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Nousevat kustannukset - diesel
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Dieselin hinta 2/2021 –

2/2022: (Tilastokeskus)

+0,43 €/l (0,35 €/l ilman 

arvonlisäveroa)

+30 %

Vaikutus:

+ 455 m€ kustannuksia lisää 

maanteiden 

tavaraliikenteeseen

Vaikutus kuorma- ja 

pakettiautoliikenteen 

kustannusindeksiin: +6,7 %



Dieselin hinta
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Venäjän hyökkäys ja dieselin hinta (15.3.2022 tilanne)

• Dieselin hinta on Ukrainan sodan syttymisen jälkeen vajaassa kolmessa viikossa noussut 

arvonlisäverollisena eri lähteiden perusteella korkeimmillaan noin 35 - 45 senttiä per litra.

– Nousutahti vaikuttaa viimeisen viikon aikana hieman tasaantuneen, huipusta on tultu hieman alaspäin.

• Joulukuun 2021 jälkeen dieselin hinta on noussut jopa noin 60 senttiä per litra (sis. alv).

• Polttoainekustannusten osuus kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannuksista on Tilastokeskuksen 

julkaiseman kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin mukaan 26 %, perävaunuyhdistelmillä yli 30 %.

– Polttoaineen hinnannousu tulee nostamaan tätä osuutta useilla prosenttiyksiköillä helmi-maaliskuun aikana.

• Sodan alun jälkeen kahden viikon aikana tapahtunut noin 20 prosentin dieselin hinnannousu on yksin 

nostanut kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannuksia yli viidellä prosentilla.
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Miten kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusindeksi toimii?

• Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusindeksi on hintaindeksi.

• Indeksi seuraa perusvuonna (2020) päätettyjä hintanimikkeitä perusvuonna päätetyillä 

kustannusosuuksilla ja perusvuonna määritellyillä ajoneuvotyypeillä.

• Ajantasaiset kustannusosuudet näkee indeksin Taulusta 6

– Polttoainekustannusten osuus 2020=100 perusvuoden tilanteessa: 20,2 %

– Polttoainekustannusten osuus 1/2022 tilanteessa: 25,9 %

Näin kustannusosuudet indeksissä ovat ”oikein”, vaikka polttoaineen hinta nousisi kuinka paljon.

• Indeksi ei mittaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia (kaluston mittojen ja massojen 

muutokset, suoritteiden kasvu / pieneneminen, pandemian vaikutukset kuljetuksiin ym.)

• Hyödynnä SKALin jäsensivujen tietoa

– Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusindeksin pisteluvut

– Dieselöljyn joka keskiviikko päivittyvä hintaseuranta – myös sähköpostijakeluna

– Kustannuslaskentaohjelma
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Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusindeksi
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Kuorma- ja pakettiautoliikenteen 

kustannusten vuosinousu tällä 

hetkellä (1/2021 – 1/2022) 

Kokonaisindeksi +9,6 %, 

Perävaunuyhdistelmät +10,4 %.

Ennuste kokonaisindeksin 

noususta 1/2022 – 2/2022: +2,5 

%...+3,0 %. Vuosimuutos 

pysynee suunnilleen ennallaan 

(+9,5 %…+10,0 %)

Helmikuun kustannusindeksi 

julkaistaan 22.3.2022



Kustannusnousu tulevaisuudessa

• Dieselin hinnan heilunta jatkunee suurena

• Lähiviikkojen ja -kuukausien kustannuskehityksen arvioinnissa keskeistä on energian 

maailmanmarkkinahintojen kehittyminen

– Laajenevatko pakotteet koskemaan myös Venäjällä tuotettavaa energiaa (öljy, maakaasu ja sähkö) ja 

näiden kauppaan liittyvää rahaliikennettä?

– Miten muut energian tuottajamaat nostavat tuotantomääriään tilanteen johdosta?

– Miten nopeasti ja tehokkaasti Venäjältä tuleva raakaöljyn voidaan korvata öljynjalostamisessa?

– Jatkuuko Ukrainan sotaan liittyvä epävarmuus, syveneekö ja pitkittyykö kriisi?

• Pahimmillaan energian hinnannoususta on nähty vasta alku. Parhaimmillaan tilanne rauhoittuu, 

ja energian hinta alkaa laskea.

– Vastausta ei tiedä kukaan – on varauduttava kaikkiin vaihtoehtoihin.

• Suomen valtion mahdollisuudet vaikuttaa merkittävästi polttoaineen hintatasoon tällaisessa 

tilanteessa on rajalliset.
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Force Majeure, taloudellinen 

liikavaikeus, sopimukset



Ukrainan kriisi ja kuljetussopimukset
• Ylivoimainen este eli force majeure?

