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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

 

Tutkimusongelmana on selvittää miten lentoyhtiöt voivat suojautua 

polttoainekustannuksien hintojen muutoksilta. Tavoitteena on tutkia eri lentoyhtiöiden 

riskienhallintastrategioita ja yhtiöiden käyttämiä johdannaisinstrumentteja. Tämän 

pohjaksi selvitetään riskienhallinnan teoriataustaa ja yleisimpien johdannais-

instrumenttien käyttömahdollisuuksia lentopetrolin hinnanmuutoksilta suojautumisessa.  

 

Alatavoitteena on selvittää, vaikuttaako polttoöljyn hinnanmuutokset lentopetrolin 

hinnankehitykseen. Tutkimuksessa käytetään polttoöljyn ja lentopetrolin hintojen 

historiatietoja ja tutkitaan onko niiden välillä korrelaatiota. Päämääränä on selvittää 

voiko polttoöljyfutuureja käyttää lentopetrolin hinnanmuutoksilta suojauksessa. 

 

Lentopetrolin markkinahinnan volatiliteetti on kasvanut ja lentoyhtiöiden 

polttoainekustannukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Kasvaneet kustannukset ovat 

heikentäneet monen lentoyhtiön kannattavuutta, minkä seurauksena monen lentoyhtiön 

tulevaisuudennäkymät ovat synkkiä. Tämän takia lentoyhtiöiden riskienhallinnan ja 

johdannaisinstrumenttien tutkiminen on tärkeää. 

 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 

 

Teoreettiset lähtökohdat -luvuissa tutkitaan yleisimpiä johdannaisinstrumentteja, joita 

käytetään raaka-aineiden hintojen muutoksilta suojautumisessa. Näitä 

johdannaisinstrumentteja ovat futuurit, optiot ja swapit. 
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Luku 3 on tutkimuksen ensimmäinen empiirinen osa ja siinä tarkastellaan öljyn ja 

lentopetrolin markkinoita ja hinnankehitystä. Polttoöljyn ja lentopetrolihintojen 

aikasarjoista tehdään regressioanalyysi, jossa selvitetään kyseessä olevien raaka-

aineiden korrelaatiota. 

 

Luvussa 4 esitellään lentoyhtiökohtaista tietoa riskinhallintastrategioista ja siitä, miten 

lentoyhtiöt ovat käyttäneet eri riskienhallintainstrumentteja. Tarkasteluun otettuja 

lentoyhtiöitä ovat Ryanair, Lufthansa, Air France-KLM, British Airways ja Finnair. 

Tutkimuksessa keskitytään Finnairiin, jonka osalta tarkastelu on laajempaa ja 

tarkempaa. Finnairin polttoainehintojen riskienhallinnan lisäksi esitellään yhtiön 

tunnuslukuja ja pyritään selvittämään riskienhallinnan merkittävyyttä osana konsernin 

liiketoimintaa.  
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2 TUTKIELMAN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Futuurit 

 

Futuurit ja termiinit ovat sopimuksia tulevasta kaupasta. Termiinisopimuksen kummatkin 

osapuolet ovat sitoutuneet suorittamaan kaupan sovittuna ajankohtana, jolloin raha ja 

kohde-etuus vaihtavat omistajaa. Termiinikauppa on pörssin ulkopuolista kauppaa toisin 

kuin futuurien, joiden kaupankäynti tapahtuu pääsääntöisesti likvideillä markkinoilla 

pörssissä. (Ross, Westerfield & Jaffe 2008, 714-721) 

 

Suurin osa raaka-aine markkinoiden kaupankäynnistä tapahtuu futuurimarkkinoilla, jotka 

ovat kasvaneet voimakkaasti 90-luvun alusta lähtien. Futuurit ovat standardinmukaisia 

sopimuksia, joissa määritellään kohde-etuuden määrä, laatu sekä toimitustapa, -paikka 

ja -aika. Yleensä näiden ehtojen mukaista raaka-aine toimitusta ei toteuteta, vaan 

markkinaosapuolet neutraloivat futuuripositionsa ennen viimeistä kaupankäyntipäivää. 

Yhdysvalloissa 90-luvulta lähtien vain alle yhdessä prosentissa futuurikaupoista 

suoritettiin raaka-aineen toimitus. (Cusatis & Thomas 2005, 207-219) 

 

Futuurisopimuksen solmimishetkellä ostajalta ja myyjältä vaaditaan laskennallinen 

vakuus. Selvitysyhteisö laskee vakuustilien talletusten vaaditut minimi määrät päivittäin, 

jolloin futuurikurssien muutosten seurauksena voidaan vaatia lisätalletuksia. Näitä 

takuusummavaatimuksia tehdään silloin, kun marginaalivakuus alitetaan. 

Laskennallisesta vakuudesta marginaalivakuus on yleensä noin 75 %. 

(Hull 2006, 21-69) 

 

Yhtiö pystyy tasaamaan raaka-ainemarkkinoilta tulevia kassavirtojaan futuuripositioilla, 

joiden seurauksena vaihtuvia kassavirtoja saadaan muutettua tasaisemmiksi. 

Tarvittavien futuurisopimusten määrä voidaan laskea kaavalla: N = (VS/VH)h. (Cusatis & 

Thomas 2005, 207-219) 
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Yhtälön muuttujia ovat: 

 

N  = futuurisopimusten määrä, 

h   = raaka-aineen ja futuurin hintojen korrelaatio 

VS = raaka-aineen spot-hinta 

VH = futuurisopimuksen markkinahinta 

 

Raaka-ainefutuurit suojaavat raaka-ainemarkkinoiden hinnannousuriskiltä tilanteessa, 

jossa yritys tulee tulevaisuudessa ostamaan markkinoilta polttoainetta, mutta arvioi 

hinnan nousevan ennen kaupantekoa. 

 

Esimerkki:  

 

Syyskuussa 2009 yritys suunnittelee tulevia raaka-ainehankintojaan. Yritys on aikeissa 

hankkia 50 000 barrelia polttoainetta puolenvuoden välein; helmikuussa 2010, 

elokuussa 2010 ja helmikuussa 2011 (Kuva 1). Yritys päättää suojata 80 % tulevista 

ostoistaan hinnannousuriskiltä futuureilla. Yhden futuurisopimuksen koko on 1000 

barrelia ja hinnan korrelaatio kohde-etuuden spot-hintaan on 0,99. Polttoaineen 

markkinahinta on 51,6 $/barreli ja samana päivänä futuurien hinnat ovat 51,7  ja 52,1 

dollaria. 

