksuasetuksen 

mukainen käyttölupien ja aineistojen hinnoittelu. Kevään aikana jatkamme 

toiminnan kehittämistä muun muassa FIONAan liittyvillä parannuksilla. 

Vahvistamme myös viestintäämme, ja aloitamme säännöllisten tutkijoille 

suunnattujen infotilaisuuksien järjestämisen. 

Hyvää kevättä kaikille asiakkaillemme! 

 

Tutkijapalveluiden hinnat 2023    

Valtiovarainministeriö on antanut asetuksen Tilastokeskuksen suoritteiden 

maksullisuudesta vuonna 2023.   

Uuden maksuasetuksen myötä tutkijapalveluiden valmisaineistojen ja 

käyttölupien hinnoittelu on muuttunut. Käyttölupien ja valmisaineistojen 

hinnat ovat jatkossa julkisoikeudellisia suoritteita, joista ei peritä 

arvonlisäveroa. Valmisaineistojen vuosi- ja kertamaksut ovat jatkossa 

500 € / aineisto.  

FIONA-etäkäytön käyttäjämaksu on 250 € / henkilö / vuosi. Kaikki hinnat 

löytyvät hinnastostamme. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221161
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221161
https://www.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/aineistojen-ja-palveluiden-hinnat.html


Uutta FIONAssa 

Linux-käyttöjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kevään aikana FIONA-

etäkäyttöjärjestelmässä. Muutos on tällä hetkellä auditoitavana Findatan 

määräyksen täyttämiseksi. Linux mahdollistaa halukkaille matalammat 

hinnat sekä tehokkaamman koneresurssin. 

Kustannuksia laskevat akateemiset Windows-lisenssit tulevat mahdollisiksi 

kesällä, vuoden 2023 ensimmäisen laskutuskauden jälkeen. Akateeminen 

lisenssi on mahdollinen niille hankkeille, joissa on käyttäjinä henkilöitä 

vain organisaatioista, jotka voivat muutenkin käyttää akateemisia 

lisenssejä. 

Tutkimushankkeet voivat nyt tilauksesta pyytää käyttöönsä Microsoft 

Office -paketin. Tilaukset tehdään tutkijapalveluiden palvelusähköpostista. 

Paketin hinta on 260 € / hankekone / vuosi. 

 

Datahuonepilotti käynnistynyt 

Kolmivuotiseen datahuonepilottiin liittyvä yhteistyö VATT:n ja HGSE:n 

kanssa on käynnistynyt hyvin. Datahuone on tietopohjaista päätöksentekoa 

edistävä VATT:n itsenäinen yksikkö. Tilastokeskus toimittaa Datahuoneen 

tutkijoille ajantasaisia rekisteriaineistoja FIONA-etäkäyttöympäristössä 

analysoitavaksi. Datahuone julkaisee ajankohtaisia raportteja ja 

lisämateriaaleja.   

 

Laki tilastokeskuksesta muuttuu 

Eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen myötä Tilastokeskus saa jatkossa 

ottaa vastaan, koostaa ja säilyttää tutkija- ja aineistopalvelua varten myös 

sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä valmisaineistojen 

muodostamiseen ja joita luovutetaan tieteelliseen tutkimustarkoitukseen tai 

yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastollisten selvitysten tekemiseen. Aineistot 

täydentävät Tilastokeskuksen tilastotarkoituksiin keräämiä aineistoja. 

Tutkijapalvelun toiminta perustuu jatkossa entistä voimakkaammin 

valmisaineistojen tuottamiseen ja tarjoamiseen.    

Merkittävä muutos on myös se, että tilastointitarkoitukseen kerätyn 

hallinnollisen rekisterin tiedot voidaan luovuttaa tutkija- ja 

aineistopalveluun jo ennen kuin tilasto on julkaistu. Tutkimustuloksia ei 

kuitenkaan saa ilman aineiston Tilastokeskukselle luovuttaneen 

viranomaisen suostumusta julkaista, ennen kuin aineiston luovuttanut 

viranomainen itse on julkaissut tietoja aineistosta. Tilastokeskuksen on 

informoitava luovutuskäytännön muutoksesta viranomaisia, jotka 

toimittavat hallinnollisia aineistoja Tilastokeskukselle.  

Kerromme tilastolainsäädännön muutosten vaikutuksista tarkemmin 

Ajankohtaista Tutkijapalveluissa -infossa 29.3.2022. 

 

 

https://datapilotti.fi/
https://datapilotti.fi/


Ajankohtaista Tutkijapalveluissa -infotilaisuus 

Järjestämme Ajankohtaista Tutkijapalveluissa -infotilaisuuden 

asiakkaillemme Teamsin kautta 29.3.2023 klo 13–14. 

 

Kevään infon aiheena ovat uusi tilastolainsäädäntö, FIONAn ajankohtaiset 

asiat ja Tutkijapalveluiden tulevat tapahtumat. Tilaisuuden lopussa on 

aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 

Tapahtumakutsu on lähetetty asiakkaillemme sähköpostilla. Info pidetään 

Teamsin kautta. Voit osallistua siihen myös tästä linkistä.  