– Sota on sinällään tyyppiesimerkki ylivoimaisesta esteestä. Siten Ukrainaan suuntautuvissa kuljetuksissa voi lähtökohtaisesti 

vedota ylivoimaiseen esteeseen. Ylivoimainen este voi koskea myös Venäjälle ja Valko-Venäjälle suuntautuvia kuljetuksissa.

• UM:n matkustustiedote Venäjän osalta 4.3.2022: Poistu välittömästi maasta, vältä kaikkea matkustamista Venäjälle

– AdBluen loppuminen Suomesta on lähtökohtaisesti ylivoimainen este.

– Kustannusnousu taas ei lähtökohtaisesti ole ylivoimainen este. Siten käsite ei sovellu yleisesti juuri nyt (15.3.2022) 

Suomessa käsillä olevan tilanteen sopimusoikeudelliseen arviointiin.

• Taloudellinen liikavaikeus sopimussuhteessa

– Jos sopimukseen liittyvillä tosiseikoilla pystytään osoittamaan, että sopimuksen mukaisen palvelun suoritusvelvollisuus 

on vaikeutunut olennaisella ja ennakoimattomalla tavalla, ja että on syntynyt kohtuuton epäsuhde myyjän suorituksen 

ja ostajan suorituksesta saaman edun välille, voi kyseessä olla taloudellinen liikavaikeus.

– Arvioitavaksi tulee näissäkin tilanteissa sopimuksen kesto ja muut tekijät, kuten vaihtoehtoiset suoritusmahdollisuudet, 

sopimuksen osoittama riskinjako ja ennakoimis- ja vahingonrajoittamisvelvollisuudet.

– Mahdollinen oikeusvaikutus olisi sopimuksen kohtuullistaminen tai sopimuksen noudattamisen päättäminen.

➔ Aina tapauskohtaista harkintaa, ei voi antaa yleisohjetta asiaan.

• Neuvottelu ja sopiminen

– Olipa sopimuksen muoto, irtisanomisaika ja sisältö mikä tahansa, aina voi neuvotella sen muuttamisesta asiakkaan kanssa.

– Sopimuksen perusteettoman päättämisen (kuljetuksen keskeyttäminen ilman sovittua irtisanomisaikaa) 

seurausmahdollisuudet on tiedostettava.
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Kuljetusyritysten varautuminen

• Rahaliikenne

– Käteinen ja useampi maksukortti

• Kyberhyökkäykset

– Tietoturva, salasanojen vaihto

• Lastiturvallisuus

– Kuljetettavista tavaroista, kuljetuksen reiteistä ja aikatauluista ei tule kertoa ulkopuolisille

• Sähkökatkot

– Akut täynnä, paristojen varaaminen, ajoneuvon käyttö toimistona pitkän sähkökatkon aikana

• Polttoaineen saanti

– Ei ongelmia näköpiirissä nyt, tankkien pitäminen täynnä antaa pelivaraa

• Varaosien saatavuus

– Varastotasojen nosto toimintatavoista riippuen, AdBluen saatavuuteen voi tulla haasteita

• Epäilyttävä toiminta

– Epäilyttävästä toiminnasta ja ihmisistä ilmoitus viranomaisille tai SKALiin
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Polttoaineen hinnan nousun

vaikutukset kuljetusyrityksiin
Ylimääräinen SKAL Kuljetusbarometri

14.3.2022

Vastaajien kokonaismäärä: 547 (7 % alan yrityksistä)



Kuljetusyrittäjien ennusteet tulevasta keväästä 2022

Ylimääräinen

Kuljetusbarometri
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Miten polttoaineen jyrkkä hinnan nousu viimeisten kahden viikon 

sisällä on vaikuttanut yritykseesi?
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Olen joutunut irtisanomaan henkilökuntaani

Olen joutunut irtisanomaan kuljetussopimuksia tilanteen vuoksi

Olen joutunut lomauttamaan henkilökuntaani

Tilanteella ei ole ollut merkittävää vaikutusta yritykseeni

Olen laittanut lainoja / rahoitusta lyhennysvapaalle

Yritystoimintaani uhkaa konkurssi

Maksuliikenne yritykseni suuntaan on hidastunut vaikeuttaen yritykseni rahoitustilannetta

Olen joutunut laittamaan kuljetuskalustoa seisontaan

Minulla on ollut vaikeuksia maksaa yritykseni laskuja eräpäivään mennessä

Olen toiminut itse kuljettajana tavallista enemmän

En ole yrittäjänä pystynyt nostamaan itselleni palkkaa normaalisti

Olen neuvotellut kustannusnousun aiheuttamasta tilanteesta asiakkaani kanssa

Harkitsen investointien lykkäämistä tilanteen johdosta

Polttoaineen hinnan nousu uhkaa yritykseni tulevaisuutta

Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei koske yritystäni Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä
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Suomen hallituksen ulostulo 18.2.2022
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Hankintatuet tavaraliikenteen ajoneuvoille 2022
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kalenterivuonna 
enintään viiden

1. sähkö- tai 
kaasukäyttöisen 
kuorma-auton
tai 

2. sähkökäyttöisen 
perävaunun

hankintaa varten.