 

 

Ajankohta    Syyskuu 2009 Helmikuu 2010 Elokuu 2010 Helmikuu 2011

Spot-hinta:  (dollaria/barreli)  51,6 51,3 53,6 58,1 

Maaliskuun 2010 futuurin hinta: 51,7 51,4     

Syyskuun 2010 futuurin hinta: 52,1 51,6 53,5   

Maaliskuun 2011 futuurin hinta:   52,5 53,4 58,7 
 

Kuva 1. Esimerkissä käytetyt markkinahinnat. 
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Syyskuussa 2009: Yritys voi ottaa pitkiä positioita eli ostaa maaliskuussa ja syyskuussa 

2010 erääntyviä futuureja. Tarvittava maaliskuun futuurimäärä N = 40. Syyskuun 

futuureja ostetaan 80 kpl. 

 

N = $51,6 x 50000/($51,7 x 1000) x 0,99 x 0,8= 40; N x 2 = 80 

 

Helmikuussa 2010: Yritys sulkee maaliskuussa raukeavan futuuri positionsa ja myy 

hintaan 51,7 ostamansa 40 futuuria hintaan 51,4. 

 

Elokuussa 2010: Suljetaan positio ja suojataan helmikuun polttoaineostot myymällä 80 

syyskuussa raukeavaa futuurisopimusta hintaan 53,5 ja ostamalla uusia 40 kpl hintaan 

53,4. Suojausta rullataan eteenpäin siten, että syyskuussa 2010 raukeavat futuurit on 

myytävä ja tilalle on ostettava maaliskuussa raukeavia futuureita. Näin saadaan otettua 

uusi positio futuureista, jotka erääntyvät viimeisen raaka-ainehankinnan jälkeen. 

 

Helmikuussa 2011: Suljetaan positio ja myydään 40 futuuria. 

 

Esimerkin rahavirrat:  

 

Helmikuussa 2010 futuuriposition sulkemiskustannus on 40 000 x ($51,4-$51,7)=           

-12 000 dollaria. Suojattuna helmikuun kokonaispolttoainekustannus on (50 000 x $51,3) 

+ $12000= $2 577 000 eli noin $51,5/barreli. 

 

Elokuulle 2010 kohdistetun suojatun polttoaineen hinta $53,6 - 0,99 x 0,8 x ($53,5-

$52,1) =   noin $52,5/barreli. Helmikuun 2011 lopulliseksi polttoainekustannukseksi tulee 

$58,1 - 0,99 x 0,8 x ($53,5-$52,1+$58,7-$53,4)= noin 52,8 dollaria/barreli. Helmikuulle 

kohdistetun polttoaineen keskihintaa laskettaessa on huomioitu suojaukseen käytetyn 

futuurin vaihtuminen elokuussa 2010. 

 

Tarvittavan polttoaineen markkinahintojen ollessa hankintahetkillä $51,3, $53,6 ja  

$58,1, spot-markkinoiden keskihinnaksi tulee noin 54,3 dollaria (Kuva 2). Suojattujen 
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polttoainekustannusten keskiarvoksi saadaan noin 52,3 dollaria/barreli. Suojauksella 

onnistutaan pitämään  polttoaineen hinta noin $51,5 ja $52,8 välillä. Spot-markkinoiden 

hinnanmuutokset ovat suurempia kuin suojausta käyttäneen yrityksen 

polttoainekustannusten hinnan muutokset. Suojaamattomassa hinnassa on jopa $6,8 

hintaero halvimman ja kalleimman hinnan välillä ja suojatussa vastaava hinnanmuutos 

on $1,3. 

 

Ajankohta    Helmikuu 2010 Elokuu 2010 Helmikuu 2011 Keskiarvo 

Spot-hinta: (dollaria/barreli)  51,3 53,6 58,1 54,3 

Suojattu hinta (dollaria/barreli)  51,5 52,5 52,8 52,3 
 

Kuva 2. Esimerkin polttoainekustannusten yksikköhinnat ja keskiarvot. 

 

 

2.2 Optiot 

 

Pörssissä noteeratuista futuurisopimuksista tehdään myös optiosopimuksia, jotka 

oikeuttavat myymään tai ostamaan kyseisen futuurin sovittuun hintaan. Nämä optiot, 

joiden kohde-etuutena ovat futuurisopimukset, ovat vaihdetuimpia raaka-aineoptioita 

Yhdysvalloissa. (Cusatis & Thomas 2005, 207-219) 

 

Optiot oikeuttavat joko myymään tai ostamaan siihen sidotun kohde-etuuden tiettynä 

ajankohtana sovittuun hintaan. Option haltija ei ole sidottu käyttämään optiota, mutta 

option myyjä on velvollinen täyttämään optiosopimussitoumuksensa, jos option ostaja 

niin haluaa. Amerikkalaisen option voi toteuttaa sen voimassaoloaikana milloin vain kun 

taas eurooppalaisen vain sen päättymispäivänä. Eurooppalaisia optiota on käytössä 

myös Amerikassa, joten optioiden jaottelua ei ole tehty näihin kahteen ryhmään 

maantieteellisesti. (Hull 2006, 6-8) 
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Osto-option ostamisella voidaan suojata polttoainetta tarvitsevaa yritystä hintojen 

nousulta. Jos tulevaisuudessa polttoainetta tarvitseva yritys esimerkiksi ennustaa, että 

polttoaineen barrelin hinta nousee yli sadan dollarin, kannattaa yrityksen hankkia osto-

optioita, jotka oikeuttavat ostamaan polttoainetta sadan dollarin hintaan. Suojaava yritys 

joutuu maksamaan 3:n dollarin preemion siitä, että se määrittelee hankkimallaan osto-

optiolla polttoaineen maksimihinnan. Kun yritys tarvitsee polttoainetta, se voi ostaa sitä 

normaalisti raaka-ainemarkkinoilta. Samalla yritys voi myydä erääntymättömän osto-

optionsa, jonka arvo on kasvanut 22 dollariin kohde-etuuden markkinahinnan nousun 

seurauksena (Kuva 3). Kun otetaan huomioon osto-optiosta saatu voitto, saadaan 

polttoaineen lopulliseksi hinnaksi 101 dollaria. 

 

  
Polttoaineen 
markkinahinta 

Maksettu 
option preemio 

Saatava option 
preemio 

Polttoaine- 
kulut 

Suojauksen 
teko päätös 90     90 

6 kk 
suojauksesta 120 3 22 101 

6kk 
suojaamaton 120     120 

 

Kuva 3. Rahavirrat osto-optio -sopimuksessa. 