   

Asiakaskysely lähetetään maaliskuussa 

Tutkijapalveluiden asiakaskysely lähetetään asiakkaillemme maaliskuussa. 

Kehitämme toimintaamme vastausten pohjalta, vastaathan kyselyyn! 

 

Vastaathan myös tutkijapalveluiden palautekyselyyn, joka lähetetään aina 

toimeksiannon jälkeen. Vastauksia käsitellään kuukausittain 

tutkijapalveluissa. 

 

Valmisaineistojen päivitysaikataulu 

Verkkosivuillamme on julkaistu valmisaineistojen päivitysaikataulu 

vuodelle 2023. Aikataulussa on kuukauden tarkkuudella kunkin 

valmisaineistomoduulin päivittämisajankohta. 

 

Uusi valmisaineisto 

Uusi EDUC_ESIPERUS-valmisaineistomoduuli on nyt saatavilla. Moduuli 

sisältää tiedot esi- ja peruskouluopetuksessa kirjoilla olleista oppilaista. 

Tiedot ovat saatavilla 2020 vuodesta lähtien, uusin tieto on vuodelta 2021. 

Jatkossa tiedot tullaan päivittämään vuosittain. Seuraava päivitysajankohta 

on tammikuussa 2024. Lisätietoja aineistosta Taika-

tutkimusaineistokatalogista. 

 

Tutkijapalveluiden viestintää vahvistetaan 

Olemme syksyn 2022 aikana panostaneet viestinnän suunnitteluun. 

Tavoitteenamme on edistää rekisteriaineistojen käyttöä ja tehdä 

palvelutarjontaamme tutummaksi asiakkaiden keskuudessa.  

 

Vuoden 2023 aikana järjestämme esimerkiksi uusia asiakkaille suunnattuja 

tilaisuuksia ajankohtaisiin aiheisiin, lupahakemuksen tekemiseen ja 

tutkimustulosten esittelyyn liittyen. Kehitämme myös verkkosivujemme 

ajankohtaisviestintää.  

 

Verkkosivumme löytyvät nykyisin lyhytosoitteen stat.fi/tutkijapalvelut 

kautta. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_OWUxYzcxYzUtNTVlNS00ZmJhLTg4YTgtOTU1ZjMzMjQ1MWU5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cf4a4c0d-994f-4f10-923c-4bfde5b4a14e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252215d7eeeb-e6ab-49d5-890c-75e2b4092fca%2522%257d&data=05%7C01%7Csatu.pakkila%40stat.fi%7C77a098345a8a477ab3e308db0e8456f3%7Ccf4a4c0d994f4f10923c4bfde5b4a14e%7C0%7C0%7C638119733776480880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Yb8YeIsL1SsudCOHqopdcbVElEbzB0f%2Fh%2Blb7zFNhpU%3D&reserved=0
https://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/valmisaineistojen-paivitysaikataulu.html
https://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/valmisaineistojen-paivitysaikataulu.html
https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=EDUC_20202021_jua_esiperus_001.xml
https://taika.stat.fi/fi/aineistokuvaus.html#!?dataid=EDUC_20202021_jua_esiperus_001.xml
https://stat.fi/tutkijapalvelut


Kevään vinkki 

Ilmoita tutkijapalveluihin Tilastokeskuksen mikroaineistoilla tehdyn 

julkaisusi tiedot. Mainitsethan viestissä myös, mikäli saamme tehdä 

julkaisusta noston Tilastokeskuksen Twitter-tilille. Pyrimme jatkossa 

nostamaan esille tutkimuksia, joissa on käytetty Tilastokeskuksen 

mikroaineistoja. 

 

Mikroaineistoilla tehtyjä julkaisuja on koottu Julkaisuja-sivulle.  

 

**** 

News from Research Services   

The new year has brought changes to Statistics Finland's tasks, and in 

future, research and data services will be an increasingly important part of 

Statistics Finland's activity. The pricing of user licences and data 

complying with the new decree concerning the charge criteria entered into 

force in the early part of the year. During the spring, we will continue to 

develop our activity through improvements relating to Fiona. We will also 

intensify our communication and initiate regular information events for 

researchers. 

We wish all our customers a happy spring! 

Prices of Research Services in 2023    

The Ministry of Finance has issued a decree concerning the charge criteria 

of the performances of Statistics Finland in 2023 (in Finnish).   

As a result of the new decree, the pricing of ready-made data and user 

licences for research services has changed. The prices of user licences and 

ready-made data will in future be outputs subject to public law, on which 

value added tax is not charged. Annual and one-off fees for ready-made 

data will be EUR 500 per dataset.  

The user charge for Fiona remote access data is EUR 250 per person per 

year. All prices can be found in our price list. 

New in Fiona 

The Linux operating system is meant to be introduced in the Fiona remote 

access system during spring. At the moment, the change is being audited to 

meet Findata regulations. All those choosing to use Linux will have lower 

prices and more efficient resources. 

