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Lämmön tuottaminen tuontipolttoaineilla oli aiempaa
halvempaa

Kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista, mikä osaltaan vaikutti kaukolämmön
hintojen nousuun 2–4 prosentilla eri kulutusluokissa. Lämmöntuotannossa käytettävän
jyrsinturpeen valmisteverollinen hinta oli vuoden neljännellä neljänneksellä 19 prosenttia kalliimpaa
kuin vuotta aiemmin. Metsähakkeen hinta nousi alle 8 prosenttia vuotta aiemmasta
Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Liikennepolttoaineiden ja kevyen polttoöljyn hinnat laskivat,
mikä johtuu osittain halvemmasta raakaöljystä. Energiaverot nousivat sähköllä ja
liikennepolttoaineilla vuoden alusta.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 20.3.2014

Energia 2014



Pohjoismaiset vesireservit ovat olleet keskimääräistä pienemmät loppuvuonna 2013, mutta paranivat
vuodenvaihdetta kohden. Vesisähköä ei ole ollut tarjolla runsaasti. Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat
kääntyivät joulukuussa yli kahdenkymmenen prosentin laskuun. Suurimpien sähkön kuluttajien hinnat
kääntyivät myös laskuun joulukuussa tariffiluokasta riippuen.

Lämmöntuotannossa käytettävän maakaasun hinta halpeni noin prosentin ja kivihiilen hinta halpeni yli
kolme prosenttia vuotta aiemmasta. Kuluttajien käyttämä puupelletin hinta kallistui lähes 12 prosenttia.
Liikennepolttoaineista dieselin ja bensiinin hinta halpeni noin 3–4 prosenttia, kutenmyös kevyen polttoöljyn
hinta verrattuna vuotta aiempaan vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Energiaverot sekä huoltovarmuus- ja öljysuojamaksut

SähköPolttoaineet1)Verot ja
maksut
alkaen

TuotantoKulutus
TuontiVesivoimaYdinvoimaSähkö,

II 5)
Sähkö,
I 4)

TurveMaa- 
kaasu

11)Kivi- 
hiili

Raskas
polttoöljy

Kevyt
polttoöljy12)

Diesel- 
öljy 3)

Moottori- 
bensiini, 
lyijytön2)

snt/kWh€/MWhsnt/nm³€/tsnt/kgsnt/l

Valmisteverot10)

-----0,340,172,690,340,3416,8221,531.1.1990

-----0,350,182,830,350,3517,4926,571.1.1991

-----0,350,182,830,350,3517,4928,261.1.1992

-----0,350,182,830,350,3517,4931,621.8.1992

0,10-0,100,250,250,700,355,611,121,4119,1739,521.1.1993

0,10-0,100,250,250,700,355,611,121,4116,6539,521.7.1993

0,220,030,35--0,351,0911,301,982,0517,2940,051.1.1994

0,370,070,40--0,590,9419,533,123,0227,5045,121.1.1995

0,370,070,40--0,590,9419,533,123,0227,5051,851.1.1996

---0,400,400,711,1928,423,724,8827,5051,851.1.1997

---0,240,560,711,1928,423,724,8827,5051,851.4.1997

---0,340,560,821,4033,404,345,5030,0255,221.1.1998

---0,420,691,511,7341,375,406,3730,0255,221.9.1998

---0,440,731,591,8243,525,686,7131,5958,081.1.2003

---0,440,73-1,8243,525,686,7131,5958,081.7.2005

---0,220,73-1,8243,525,686,7131,5958,081.1.2007

---0,250,87-2,01649,326,428,3536,0562,021.1.2008

---0,691,691,908,94126,9118,5115,7036,0562,021.1.2011

---0,691,691,908,940126,9118,5115,7046,6064,361.1.2012

---0,691,694,9011,38131,5318,9315,9946,6064,361.1.2013

---0,691,694,9011,38131,5318,9315,9946,6064,361.1.2013

---0,691,894,9011,38131,5318,9315,9949,3166,611.1.2014

Energiasisältövero8)

------3,0054,548,797,70-50,361.1.2011

------3,0054,548,797,7030,7050,361.1.2012

------4,4547,107,596,6530,7050,361.1.2013

Hiilidioksidivero9)

------5,9472,379,728,00-11,661.1.2011

------5,9472,379,728,0015,9014,001.1.2012

------6,9384,4311,349,3415,9014,001.1.2013

------6,9384,4311,349,3418,6116,251.1.2014

Energiavero7)

---0,691,691,90------1.1.2011

0,691,694,90------1.1.2013

0,691,894,901.1.2014

Huoltovarmuusmaksut
-------1,480,320,390,390,721.7.1984

---0,0130,013-0,0841,180,280,350,350,681.1.1997
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SähköPolttoaineet1)Verot ja
maksut
alkaen

TuotantoKulutus
TuontiVesivoimaYdinvoimaSähkö,

II 5)
Sähkö,
I 4)

TurveMaa- 
kaasu

11)Kivi- 
hiili

Raskas
polttoöljy

Kevyt
polttoöljy12)

Diesel- 
öljy 3)

Moottori- 
bensiini, 
lyijytön2)

Öljysuojamaksut 6)

--------0,0370,0310,0310,281.1.1990

--------0,0500,0420,0420,0381.1.2005

--------0,1500,1260,1260,1131.1.2010

Sähköntuotannon polttoaineet verovapaita 1.1.1997 alkaen1)