 

 

2.3 Swapit 

 

Swap-sopimuksia tehdään yleisimmin korkojen tai valuuttakurssien hallinnan 

yhteydessä. Korkoriskiltä suojautumisessa käytettävillä swap-sopimuksilla kiinteä korko 

voidaan muuttaa vaihtuvaksi koroksi tai vaihtuva kiinteäksi koroksi. Sopimuksen toinen 

osapuoli maksaa toiselle kiinteää korkoa. Vastineeksi kiinteää korkoa maksava osapuoli 

saa muuttuva korkoisia rahavirtoja sopimuksessa määritellyn ajanjakson ajan. (Hull 

2006, 149-180) 
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Valuutanvaihtosopimuksilla voidaan pienentää valuuttakurssien muutoksista johtuvaa 

valuuttariskiä. Osapuolet voivat muuttaa kassavirrat ulkomaan valuutan mukaisiksi, 

esimerkiksi maksamalla korkoa lainalleen ulkomaan valuutassa. Swap-sopimuksia 

käytetään siten lainojen riskienhallinnassa, mutta niillä voidaan yhtä hyvin muuttaa myös 

sijoitusten korkojen valuuttaa. Swap-sopimuksia voidaan tehdä lähes mistä vain 

osapuolten tarpeista riippuen, kuten esimerkiksi hyödykkemarkkinoiden hintoihin 

sidottuja sopimuksia. (Hull 2006, 149-180) 

 

Hyödykkeiden hintoja voidaan suojata swap-sopimuksilla, joilla yritys voi sitoa 

tarvitsemansa raaka-aineen tai myytävän raaka-aineen muuttuvan markkinahinnan 

tietylle tasolle. Tällä tavalla Swapin osapuolet pystyvät määrittelemään hinnan, minkä 

yhtiö joutuu maksamaan tai hinnan, minkä se saa sovittuna ajanjaksona tietystä 

määrästä raaka-ainetta markkinahinnoista riippumatta. (Cusatis & Thomas 2005, 220-

222) 

 

Swap toimii siten, että yritys ostaa tai myy markkinahinnalla raaka-ainetta. Swapin myyjä 

maksaa tai saa ostajalta swapissa määrätyn raaka-aineen hinnan ja vertailuhinnan 

erotuksen riippuen siitä, onko swapissa sovittu hinta korkeampi tai matalampi. Sovittua 

hintaa verrataan yleensä raaka-aineen yleiseen hintaindeksiin. (Cusatis & Thomas 

2005, 220-222) 

 

Polttoainetta tarvitseva yritys voisi suojautua ennustamaltaan raaka-aineen 

markkinahintojen nousulta tekemällä sopimuksen swappia tarjoavan yrityksen kanssa. 

Sopimus voitaisiin laatia esimerkiksi siten, että tulevien kuuden kuukauden aikana 

polttoainetta tarvitseva yhtiö ostaa kuukausittain sovitun erän raaka-ainemarkkinoilta. 

Swapin liikkeellelaskija maksaa myös kuukausittain swap-sopimuksen vertailuindeksin 

ja sopimushinnan välisen erotuksen polttoaineen ostajalle. Tämä tulo neutraloisi raaka-

aine markkinoilla tapahtunutta hinnan nousua.  

 

Polttoainetta tarvitseva yritys voisi vastaavasti suojata nousevia raaka-ainekustannuksia 

myös toimimalla swapin liikkeellelaskijana, jolloin sopimuksen toisena osapuolena olisi 
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raaka-aineen tuottaja. Hintojen noustessa polttoainetta tarvitseva yritys tekisi voittoa 

raaka-aineen vertailuindeksin ja swap-sopimuksen hinnan erotuksen verran (Kuva 4). 

Tappiota kertyisi swap-sopimuksesta, jos raaka-aineen hinnat laskisivat. Hinnan lasku 

tosin pienentäisi liiketoiminnassa tarvittavia polttoainekustannuksia.  

 

 

Kuukaudet 
Polttoaineen 
keskihinta 

Polttoainekulut 
markkinoilla 

Swap-
sopimuksen 
hinta 

Polttoainekulut 
swap-
sopimuksen 
hinnalla 

Swap-
sopimuksen 
rahavirta 

1 105 105000 100 100000 5000 

2 97 97000 100 100000 -3000 

3 94 94000 100 100000 -6000 

4 103 103000 100 100000 3000 

5 109 109000 100 100000 9000 

6 115 115000 100 100000 15000 

        Tuotot yhteensä :      23000 

Kuva 4. Rahavirrat swap-sopimuksessa.  
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3 ÖLJYTUOTTEET 

3.1 Markkinat 

 

Maailman öljyn tuotanto oli vuonna 2007 noin 3,7 miljardia tonnia (Kuva 5). Arvo koko 

maailmassa vuonna 2007 tuotetulle öljylle olisi spot-hinnalla, 72,39 dollaria/barreli, 

laskettuna noin  2 000 miljardia dollaria (=3,7 miljardia tonnia/vuosi x 72,39 dollari/barreli 

x 7,33 barreli/tonnia). Suurimmat öljyntuottajamaat olivat Saudi-Arabia ja Venäjä, joilla 

kummallakin tuotanto oli 490 miljoonaa tonnia (Liite 1). Näiden maiden yhteenlaskettu 

osuus on siten noin neljännes koko maailman vuotuisesta öljyntuotannosta. Muiden 

Lähi-idän maiden osuus kokonaistuotannosta oli noin 18 %. Pohjois-Amerikan osuus oli 

noin 16 % ja Afrikan 13 %. (BP 2009) 

 

 

 

Kuva 5. Maailman öljyntuotanto miljoonissa tonneissa. (BP 2009) 

 

Suomen öljytuotteiden kulutus vuonna 2008 oli hieman alle 11 miljoonaa tonnia. 