Academic Windows licences that lower costs become possible in summer, 

after the first invoicing season of 2023. Academic licences may be used 

only in projects where users are from organisations that can already use 

academic licences. 

https://www.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/julkaisuja-joissa-on-kaytetty-tilastokeskuksen-mikroaineistoja.html
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221161
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221161
https://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/aineistojen-ja-palveluiden-hinnat_en.html


Research projects can now request on order access to the Microsoft Office 

package. Orders are made to the Research Services' service email. The 

price of the package is EUR 260 per project machine per year. 

 

Data Room pilot launched 

Cooperation with the VATT Government Institute for Economic Research 

and Helsinki GSE concerning the three-year Data Room pilot has started 

well. The Data Room is an independent unit of VATT that promotes 

knowledge-based decision-making. Statistics Finland provides Data Room 

researchers with up-to-date register data for analysis in the Fiona remote 

access environment. The Data Room publishes topical reports and 

additional materials.   

 

Statistics Finland Act is amended 

As a result of the legislative amendment approved by Parliament, Statistics 

Finland may in future receive, compile and store for research and data 

services also such data that are necessary for forming ready-made data and 

which are released for purposes of scientific research or for making 

statistical surveys describing social conditions. The data supplement the 

datasets collected by Statistics Finland for statistical purposes. In future, 

the activity of the Research Services will be increasingly based on 

producing and providing ready-made datasets.    

Another significant change is that administrative register data collected for 

statistical purposes can be released to the research and data services even 

before the statistics have been published. However, survey results may not 

be published without the consent of the authority having released the data 

to Statistics Finland until the authority having released the data has 

published information from the dataset. Statistics Finland must inform 

authorities supplying administrative data to Statistics Finland about the 

change in the release practice.  

We will talk about the effects of changes in statistical legislation in more 

detail in the Topical in Research Services information event on 29 March 

2023. 

 

Topical in Research Services information event 

We will arrange the Topical in Research Services information event via 

Teams on 29 March 2023 from 1 to 2 pm. 

 

The topics of the spring information event are the new statistical 

legislation, current Fiona issues and future Research Services events. At 

the end of the event there will be time for questions and discussion. 

The invitation has been sent to our customers by email. The information 

event will be held via Teams. You can also take part in it using this link.  

   

https://datapilotti.fi/
https://datapilotti.fi/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_OWUxYzcxYzUtNTVlNS00ZmJhLTg4YTgtOTU1ZjMzMjQ1MWU5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cf4a4c0d-994f-4f10-923c-4bfde5b4a14e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252215d7eeeb-e6ab-49d5-890c-75e2b4092fca%2522%257d&data=05%7C01%7Csatu.pakkila%40stat.fi%7C77a098345a8a477ab3e308db0e8456f3%7Ccf4a4c0d994f4f10923c4bfde5b4a14e%7C0%7C0%7C638119733776480880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Yb8YeIsL1SsudCOHqopdcbVElEbzB0f%2Fh%2Blb7zFNhpU%3D&reserved=0


Customer inquiry is sent in March 

The customer inquiry of Research Services is sent to our customers in 

March. We will develop our activity based on the responses, kindly 

respond to the inquiry. 

 

Please also answer the feedback inquiry of Research Services that is 

always sent after an assignment. The responses are processed monthly in 

the Research Services. 

 

Updating schedule of ready-made data 

A schedule for updating  ready-made data for 2023 has been published on 

our website. The schedule contains the updating date of each ready-made 

data module at the accuracy of one month. 

 

New ready-made data 

The new EDUC_ESIPERUS ready-made data module is now available. 

The module includes data on pupils registered in pre-primary and 

comprehensive school education. The data are available from 2020 

onwards, the latest are from 2021. In future, the data will be updated 

annually. The next update will be in January 2024. Further information 

about the data from the Taika research data catalogue. 

 

Communication of Research Services is intensified 

During autumn 2022, we have focused on planning our communication. 

Our aim is to advance the use of register data and make our service 

selection more familiar among customers.  

 

During 2023, we will organise new events for customers concerning 

topical issues, the submission of licence applications and the presentation 

of research results. We also develop topical communication on our 

website.  

 

Nowadays, our website is accessible via the short address 

stat.fi/tutkijapalvelut. 

 

Tip for spring 

Report the data of your publication made with Statistics Finland's 

microdata to the Research Services. Please also mention in the message if 

we can make a post about the publication on Statistics Finland's Twitter 

account. In future, we will highlight studies in which Statistics Finland's 

micro data have been used. 

 

Publications produced with micro data have been gathered on the 

Publications page.  

https://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/valmisaineistojen-paivitysaikataulu_en.html
https://taika.stat.fi/en/aineistokuvaus.html%23!/null#!?dataid=EDUC_20202021_jua_esiperus_001.xml
https://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/index_en.html
https://www.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/julkaisuja-joissa-on-kaytetty-tilastokeskuksen-mikroaineistoja_en.html
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