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Tilastokeskus on… 

–… kansallinen keskusvirasto, joka 
koordinoi ja kehittää Suomen 
tilastotointa

–Tilastoekosysteemi on tilastoalan 
viranomaisten yhteistoiminnallinen 
verkosto, johon kuuluu 13 tilastoja 
tuottavaa organisaatiota
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Tiedon jalostus ja tilastointi
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Mistä tilastoja löytyy?
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Tilastot ja tietotuotteet 

– Tilastot aihealueittain

– Kokeelliset tilastot

– Tilastotietokannat

– Findikaattori

– YK-indikaattorit

– Julkaisut

– Kansainvälinen tilastotieto

– Tiedonhaun oppaat 

– Energy in Finland –taskutilasto
(Energiatilastot kompaktisti)

– Energiatilastojen excel-taulukkopalvelu

https://stat.fi/tilastotieto
https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/index.html
https://stat.fi/tietokantataulukot
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/185778/yene_efp_202200_2022_25869_net.pdf
https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2021/alku.htm


Inflaatio 7,6% elokuu 2022 
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Kuluttajahintaindeksi

– Mittaa kotimaassa kuluttajien tavaroista ja 
palveluista maksamien hintojen kehitystä 

– Vuosimuutos = inflaatio

– Vuosivaikutus=hyödykkeen hintakehityksen 
vaikutus kokonaisinflaatioon – huomioi 
hyödykkeen kulutusmeno-osuudet

– Julkistetaan 14. pvänä seuraavaa kuukautta

https://stat.fi/tilasto/khi


Miten KHI-sarja muodostetaan
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Miten KHI-sarja muodostetaan

– Määritellään käytettävissä olevat 
luokitukset
(alueluokitus (NUTS2, hyödykeluokits
(COICOP)

– Määritellään painorakenne eli 
hyödykekohtaiset arvopainot
(lähde: kansantalouden tilinpito/yksityiset 
kulutusmenot, kulutustutkimus, muut 
aineistot

– Määritellään hyödyke- ja liikeotos
– Hyödykeotot: tyypilliset ja edustavat 

tuotteet

– Liikeotos: päivittäistavarakaupasta 
suurimmat toimijat, mukana myös 
erikoisliikkeitä

– Toteutetaan tiedonkeruu (44 
hintahaastattelijaa + keskitetty keruu ja 
uudet massa-aineistot

– Laadunvalvont

– Lasketaan hinnan muutokset ja 
muodostetaan indeksisarja



Energian hinnat
Polttonesteiden kuukausihinnat

Polttonesteiden viikkohinnat

– Julkaistaan kulutushintatilaston 
yhteydessä kuun viimeinen arkipäivä

– Muita energian hintatilastoja
Energian hinnat -tilastossa

– Mm. sähkön, kaasun, kivihiilen hintoja
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Polttonesteiden viikkohinnat

– Uusi kokeellinen tilasto

– Julkaistaan joka viikon tiistai

– Komission viikkohintaraportointi, julkaistaan 
torstaisina

– Uusi rinnakkaistietolähde: Tankille.fi 
(mobiilipalvelu, jossa mukana 2038 asemaa, 
syyskuussa esim. hinta ilmoituksia tehtiin 79 638 
kpl)

https://pxweb2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__khi/statfin_khi_pxt_11xx.px
https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__pvk/koeti_pvk_pxt_13n1.px/
https://stat.fi/tilasto/ehi
https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__pvk/koeti_pvk_pxt_13n1.px/


Energian hankinta ja kulutus,
energian kokonaiskulutus
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Energian hankinta ja kulutus,
polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt
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Energian hankinta ja kulutus,
uusiutuva energia
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Energian hankinta ja kulutus,
uusiutuva energia ja EU-tavoitteet 2020 ja 2030
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Energian hankinta ja kulutus,
Venäjältä tuoden energian osuus 34% energian 
kokonaiskulutuksesta
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Energian hankinta ja kulutus,
tieliikenne
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Liikenteen biopolttoaineet
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Biopolttoainejakauma Ruotsissa, 
vastaava taulukko Suomesta?



Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit
Uusista autoista kolmannes ladattavia

17Tilastokeskus6.10.2022



Liikenteen energiankäyttö- ja päästölaskentajärjes-
telmän kehittämishanke
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Hankkeen päätavoitteet:
– Kehittää Suomen liikenteen ja työkoneiden energiakäytön sekä kasvihuonekaasujen ja ilman 

epäpuhtauksien laskemiseksi uusi laskentajärjestelmä.