Kokonaiskulutuksesta lentopetrolin osuus oli noin 6,4 % (n. 700 tuhatta tonnia) ja 

lentobensiinin noin 0,1 %. Suomessa myydystä lentopetrolista käytettiin noin 80 % 
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ulkomaan liikenteeseen (Kuva 6). Suurimmat lentopetrolin myyjät Suomessa vuonna 

2008 olivat Neste Oil ja Shell. (Öljy- ja kaasualan keskusliitto 2009) 

 

Neste Oil myi vuonna 2008 noin 658 tuhatta tonnia lentopolttoaineita. Suurin osa 

myynnistä on lentokoneiden turbiinimoottoreiden polttoaineena käytettävää JET A-1 

lentopetrolia, joka soveltuu suihku- ja potkurikäyttöisiin ilma-aluksiin. Lentopetrolia on 

Suomessa myynnissä suurimmilla lentokentillä. (Neste Oil 2009) 

 

Suuri osa Suomeen tuoduista öljytuotteista on raakaöljyä, joka jalostetaan eri 

käyttötarkoituksiin. Vuosien 2000 ja 2007 välisenä aikana raakaöljyn tuonti Suomeen on 

ollut noin 11,7 miljoonaa tonnia. Kaikkien öljytuotteiden tuonti on samanaikaisesti ollut 

keskimäärin noin 15,7 miljoonaa tonnia. Kyseisenä aikana Venäjän osuus tuonnista on 

kasvanut. Vuonna 2007 Venäjän osuus oli yli 2/3 Suomeen tuoduista öljytuotteista. 

Suurin osa Suomen öljytuotteiden ulkomaan viennistä on moottoribensiiniä ja EU:n 

alueelle vietyä kevyttä polttoöljyä. (Öljy- ja kaasualan keskusliitto 2009) 

 

 

Kuva 6. Suomen öljymarkkinat vuonna 2008 miljoonissa tonneissa. (Öljy- ja 

kaasualan keskusliitto 2009) 



S i v u  | 13 

 

  

3.2 Regressioanalyysi  

 

Vertailtaessa polttoöljyn ja lentopetrolin hintoja on hyvä tutkia niiden korrelaatiota, 

autokorrelaatiota ja homoskedastisuutta. On selvitettävä riippuuko lentopetrolihinta 

polttoöljyn hinnasta. Jos korrelaatiota eri raaka-aineiden väliltä löytyy, voidaan 

lentopetrolin hinnan muutoksilta suojautua johdannaisilla, joiden kohde-etuutena on 

polttoöljy.  

 

Tavoitteena on selvittää lineaarinen yhteys kahden muuttujan välillä. Tätä 

regressiosuoran kulmakerrointa kutsutaan regressiokertoimeksi (regression coefficient). 

Residuaali ilmoittaa poikkeaman tältä regressiosuoralta. Analyysissä käytetään 

pienimmän neliösumman menetelmää, jonka avulla residuaalien neliöiden summa on 

mahdollisimman pieni. Estimaatin keskivirhe (standard error of the estimate) kuvaa 

residuaalin keskimääräistä vaihtelua regressio suoralta. 

 

Selityskerroin, eli selitysaste (coefficient of determination) kertoo kuinka paljon 

muuttujan y vaihtelusta voidaan selittää x muuttujan vaihtelulla. Heteroskedastisuus on 

jäännöstermin varianssin vaihtelua, kun selittävä muuttuja saa eri arvoja. Jos 

jäännöstermin varianssi on vakio eli homoskedastinen, niin regressioanalyysin 

perusoletus täyttyy. 

 

Virhetermin korrelaatio eli autokorrelaatio johtuu mallin epätäydellisyydestä. Jos Durbin-

Watson -testi antaa arvoja 2:n läheltä, niin ensimmäisen asteen autokorrelaatiota ei ole. 

Autokorrelaation rajat saadaan taulukosta, johon vaikuttaa havaintojen määrä. Lähelle 

nollaa saadut arvot merkitsevät positiivista autokorrelaatiota.  

 

Yhden muuttujan regressioanalyysissä (Liite 2) selittävänä muuttujana käytetään 

polttoöljyn hintaa ja selitettävänä muuttujana lentopetrolin hintaa. Muuttujina käytetään 

Gas Oil-EEC CIF Cargos NWE -hintaindeksiä ja Jet Kerosene CIF Cargoes NWE           

-hintaindeksiä (Kuva 7). Nämä indeksit valittiin muuttujiksi, jotta muuttujien vertailussa 
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olisi mahdollisimman vähän virhettä aiheuttavia tekijöitä: aikasarjat saadaan Thomsonin 

Datastream -tietokannasta, molemmat ovat NorthWest Europe -indeksejä ja hinta 

määritellään US $/1000 kg. Analyysissä käytetään 10 vuoden aikasarjaa, joka sisälsi 

2611 päivittäistä kerosiinin ja polttoöljyn hintanoteerausta. 

 

 

 

Kuva 7. Polttoöljyn ja kerosiinin hinnat 10 vuoden ajalta. (Datastream 2009) 

 

Regressiosuoran kulmakertoimeksi saatiin 1,08 ja se vaihtelee välillä 1,079-1,084, kun 

varmuustasoksi oli valittu 95 %. Vakio termin arvo on 8,645. Analyysin merkitsevyyttä 

kuvaava Sig arvo 0,000 vahvistaa tuloksen merkitsevyyden. Mallilla saatu selitysaste on 

0,998. Residuaalit ovat normaalijakautuneita, joten pienimmän neliösumman 

menetelmän kriteerit täyttyvät. Sirontakuviosta voidaan päätellä, että  residuaalit ovat 

homoskedastisia. 

 

Durbin-Watson -testillä voidaan mitata autokorrelaatiota. Se antaa arvon  ,171, joka 

ilmaisee, että muuttujalla on positiivinen ensimmäisen asteen autokorrelaatio. Tämän 

seurauksena luottamusvälien arvot saattavat olla mallissa virheellisiä. Cross correlation 

-testi antaa suurimman korrelaation arvolle lag 0, joten aikasarjojen samojen päivien 

arvoilla on suurin korrelaatio, eikä viivettä ole päivittäisellä tasolla. 
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Polttoöljyn ja lentopetrolin hinnoilla on selkeä yhteys toisiinsa. Lentoyhtiöt voivat 

suojautua polttoaineen hinnan nousua vastaa hyödyntäen johdannaisia, joiden kohde-

etuutena on polttoöljy. Näitä Gas Oil -johdannaisia on tarjolla suurimmissa pörsseissä 

paremmin kuin lentopetroliin sidottuja johdannaisia. 

 

Virhetermin positiivinen autokorrelaatio tuo mallille epäluotettavuutta. Muut pienimmän 

neliösumman regressioanalyysin edellytykset täyttyivät. Korrelaatio oli lineaarinen, 

virhetermi on normaalisti jakautunut ja homoskedastinen. 

 

Mallista saadaan yhtälö joka kuvaa lentopetrolin ja polttoöljyn suhdetta: 

Price Lentopetroli = 8,645 + 1,08 * Price Polttoöljy 

 

Lentopetrolin markkinahintoja voidaan verrata myös futuurisopimusten noteerauksiin. 