Hankintatukea voidaan 
myöntää yrityksille:



Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki

Kuorma-autot

• Paineistettu kaasu vähintään 3501 kg, tuki 

2 000 euroa

• Paineistettu kaasu vähintään 6 000 kg, tuki 

4 000 euroa

• Paineistettu kaasu vähintään 16 000 kg, tuki 

6 000 euroa

• Nesteytetty kaasu, tuki 14 000 euroa

Pakettiautot

• Kaasukäyttöinen pakettiauto, tuki 2 000 €
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Sähkökäyttöisten kuorma- ja pakettiautojen autojen hankintatuki

Pakettiautot

• Hankintahinta max. 50 000 euroa, tuki 2 000 euroa

• Kokonaismassa yli 2,5 t, kantavuus vähintään 680 kg, tuki 4 000 euroa

• Kokonaismassa yli 2,5 t, kantavuus vähintään 680 kg, akseliväli yli 3,5 metriä, tuki 6 000 euroa

Kuorma-autot ja perävaunut

• Vähintään 3501 kg, tuki 6 000 euroa

• Vähintään 6000 kg, tuki 12 000 euroa

• Vähintään 16 000 kg, tuki 18 000 euroa

• Vähintään 26 000 kg, tuki 25 000 euroa

• Vähintään 38 000 kg, tuki 40 000 euroa

• Vähintään 18 000 kg ja yhdistelmämassa vähintään 40 t, tuki 40 000 euroa

• Vähintään 26 000 kg ja yhdistelmämassa vähintään 60 t, tuki 50 000 euroa

• Perävaunu vähintään 18 000 kg, min 20 kWh, min 50 kW / 2 min, tuki 10 000 euroa
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Tilaajan vastuu ajo- ja lepoajoista 

sekä ylikuormasta

Taustaa:

• Hallitusohjelman mukaisesti 

lainsäädäntöön on palautettu 

kuljetuspalvelun tilaajalle vastuuta 

ajo- ja lepoajoista. 

• Uutena on vastuutettu tilaajaa aiempaa 

enemmän ylikuormasta.
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Tilaajan vastuu ylikuormasta

1. Tilaajan selvitysvelvollisuus

Tavarankuljetuksen tilaajan on ennen kuljetuksesta sopimista selvitettävä että, 
kuljetuksen suorittajan ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 
ei kuljetussopimuksen mukaisesti kuormattuna ylity.

2. Kuljetuksen tilausrikkomus

• Jos kuljetuksen suorittaja on ilmoittanut tai olosuhteista muutoin on selvästi ilmennyt, 
että sopimuksen mukaisen kuorman kuljettaminen edellyttää ajoneuvon tai 
ajoneuvoyhdistelmän suurimman sallitun kokonaismassan ylittämistä. (tässä tilaajan 
vastuusäädöksessä kokonaismassan ylitykseksi katsotaan vasta 5 prosentin 
toleranssin jälkeiset ylitykset)

• Ja tavarankuljetuksen maksanut tilaaja tai tämän edustaja tästä huolimatta 
vastaanottaa kuorman

➔ Tuomitaan kuljetuksen tilaaja tilausrikkomuksesta.
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Tilaajan vastuu ylikuormasta -tiivistys

1. Tilaajan on ennen sopimista selvitettävä, että suurin sallittu 

kokonaismassa ei sopimuksen mukaisesti kuormattuna ylity

2. Jos kuljetuksen suorittaja on ilmoittanut tai muutoin ilmenee, että 

sopimuksen mukainen kuorma edellyttää yli viiden prosentin 

ylikuormaa ja  maksava tilaaja tästä huolimatta vastanottaa kuorman, 

syyllistyy tilaaja tilausrikkomukseen.

Vastuu on maksavalla tilaajalla, joka vastaanottaa kuorman.

