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TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ENERGIAOSASTON OHJE  
öljytuotteiden tuonnin ja kotimaankulutuksen raakaöljyekvivalentin laskentamenetelmästä 
sekä raakaöljyn ja öljytuotteiden varastojen tason laskentamenetelmästä 
 
 

 
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä annetun työ- ja elinkeinoministeriön 
asetuksen (1012/2017) 36 §:n nojalla annetaan seuraava ohje: 
 

1 § 
Tarkoitus 

 
Tällä ohjeella saatetaan voimaan jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai 
öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annetun neuvoston direktiivin 2009/119/EY, jäljempänä 
neuvoston direktiivi, liitteet I, II ja III, sellaisina kuin niistä on liite I muutettuna neuvoston direktiivin 
2009/119/EY muuttamisesta velvoitevarastointimenetelmien osalta annetussa komission 
täytäntöönpanodirektiivissä (EU) 2018/1581. 
 

 
2 § 

Öljytuotteiden tuonnin raakaöljyekvivalentin laskentamenetelmä 
 

Neuvoston direktiivin 3 artiklassa tarkoitettu öljytuotteiden tuonnin raakaöljyekvivalentti on 
laskettava käyttäen seuraavaa menetelmää:  
 

1) Raakaöljyn, maakaasukondensaattien (NGL), jalostamoiden raaka-aineiden ja 
muiden hiilivetyjen, sellaisina kuin ne määritellään energiatilastoista annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 muuttamisesta 
vuotuisia ja kuukausittaisia energiatilastoja koskevien päivitysten osalta annetun 
komission asetuksen (EU) 2017/2010, jäljempänä EU:n asetus, liitteessä A olevassa 
3.4 luvussa, nettotuonti lasketaan yhteen, ja sitä korjataan mahdollisten 
varastomuutosten huomioon ottamiseksi. Tulokseksi saadusta luvusta vähennetään 
jokin seuraavista teollisuusbensiinin saannon osalta: 

— 4 prosenttia;  
— teollisuusbensiinin keskisaanto;  
— teollisuusbensiinin tosiasiallinen nettokulutus.  
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2) Kaikkien muiden öljytuotteiden, sellaisina kuin ne määritellään EU:n asetuksen liitteessä A 

olevassa 3.4 luvussa, teollisuusbensiiniä lukuun ottamatta, nettotuonti lasketaan yhteen, sitä 
korjataan varastomuutosten huomioon ottamiseksi ja se kerrotaan kertoimella 1,065.  

 
1 ja 2 kohdasta saatujen lukujen summa on raakaöljyekvivalentti. 
 
Kansainvälisen meriliikenteen polttoaineita ei lasketa mukaan. 
 
Huomioon otettavan päivittäisen nettotuonnin laskentaperustana käytetään edellisen 
kalenterivuoden tuonnin raakaöljyekvivalenttia. Kuitenkin keskimääräinen päivittäinen nettotuonti 
määritetään kunkin kalenterivuoden tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän väliseltä ajalta 
niiden määrien perusteella, jotka tuotiin kyseessä olevaa kalenterivuotta edeltävän toisen 
kalenterivuoden aikana. 

 
3 § 

Kotimaankulutuksen raakaöljyekvivalentin laskentamenetelmä 
 

Neuvoston direktiivin 3 artiklassa tarkoitettu kotimaankulutuksen raakaöljyekvivalentti on 
laskettava seuraavalla menetelmällä: 
 
Kotimaankulutus määritetään laskemalla aggregaatin ”havaitut kotimaan kokonaistoimitukset”, 
sellaisena kuin se on määritetty asetuksen EU:n asetuksen liitteessä C olevassa 3.2.2.11 
kohdassa, summa pelkästään seuraavien tuotteiden osalta: moottoribensiini, lentobensiini, 
bensiininomainen lentopetroli (teollisuusbensiininomainen lentopetroli tai JP4), lentopetroli, muu 
petroli, dieselöljy (kevyt polttoöljy) ja polttoöljy (runsas- tai vähärikkinen), sellaisina kuin ne 
määritellään EU:n asetuksen liitteessä A olevassa 3.4 luvussa. 
 
Kansainvälisen meriliikenteen polttoaineita ei lasketa mukaan. 
 