Lentopetrolin (New York Harbor 54 Grade Jet Fuel) ja lämmitys-polttoaineen 

futuurisopimusten (NYMEX New York Harbor heating oil futures) korrelaatiokertoimeksi 

saadaan 1,2893 ja selitysasteeksi 0,6277. Vertailussa käytettiin 338 spot -hintaa vuosilta 

2000-2004. Raakaöljyn spot-hinnan ja siihen sidotun futuurin (Light sweet crude oil -

index) korrelaatio kerroin oli samana aika 0,8973 ja selitysaste 0,8580. (Cusatis & 

Thomas 2005, 207-219) 

 

Vertailtaessa kolmea edellä mainittua selitysastetta voidaan huomata, että raaka-

aineiden ja johdannaisten vertailussa saadut arvot ovat pienempiä. Selitysasteet ovat 

alhaisempia, koska toisena muuttujana on raaka-ainefutuuri. 
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4 LENTOTOIMINNAN POLTTOAINEIDEN HINTARISKI 

4.1 Hinnanmuutoksilta suojautuminen 

 

Lentopetrolin hinnanmuutoksilta suojautuminen voidaan nähdä lähitulevaisuuden 

riskienhallintana ja pidemmän aikavälin strategiana, joka ulottuu noin kolmeksi vuodeksi 

eteenpäin. Lyhyen tähtäimen suojauksien päämääränä on pienentää volatiliteettiä. Tällä 

tavalla voidaan pienentää suurien markkinahintojen muutosten voimakkaita vaikutuksia 

kustannuksiin. Volatiliteetin kasvaessa suojausinstrumenttien käytön merkitys kasvaa. 

Lentoyhtiöt käyttävätkin suojausta näinä epävakaina aikoina enemmän kuin 

aikaisemmin, koska suurilta katastrofeilta halutaan välttyä. (Bell 2008) 

 

Riskeiltä voidaan olla suojautumatta tai ne voidaan suojata kokonaan, mutta nämä 

ääripäät eivät ole viisasta riskienhallintaa. Pyrkimyksenä tulisi olla sopivan 

suojausasteen löytäminen. Lentoyhtiöillä on oltava riskienhallintastrategia, jossa on 

määritelty kuinka voimakkaasti markkinahintojen heilahteluilta halutaan suojautua, mille 

ajan jaksolle suojaus tehdään ja mitä suojausinstrumentteja käytetään. (Bell 2008) 

 

Pidemmän tähtäimen suojausstrategia voidaan nähdä vakuutuksenomaisena 

riskienhallintana, joka mahdollistaa ennakoimaan ja sitomaan tulevaisuudessa 

ostettavan lentopetrolin hinnan tietylle tasolle. Jotkut lentoyhtiöt käyttävät 

suojausinstrumentteja tietyn position ottamiseen, jolloin suojauspäätökset tehdään 

yhtiön hintaennusteen mukaisesti. Spekuloidessaan tulevia markkinahintoja yhtiöt 

saatavat käyttää liian voimakasta tai kevyttä suojausta. Tällöin yritys tekee tappiota, jos 

näkemykset kurssikehityksestä poikkeavat toteutuneesta. (Drollas 2008) 

 

Kallistuneet ja volatilit polttoaineen markkinahinnat ovat nostaneet lentoyhtiöiden 

polttoainekuluja, jolloin niiden osuus yhtiöiden kokonaiskustannuksista on kasvanut 

suureksi. Polttoainekulujen osuus on noussut yhdysvaltalaisilla reittilentoyhtiöillä jopa 

25-40 %:n välille. Aikaisempina vuosina yhtiöiden polttoainekulut ovat olleet 10-15 %:n 

tasolla. (Schelling 2008) 
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Lentopetrolin hinta suojataan pääosin raakaöljyyn ja muihin öljystä jalostettuihin kohde-

etuuksiin liitetyillä futuureilla, koska tällä hetkellä vain Japanin markkinoilla on yleisesti 

käytössä olevia kerosiinifutuureita, joilla käydään kauppaa yeneillä. Tämä on 

mahdollista, koska lentopetrolin hinta koostuu suurelta osin raakaöljystä. Lentopetrolin 

hinnasta noin 75 % koostuu raakaöljystä ja loput muun muassa öljyn jalostamisesta 

kertyneistä kuluista. (Schelling 2008) 

 

 

4.2 Lentoyhtiöiden suojausstrategioita 

 

Spekulatiivista suojausstrategiaa käyttävälle Ryanairille polttoaineiden hinnannousun 

seurauksena polttoainekustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Yhtiön näkemyksen 

mukaan raakaöljyn hinta ei ylittäisi sataa dollaria. Virhearvion seurauksena tarvittavan 

polttoaineen hintaa ei suojattu keväälle 2008. Tappioiden synnyttyä yhtiö suojasi 90 % 

kesän 2008 polttoaineista $129 hintatasolle ja kolmannelle kvartaalille hieman 

pienemmällä prosenttiosuudella $124 hintatasolle. Loppuvuodelle 2008 ei tehty 

suojauksia, koska yhtiö uskoi hinnan alentuvan syksyn aikana. Yhtiö uskoi pitkällä 

aikavälillä säästävänsä tällä tavalla suojauskuluja ja saavansa edullisimman 

polttoaineen spot-markkinoila. (O’Leary 2008) 

 

Ryanairin suojausstrategia sisältää riskinottoa, jonka mukaisesti suojausta ei tehdä 

polttoaineen markkinahintojen ollessa korkealla. Erilaisen strategian omaava Lufthansa 

ei tee suojauksessaan spekulatiivisia päätöksiä siitä, tulevatko polttoaineen hinnat 

nousemaan tai laskemaan tulevaisuudessa. Lufthansan suojauspäätökset ovat 

strategisia. Se pyrki tasaamaan polttoainekulut tietylle tasolle. Hinnan noustessa 

suojausinstrumentit antavat aikaa sopeutua uuteen hintatasoon. Yhtiö käyttää 

suojaamiseen optioita. Swappien käyttö on Lufthansalla harvinaista, koska hinnan 

laskiessa tappiot ovat suuria. (Fredrick 2008) 
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Lufthansan tarvitsemasta polttoaineesta 85-90 % on suojattu aina tulevalle kuudelle 

kuukaudelle. Tämän jälkeen suojaustaso laskee 5 % kuukaudessa. Näin ollen osa 

polttoaineesta on suojattu jopa 24 kuukaudeksi eteenpäin. Lufthansa on määritellyt 

raakaöljyn hintatason, jonka yläpuolella suojausinstrumentit kompensoivat kasvavia 

polttoainekustannuksia. Vuoden 2008 lopulla öljyn rajahinta oli 60$ tynnyriltä, joka 

tarkoittaa, että hinnan pudotessa tätä alemmas suojausinstrumentit tuottavat yhtiölle 

tappiota. Vuodelle 2009 kriittinen piste on määritelty hieman korkeammalle. (Fredrick 

2008) 

 

Air France-KLM:n suojausstrategia ulottuu pitkälle aikajaksolle. Yhtiön käyttämän 

polttoaineen hinta on ainakin osittain suojattu jopa neljäksi vuodeksi eteenpäin. 