Reformuloitu 1.1.1993 lähtien, lisäksi rikitön 1.9.2004 lähtien. Fossiilinen polttoaine.2)

Rikitön, rikkipit. < 50 ppm 1.7.1993 lähtien, rikkipit.< 10 ppm 1.9.2004 lähtien. Fossiilinen polttoaine.3)

Veroluokka I: muut4)

Veroluokka II: teollisuus ja ammattimaiset kasvihuoneet5)

Tuontiöljystä ja -öljytuotteista perittävä maksu: 1,50 €/t6)

Energiavero sisältyy valmisteveroon7)

Energiasisältövero sisältyy valmisteveroon.8)

Hiilidioksidivero sisältyy valmisteveroon9)

Valmistevero sisältää energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja energiaveron.10)

Valmistevero lämmöntuotannossa. Sähkön ja lämmön tuotannossa vero on alempi.11)

Fossiilinen polttoaine. Rikitön12)

Liitetaulukko 2. Energian hintoja lämmöntuotannossa joulukuussa 2013

Vuosimuutos -%1)Hinta €/MWhEnergia

-3,228,062)Kivihiili (alv 0 %)

-0,845,31Maakaasu (alv 0 %)

7,520,95Metsähake (alv 0 %)

19,118,24Jyrsinturve (alv 0 %)

Sisältää valmisteverot. Metsähakkeen ja jyrsinturpeen hinnat ovat IV vuosineljännekseltä1)

Hinta ennakollinen.2)

Liitetaulukko 3. Lämmitysenergian kuluttajahintoja joulukuussa 2013

Vuosimuutos -%1)Hinta €/MWhEnergia

-0,3108,40Kevyt polttoöljy (alv 24 %)

-0,3151,50Kotitaloussähkö, K2 (alv 24 %)

7,560,00Puupelletti (alv 24 %)

2,776,32Kaukolämpö, rivitalo / pienkerrostalo (alv 24 %)

Puupelletin hinta helmikuulta ja kaukolämpö tammikuulta 2014.1)
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Liitekuviot

Liitekuvio 1. Öljyn tuontihinnat

Lähde: Tulli

Liitekuvio 2. Tärkeimpien öljytuotteiden kuluttajahinnat

Lähde: Lähde: Öljyalan Keskusliitto ry, 15. päivän arvonlisäverolliset hinnat
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Liitekuvio 3. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Lähteet: Tulli/Ulkomaankauppatilasto, Energiamarkkinavirasto/GasumOy, Bioenergia ry/Turveteollisuusliitto ry, Öljyalan Keskusliitto
ry

Liitekuvio 4. Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Lähteet: Tulli/Ulkomaankauppatilasto, Energiamarkkinavirasto/GasumOy, Bioenergia ry/Turveteollisuusliitto ry, Öljyalan Keskusliitto
ry
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Liitekuvio 5. Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin

Lähde: Energiamarkkinavirasto

Liitekuvio 6. Nord Pool Spot -sähköpörssin kuukausikeskiarvot

Lähde: Nord Pool Spot

8



Laatuseloste: Energian hinnat

1. Tilastotietojen relevanssi
Tilastossa esitetään tietoja energian hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista. Tilaston
keskeisiä käsitteitä on selitetty osoitteessa: http://www.stat.fi/til/ehi/kas.html Tilaston laadinnassa on
käytetty Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta (http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index_muut.html)
ja ulkomaankauppatilaston CN-nimikkeistöä. Osa tiedoista perustuu Tilastokeskuksen omaan
tiedonkeruuseen. Muita tietolähteitä ovat mm. Energiamarkkinavirasto, Energiateollisuus ry, Gasum Oy,
Säteilyturvakeskus, Bioenergia ry/Turveteollisuusliitto ry, Tullin Ulkomaankauppatilasto sekä Öljyalan
Keskusliitto.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilaston pohjana ovat eri viranomaisten, energia-alan järjestöjen ja Tilastokeskuksen eri tarkoituksiin
keräämät tiedot. Tilastokeskus kerää metsähakkeen ja sähköenergian hinnat - yritys- ja yhteisöasiakkailta
omalla kyselyllä..

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Alueellisia hintatietoja ei ole saatavissa. Hintatietoja korjataan takautuvasti, jos on saatavissa kattavampia
tietoja tai alkuperäisiä tietolähteitä päivitetään.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Hintatietoja julkaistaan neljännesvuosittain kuukausi-, neljännesvuosi-, ja vuositasolla. Hintatiedoista osa
on ennakollisia ja saattavat muuttua lopullisen vuositilaston valmistuessa. Ennakollinen tieto on ilmoitettu
tilastossa.Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa on ilmoitettu tulevat tilaston julkaisuajankohdat:
http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tietoja julkaistaan tilaston kotisivuilla http://tilastokeskus.fi/til/ehi/index.html ja työ- ja elinkeinoministeriön
Energiakatsaus-julkaisussa. Tarkimmat tiedot ovat saatavissa tietokantataulukoista tilaston kotisivulta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilaston pohjana ovat eri viranomaisten, energia-alan järjestöjen tai yritysten ja Tilastokeskuksen eri
tarkoituksiin keräämät hintatiedot, joihin on lisätty veroja tai muita maksuja.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
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