Vastuu ylikuormasta on, kuten aiemminkin, kuljettajalla ja ajoneuvon haltijalla.
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Tilaajan vastuu ylikuormasta – muutos 

ylikuormamaksulakiin

Ylikuormamaksulaissa jo pitkään ollutta korvausvastuuta täsmennettiin 

koskemaan kuljetustehtävän antajan lisäksi kuljetuksen tilaajaa:
Ylikuormamaksun suorittaneella liikenteenharjoittajalla on oikeus saada maksun määrä kokonaan 

tai osaksi takaisin kuljetustehtävän antajalta tai kuljetuksen tilaajalta, jos tämän toimenpide on 

johtanut siihen, että ylikuormaa on kuljetettu.
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Tilaajan vastuusta ylikuormasta

Kuljetuksen 

suorittaja
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Tavarankuljetuksen 

tilaaja
Sopimus

Selvitys-

velvollisuus

Tavaran vastaanottoja

Tavaran lähettäjä

Tilaajalla on vastuu 

ylikuormasta, jos tilaaja 

on myös tavaran 

vastaanottaja.

Jos tilaaja ei ole tavaran 

vastaanottaja, vastuuta 

ei ole.

Tavaran lähettäjällä ei ole tilaajan vastuuta 

ylikuormasta, mutta kuljetustehtävän 

antajan roolissa lähettäjälle voidaan 

määrätä suoraan ylikuormamaksu (esim. 

väärä rahtikirjatieto).

Kuljetustehtävän antaja tai tilaaja voi 

joutua maksamaan ylikuormamaksun 

liikenteenharjoittajalle, jos näiden 

toimenpide on johtanut siihen, että 

ylikuormaa on kuljetettu.

Tavaran vastaanottajalla on tilaajan 

vastuu ylikuormasta, jos:

- Vastaanottoja on kuljetuksen maksanut 

tilaaja tai tämän edustaja, joka vastaanottaa 

yli 5 % ylikuormalla olevan kuljetuksen, 

vaikka kuljetuksen suorittaja on ilmoittanut 

asiasta tai olosuhteista muutoin on ilmennyt, 

että sopimuksen mukaisen kuorman 

kuljettaminen edellyttää suurimman sallitun 

kokonaismassan ylittämistä.

Jos tavaran vastaanottaja ei ole maksava 

tilaaja ➔ ei tilaajan vastuuta.

Tilaajanvastuun syntyminen vaatii siis:

1. Tilaaja on tavaran vastaanottaja

2. Tilaaja maksaa kuljetuksen

3. Ylikuormaa on yli 5 %

Kuljettaja vastaa ylikuormasta: 

rangaistuksena liikennevirhemaksu tai 

sakko. Ei laissa olevaa toleranssia.

Ajoneuvon haltija vastaa ylikuormasta 

toleranssien ylittävältä osalta (5 % / 10 %). 

Seurauksena ylikuormamaksu.



Katse vuoteen 2023

• Hallituskausi on reilusti yli puolivälin, viimeisiä 
päätöspaikkoja kevät 2022

• Painotus uuteen hallitusohjelmaan → edessä neljä 
vuotta vaikuttamista hallitusohjelman toimeenpanoon

• Oltava selkeä näkemys SKALin linjasta ja 
tavoitteista hallitusohjelmaan

• Aina valmiina työkalupakki vaikuttamisen kaikkiin 
tilanteisiin

• SKAL laatii oman ohjelman, jonka avulla vaikutetaan:
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Hallitusohjelma 
2023-2026

Puolueiden vaaliohjelmat

Hallitusohjelma

Hallitusohjelman toimintasuunnitelma

Hallituksen esitysten valmisteluun

Budjetti- ja kehysriiheen 

Eduskuntakäsittelyyn ja sen valiokuntatyöhön

Julkiseen keskusteluun, mediaan



St1 jäsenedut SKAL jäsenkortilla 1/3

v. 2022 jäsenkortti

Polttoaineet ja lämmitysöljyt

• Alennus bensiinin ja dieselin käteisostoista jopa 

5 senttiä/litra, aina vähintään 0,5 senttiä/litra

• Erikoisalennukset tapahtumapäivinä, esim. 

Bensantaina

Alennusta saa kaikilta St1- ja Shell-asemilta, 

myös kylmäasemilta

• Maksaessa automaatilla syötä ensin SKALin

kortti ja sen jälkeen maksukortti

• Lämmitysöljystä etua tilauksista osoitteessa 

www.st1.fi/tilaa
• Syötä jäsenkortin takaa löytyvä 70835-alkuinen numerosarja 

tai valitse järjestötunnus SKAL
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http://www.st1.fi/tilaa


Kiitos

https://www.facebook.com/skalry
https://twitter.com/SKALry
mailto:skal@skal.fi
https://www.linkedin.com/company/finnish-transport-and-logistics-skal
https://www.youtube.com/user/skalry