Käytössä olevia johdannaisia ovat myynti- ja osto-optioiden yhdistelmät ja swapit. 

Tavoitteena on suojata 80 % ensimmäisen vuoden, 60 % toisen, 40 % kolmannen ja 20 

% neljännen vuoden tarvittavista polttoaineiden hinnoista. Koska polttoaineen 

markkinahinta on noussut jo pitkään, suojausinstrumenttien käyttö on ollut yhtiölle 

erittäin kannattavaa. Voimakkaasti suojattu hinnannousu tulee kalliiksi markkinahintojen 

laskiessa. Polttoaineesta saatetaan joutua maksamaan enemmän kuin markkinahinta. 

Jos vuoden 2008 lopulla raaka öljyn hinta olisi pudonnut alle $79, yhtiön olisi joutunut 

maksamaan polttoaineestaan ylimarkkinahinnan. (Spinetta 2008) 

 

Air France-KLM:n suojausstrategian mukaisesti sen yli kahden vuoden päästä 

tarvitseman polttoaineen hinta on suojattu voimakkaammin kuin Lufthansan. Air France-

KLM odottaa suojauksen vähentävän polttoainekustannuksia 2 miljardia euroa 

tilikautena 2008/2009, jos raaka öljyn hinta pysyy $126:n tynnyrihinnassa. Edellisenä 

tilikautena polttoaineen hinnan suojauksella kertyi säästöjä 1.1 miljardia euroa. (Spinetta 

2008) 

 

British Airways odotti saavansa merkittävää hyötyä loppuvuoden 2008 

suojausstrategiastaan. Yhtiö syksyn aikana tarvitsemasta polttoaineesta noin 80 % oli 

suojattu $91:n ja $95:n hintatasolle. Vuodelle 2009 suojaus on tehty kattamaan puolet 

polttoaineen ennustetusta tarpeesta. (Jones 2008) 
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4.3 Finnair 

 

Finnair Oyj on -OMX Helsinki pörssissä noteerattu lentoyhtiö. Valtio omistaa yhtiöstä 

55,8 %. Osakekannan markkina-arvo oli vuoden 2007 lopussa 1 036,6 miljoonaa euroa. 

Konserniin kuuluu 17 tytäryhtiötä. Konsernitaseessa varat ovat 2 146 miljoonaa euroa ja 

omavaraisuusaste 47 %.  (Finnair 2008a, 17-23) 

 

Vuodesta 2006 konsernin liikevaihto nousi 9,6 %. Vuonna 2007 liikevaihto oli 2 180,5 

miljoonaa ja tulos 139 miljoonaa euroa (Kuva 8). Finnairin lennoilla kuljetettiin vuonna 

2007 yli 8,6 miljoonaa matkustajaa ja 98,6 miljoonaa kiloa rahtia. Liikennöinnissä 

käytettiin 62 lentokonetta, joista noin puolet on yhtiön omia ja puolet vuokrattuja. 

Henkilöstömäärä Finnairilla on vuosina 2005-2007 ollut keskimäärin 9 500 henkeä. 

(Finnair 2008b, 2-6) 

 

 

Kuva 8. Finnairin avainlukuja. (Vuosikatsaus 2007, 2) 

 

Finnairin ydinliiketoimintaa on reittilentoliikenne. Siitä muodostuu yli 70 % konsernin 

liikevaihdosta. Muita liiketoiminta-alueita ovat lomaliikenne, lentotoimintapalvelut ja 

matkapalvelut. Finnair on markkinajohtaja Suomen ulkomaan reittiliikenteessä. 

Reittiliikenteen matkustaja- ja rahtituotoista 43 % tulee Euroopan, 41 % Aasian, 12 % 

kotimaan ja 4 % Amerikan reiteiltä. (Finnair 2008b, 14-17) 
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Yhtiön liiketoiminnan tavoitteena on kasvattaa Eurooppa-Aasia -liikennettä ja säilyttää 

johtava markkina-asemansa Suomen kautta kulkevassa reittiliikenteessä. Helsingin 

sijainti Euroopan ja Aasian välillä tukeekin vahvasti liiketoimintatavoitteisiin 

pääsemisessä. Lyhin lentoreitti tiettyjen Pohjois-Amerikan tai Euroopan kaupunkien ja 

Aasian kohteiden välillä kulkee Suomen kautta. Yli 14 tunnin lentojen jakaminen kahteen 

osaan pienentää myös polttoaineen kulutusta. Helsingissä suoritetun välilaskun aikana 

lentokone voidaan tankata, jolloin polttoaineen kulutus on pienempää kuin yhdellä 

tankkauksella ja yhtäjaksoisesti suoritetun pitkänmatkanlennon kulutus. (Finnair 2008b, 

14-17) 

 

Finnairin lentotoiminnan polttoainekustannukset vuonna 2007 olivat 439,9 miljoonaa 

euroa. Tämä kustannus erä oli 20,2 % konsernin liikevaihdosta (Kuva 9). Vuodesta 2006 

polttoainekustannukset kasvoivat 14,3 %. Polttoainekulujen odotettiin kasvavan ja 

ennuste vuodelle 2008 oli yli 22 % liikevaihdosta. (Finnair 2008a, 6,69) 

 

1.-3.06 4.-6.06 7.-9.06 10.-12.06 1.-3.07 4.-6.07 7.-9.07 10.-12.07 2006 2007 

Milj. euroa           

Liikevaihto 480,3 494,6 515,4 499,3 528,5 538,1 545,2 568,7 1989,6 2180,5
Liiketoiminnan kulut 

yhteensä 491,3 496,7 506,4 527,6 521,5 512,2 511 550,1 2022 2094,8

Polttoainekulut 89,3 90,8 105,1 99,8 103,2 104,3 116,5 115,9 385 439,9

          