– Kehittää etäkäyttöpalvelu ulkoisille, käyttölupaperusteisille käyttäjille, mihin tallennettaisiin 
tarvittavat perusaineistot ja mitä voi hyödyntää esimerkiksi vertailukelpoisten skenaarioiden 
laskemiseen. Vaikuttaa esimerkiksi päästövähennysskenaarioihin.

– Tuottaa ja julkaista uutta tietoa esimerkiksi liikenteen energiakäytöstä ja päästöistä

– Tilastokeskus olisi vastuussa liikenteen ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästö- ja 
energialaskennasta, laskentajärjestelmän ja etäkäyttöympäristön teknisestä ylläpidosta ja 
päivittämisestä, ja palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta ja viestinnästä.

– Kehittäminen aloitetaan loppuvuonna 2022 ja uudella järjestelmällä tuotetaan tietoja suunnitelman 
mukaan vuonna 2024. 

Tausta:

– Suomen liikenteen ja moottoroitujen työkoneiden tuottamat pakokaasu- ja 
kasvihuonekaasupäästöt tuotetaan nykyisin osana VTT:n LIPASTO-järjestelmää. 
Laskentajärjestelmää olisi kuitenkin kehitettävä merkittävästi sekä teknisesti että muuttuneiden 
tarpeiden ja laskennan merkittävyyden takia. Kehittämistä selvittänyt työryhmä esitti järjestelmän 
kehittämistä Tilastokeskukseen.

– Tilastokeskus valmisteli hankesuunnitelman ja hankkeen edellyttämä rahoitus myönnettiin kesällä 
2022.



Öljytuotteiden 
myyntitilastot, 
polttonesteiden 
kunnittaiset myynnit, 
huoltoasematilasto 
Aleksi Sandberg (aleksi.sandberg@stat.fi)
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Polttonesteiden kuukausittaiset 
myynti- ja varastotiedot
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–Ensimmäinen vuonna 2018 Öljy- ja biopolttoaineala ry:ltä 
Tilastokeskukselle siirtyneistä tiedonkeruista

– Muita: ’Polttonesteiden kunnittaiset myynnit’ ja ’Huoltoasematilasto’

–Tuotekohtainen tilastointi nestemäisten polttoaineiden 
myynneistä ja varastoista

–Tiedonkeruun kohderyhmänä ovat öljy- ja biopolttoainealan 
yritykset (mukana n. 15 tiedonantajaa). Tilastokeskus kiittää 
yhteistyöstä!

–Tietoja käytetään kansallisten ja kansainvälisten tilastojen 
laadintaan

– Raportointivelvoitteita EU:lle ja energiajärjestö IEA:lle
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Asiakastaulukot StatFin-tilastotietokannassa:
• 11t2 -- Öljytuotteiden myynti kotimaahan

• 11t3 -- Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen

https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ehk/statfin_ehk_pxt_11t2.px/
https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ehk/statfin_ehk_pxt_11t3.px/


Kehitettävää myynti- ja 
varastotilastoinnissa
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–Polttonesteiden uusiutuvien sekoitteiden lisääminen 
tiedonkeruuseen

– HVO-diesel

–Raskaan polttoöljyn luokkien tarkentaminen 
rikkipitoisuuden perusteella

–Kansainvälisen raportoinnin tarpeet ohjaavat vahvasti 
tilastoinnin kehitystä



Venäjän hyökkäyssodan seurauksia: 
IEA:n öljyn kriisiraportointi (ERE)
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Polttonesteiden kunnittaiset 
myynnit
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–Tiedonkeruu kattaa vuositason tilastoinnin polttonesteiden 
alueellisista myynneistä

–Asiakkaille on tällä hetkellä tarjolla excel-kooste. Ensi 
vuonna tiedot löytyvät myös StatFin-tilastotietokannasta.

– Vuoden 2021 (ja edeltävät) tiedot ovat saatavilla sähköpostitse 
energia@stat.fi

https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
mailto:energia@stat.fi


Tilastokeskus
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Huoltoasematilasto

27Tilastokeskus6.10.2022

–Tiedonkeruu kattaa vuositason tilastoinnin erityyppisten 
jakeluasemien alueellisesta jakaumasta ja niiden kautta 
myytyjen polttonesteiden määristä

–Koostetiedot saatavilla excel-taulukkona (tuoreimmat          
v. 2020). Tietopyynnöt sähköpostitse: energia@stat.fi

–Kehitettävää: Stage I ja II –tietojen tilastointi, koostetietojen 
jakelu StatFin:issä

–Energiatilastoissa niukkuutta resursseissa
→ Huoltoasematilasto uhkaa jäädä tauolle, laissa            

velvoitettuja tilastointitarpeita priorisoidaan

mailto:energia@stat.fi
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Kiitos!
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