Kotimaankulutuksen raakaöljyekvivalentti lasketaan kertomalla kertoimella 1,2. 
 
Huomioon otettavan keskimääräisen päivittäisen kotimaankulutuksen laskentaperustana 
käytetään edellisen kalenterivuoden kotimaankulutuksen raakaöljyekvivalenttia. Kuitenkin 
keskimääräinen kotimaankulutus määritetään kunkin kalenterivuoden tammikuun 1 päivän ja 
kesäkuun 30 päivän väliseltä ajalta niiden määrien perusteella, jotka kulutettiin kyseessä olevaa 
kalenterivuotta edeltävän toisen kalenterivuoden aikana. 
 

 
4 § 

Pidettävien varastojen tason laskentamenetelmä 
 

Varastojen taso lasketaan seuraavalla menetelmällä: 
 
Mitään määrää ei saa laskea mukaan varastoksi useammin kuin kerran, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta neuvoston direktiivin 4 artiklan 3 kohdan soveltamista. 
 
Raakaöljyvarastoja vähennetään 4 prosentilla, mikä vastaa teollisuusbensiinin keskisaantoa. 
 
Kansainvälisen meriliikenteen polttoaineiksi tarkoitettuja teollisuusbensiinin ja öljytuotteiden 
varastoja ei oteta lukuun. 
 
Muut öljytuotteet lasketaan sisällyttämällä mukaan kaikki muut EU:n asetuksen liitteessä A 
olevassa 3.4 luvussa mainittujen öljytuotteiden varastot ja raakaöljyekvivalentti lasketaan 
kertomalla nämä määrät kertoimella 1,065. 
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Laskennassa voidaan ottaa lukuun määrät, joita pidetään: 

 jalostamojen säiliöissä, 

 öljyterminaaleissa, 

 putkistojen säiliöissä, 

 proomuissa, 

 rannikkoliikenteen säiliölaivoissa, 

 satamissa olevissa säiliölaivoissa, 

 kotimaan liikenteen laivojen polttoainesäiliöissä, 

 varastosäiliöiden pohjalla, 

 toimintavarastoissa, 

 suurkuluttajien hallussa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti tai muutoin hallitusten 
valvonnan alaisina. 
 

Näitä määriä, paitsi jalostamojen säiliöissä tai putkistojen säiliöissä tai öljyterminaaleissa pidettyjä 
määriä, ei kuitenkaan oteta lukuun erityisvarastojen tasoja laskettaessa, jos kyseiset 
erityisvarastot lasketaan erillisinä varmuusvarastoista. 
 
Laskennassa ei saa ottaa huomioon seuraavia: 
a. raakaöljy, jota ei ole vielä tuotettu; 
b. määrät, joita pidetään: 

 putkistoissa, 

 rautateiden säiliövaunuissa, 

 valtamerilaivojen polttoainesäiliöissä, 

 huoltoasemilla ja vähittäismyynnissä, 

 muiden kuluttajien hallussa, 

 merellä olevissa säiliölaivoissa, 

 varastoituna sotilaskäyttöön. 
 

Varastojen laskennassa on vähennettävä 10 prosenttia edellä esitetyllä tavalla lasketuista 
varastojen määristä. Tätä vähennystä sovelletaan kaikkiin yksittäisessä laskelmassa lukuun 
otettaviin määriin. 
 
Tätä 10 prosentin vähennystä ei kuitenkaan sovelleta erityisvarastojen tason laskentaan eikä 
erityisvarastojen eri luokkien tason laskentaan, jos kyseisiä erityisvarastoja tai luokkia käsitellään 
erillisinä varmuusvarastoista, erityisesti todennettaessa, noudatetaanko direktiivin 9 artiklassa 
edellytettyjä vähimmäistasoja. 
 

5 § 
Voimaantulo 

 
Tämä ohje tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
 
Tällä ohjeella kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön 3 päivänä helmikuuta 2016 antama ohje nro 
TEM/260/02.03.02/2013. 
 
Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2019 
 

 
Riku Huttunen 

Ylijohtaja 
 
 

Jyrki Pohjolainen 
Ylitarkastaja 

    [Allekirjoitettu sähköisesti] 