Polttoainekulujen osuus 
liikevaihdosta %

18,6 18,4 20,4 20,0 19,5 19,4 21,4 20,4 19,4 20,2

Polttoainekulujen osuus 
kokonaiskustannuksista %

18,2 18,3 20,8 18,9 19,8 20,4 22,8 21,1 19,0 21,0

 

Kuva 9. Konsernin tuloslaskelman vuosineljännestiedot. (Finnair 2008a, 41) 

 

Finnairin riskienhallintapolitiikan mukaisesti lentopetrolin mahdolliselta hinnannousulta 

on suojauduttava kolmeksi vuodeksi. Suojausasteen on oltava juoksevasti ensimmäisen 

puolenvuoden aikana yli 60 %. Tästä eteenpäin suojauksen on laskettava 

periodikohtaisesti siten, että lentopetrolin spot-hintojen noustessa polttoaineiden 

periodikulu nousee hitaammin. (Finnair 2008a, 69) 
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Finnair-konserni käyttää hyödykejohdannaisia pienentämään hyödykeriskejä, jotka 

johtuvat tulevista lentopetroliostoista. Yhtiö solmii sekä lentopetroli-swappeja,                  

-termiinejä, -optioita, että gasoil-termiinejä ja -optioita tasatakseen tulevien 

lentopetroliostojen hinnanmuutoksia. Lentopetrolijohdannaisten kohde-etuutena 

käytetään Jet Kerosene CIF Cargoes NWE -indeksiä, sillä 65 % yhtiön polttoaineen 

ostosopimuksista pohjautuu tähän indeksiin. Vuoden 2008 lentopetroliostoista 70 % on 

suojattu seuraavat kuusi kuukautta ja tämän jälkeen seuraavat 30 kuukautta alenevasti, 

siten, että suojausaste laskee viisi prosenttia kuukaudessa. (Finnair 2008a, 8,30,69) 

 

Taseessa johdannaisten käyvät arvot lasketaan käyttäen tilinpäätöspäivän 

valuuttakursseja, korkoja, volatiliteetteja ja hyödykehintanoteerauksia.  

Lentopetrolitermiinien tulevat kassavirrat diskontataan nykyarvoon. Lentopetroli-

johdannaisten arvot esitetään lyhytaikaisissa rahoitusvaroissa ja -veloissa. Käyvän 

arvon muutokset instrumenttien hankintahetken jälkeen kirjataan tehokkaalta osaltaan 

oman pääoman käyvän arvon rahastoon. (Finnair 2008a, 30 - 34) 

 

Omaan pääomaan kirjattujen lentopetrolijohdannaisten voitot ja tappiot kirjataan 

tuloslaskelmaan tuotoiksi ja kuluiksi sille tilikaudelle, jolla suojauksen kohteena olevat 

polttoainekulut kirjataan tuloslaskelmaan. Suojauslaskennan ulkopuolisten 

johdannaissopimusten käyvän arvon muutokset, voitot ja tappiot esitetään liiketoiminnan 

muissa tuotoissa ja kuluissa jo juoksuaikanaan. Kirjaukset on tehtävä liiketoiminnan 

muihin kuluihin jos ne eivät ole IAS 39 -standardin määritteleviä rahavirransuojauksia. 

Finnair kirjaa kunkin ajanjakson polttoainejohdannaisten arvonmuutoksista 40 % käyvän 

arvon rahastoon. (Finnair 2008a, 30,61,69,74) 

 

Vuonna 2007 käyvän arvon rahastoon oli merkitty polttoaineen hinnansuojauksen 

instrumenttien arvon muutoksena 55,3 miljoonaa ja vuotta aikaisemmin -12,8 miljoonaa 

euroa (Kuva 10). Vuoden 2007 taseeseen käyvän arvon muutokset erääntyvät siten, 

että vuoden 2008 osuus on 36,9 miljoonaa, vuoden 2009 osuus 16,7 miljoonaa ja 

vuoden 2010 osuus 1,7 miljoonaa euroa. (Finnair 2008a, 61) 
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Vuonna 2007 tuloslaskelmaan erääntyneistä polttoaineen suojausinstrumenteista 

kirjattiin kuluihin 8,1 miljoonaa ja vuotta aiemmin -16,9 miljoonaa euroa kulujen 

oikaisuna. Liiketoiminnan muihin kuluihin merkittiin vuonna 2007 IAS 39:n mukaisesti 

erääntyneiden polttoainesuojauksen seurauksena -0,8 miljoonaa ja vuotta aiemmin -1,4 

miljoonaa euroa, joilla oli tulosta parantava vaikutus. (Finnair 2008a, 61) 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Milj. Euroa       

Käyvän arvon rahasto:      

Lentopetrolitermiinit 11,6 -12,8 55,3 (36,9) (16,7) (1,7)

Suojauslaskennan ulkopuoliset erät:   (v. 2007 kirjattujen termiinien erääntymisajat) 

Lentopetrolitermiinit -2,8 -5,1 0,6    

Gasoil-termiinit 0,0 0,0 2,7    

Jet differential-termiinit 0,0 0,0 1,1    

Lentopetroli osto-optiot 0,2 0,3 2,0    

Lentopetroli myyntioptiot -0,1 -0,5 -0,7    

Gasoil-osto-optiot 0,0 0,0 3,1    

Gasoil-myyntioptiot 0,0 0,0 -0,5    

Käypä arvo yhteensä: 8,9 -18,2 63,6 (44,7) (17,0) (1,8)

  (v. 2007 kirjattujen johdannaisten erääntymisajat) 

Erääntyneistä instrumenteista kirjattu tulokseen:       

Käyvän arvon rahastosta - 16,9 -8,1    

Suojauslaskennan ulkopuolisista eristä - 1,4 0,8    

Yhteensä: - 18,3 -7,3    
 

Kuva 10. Tilinpäätöshetkellä 2007 hyödykejohdannaisten käyvät arvot taseessa ja 

kirjaukset tuloslaskelmaan vuosilta 2006-2007. (Finnair 2008a, 61,74) 

 

Suojausinstrumenttien tuotot ja tappiot ovat syntyneet polttoainehintojen muutosten 

seurauksena. Herkkyysanalyysin mukaan lentopetrolin markkinahinnan 10 %:n kasvu 

nostaisi ennustettuja vuoden 2008 polttoainekuluja 47 miljoonaa euroa, jos 

suojausinstrumentteja ei huomioitaisi. Suojaukset huomioonotettaessa liikevoiton lasku 

ennustetuilla lentomäärillä olisi vain 26 miljoonaa euroa, jolloin johdannaisten 

neutraloiva vaikutus olisi 21 miljoonaa euroa. (Finnair 2008a, 61) 
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Finnairin vuoden 2007 riskienhallintastrategia on hieman muuttunut vuonna 2004 

määritellyistä suojauksen minimitasoista. Suojausta on lisätty näiden kolmen vuoden 

aikana. Vuoden 2005 ensimmäisen vuosipuoliskon ennustettujen polttoaineostojen 

minimisuojaustaso tuli ylittää 50 % kun vuonna 2007 vastaava osuus oli 60 %. 

Toteutunut suojaustaso vuoden 2006 ensimmäiselle puoliskolle oli 60 % ja vastaavasti 

vuodelle 2008 se oli 70 %. (Finnair 2006, 45) 

 

Vuonna 2005 Finnairin ostosopimuksista 70 % pohjautui Jet Kerosene CIF Cargoes 

NWE -hintaindeksiin, jonka hinnanmuutoksia suojattiin lentopetrolitermiinien ja -

optioiden avulla. Käytössä ei ollut gasoil- tai raakaöljyjohdannaisia, joita myöhemmin on 

otettu käyttöön. Tilivuonna 2005 polttoainekulujen osuus oli 16 % konsernin 

liiketoiminnasta. Tuolloin 10 %:n polttoaineiden markkinahinnan nousu olisi lisännyt 

vuosittaista lentopetrolikulua arviolta 17 miljoonaa euroa. Vastaava luku suojauksia 

huomioimatta olisi ollut 33 miljoonaa euroa. Yhtiö on reagoinut kasvaneeseen 

polttoainekulujen osuuteen ja kilpailuympäristön muutoksiin lisäämällä 

suojausinstrumenttien käyttöä. (Finnair 2006, 45) 

 

Lentoyhtiöiden kilpailukyky on riippuvainen siitä, kuinka joustavasti yhtiö kykenee 

reagoimaan ja sopeutumaan muuttuvaan kilpailuympäristöön. Polttoaineiden 

hinnanmuutokset vaativat yhtiöltä joustavuutta kustannusten sopeuttamiseksi. 

Mahdollisesti kasvavien kustannusten seurauksena muun muassa lentokoneiden 

määrää on voitava säädellä, jotta liiketoiminnan kannattavuus pysyy halutulla tasolla. 

(Finnair 2008a, 85) 

 

Lentokoneiden tyyppivalinnoilla pyritään vähentämään polttoainekustannuksia. 

Teknologian kehittyminen mahdollistaa pienemmän polttoainekulutuksen. Finnair on 

uusinut laivastoaan Euroopan reiteillä, joissa vanhemmat Boeing MD-80 koneet on 

vaihdettu uudempiin Airbus- ja Embraer-koneisiin. Näillä koneuudistuksilla Finnair 

säästää 12 000 kiloa polttoainetta päivittäin. Kaukoliikenteen lentokoneiden uusiminen 

vuonna 2009 tulee arvion mukaan tuottamaan noin 20 %:n polttoainekulutuksen 

vähentymisen nykyiseen kaukolentojen kulutukseen verrattuna. (Finnair 2008b, 25) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Lentopetrolin hinnanmuutoksilta voidaan suojautua erilaisilla riskienhallinta-

instrumenteilla. Yleisimpiä lentoyhtiöiden käytössä olevia suojausinstrumentteja ovat 

termiinit, futuurit, optiot ja swapit. Lentoyhtiöt voivat näillä johdannaisilla vakauttaa 

tulevia kustannuksiaan pienentämällä raaka-aineiden markkinahinnan muutoksien 

vaikutuksia yrityksen kuluihin eli pienentää kustannusten volatiliteettiä. 

Hinnanmuutoksilta suojautuvat yritykset saavat myös enemmän aikaa reagoida 

hinnanmuutosten johdosta muuttuneisiin yrityksen kulurakenteisiin kuin yhtiöt, jotka eivät 

suojaudu kyseisiltä riskeiltä.  

 

Lentoyhtiöt määrittelevät itselleen riskienhallintastrategian, jossa on muun muassa 

määritelty se, kuinka voimakkaasti markkinahintojen heilahteluilta pyritään 

suojautumaan. Jotkut lentoyhtiöt eivät suojaa polttoainekustannuksiaan lainkaan 

markkinahintojen ollessa yhtiön oman arvion mukaan korkealla, vaan käyttävät 

spekulatiivista suojausstrategiaa. Tutkimuksessa tarkastellut lentoyhtiöt suojasivat 

pääsääntöisesti tulevat polttoainekulunsa puolesta vuodesta jopa neljäksi vuodeksi 

eteenpäin. Ensimmäisen puolenvuoden polttoainekustannuksista noin 80 % oli suojattu 

valitulle hintatasolle.  

 

Finnairin polttoainekustannukset ovat ylittäneet jopa 20 %:n osuuden konsernin 

liikevaihdosta. Polttoainekulut olivat vuonna 2007 noin 440 miljoonaa. Yhtiön strategian 

mukaisesti polttoainekulut oli suojattu kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Vuoden 2008 

ensimmäisen puoliskon oletetuista polttoainekustannuksista oli suojattu 70 %.   

 

Finnairin suojausinstrumenttien käyvän arvon positiiviset muutokset vuonna 2007 ovat 

merkki siitä, että suojausinstrumentit tulevat pienentämään polttoaineen hinnannousun 

seurauksena kasvaneita polttoainekustannuksia. Suojausten erääntymisajat olivat 

yrityksen suojausstrategian mukaisesti jakautuneet tulevalle kolmelle vuodelle, joten 

yhtiön voidaan todeta näiltä osin toimineen suojausstrategiansa mukaisesti. Menneinä 
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vuosina tehdyt lentopetrolin hinnansuojaukset tulevat olemaan erittäin tuottoisia ja 

kannattavia lentopetrolihinnan noustessa korkealle tasolle.  

 

Yksi yleisimmistä lentoyhtiöiden käytössä olevista suojausinstrumenteista ovat optiot. 

Markkinoilla ei välttämättä kuitenkaan ole tarjolla jokaiselle raaka-aineelle 

suojausinstrumentteja, joiden kohde-etuus vastaisi identtisesti tarvittavaa raaka-ainetta. 

Hinnan muutoksilta voidaan suojautua myös instrumenteilla, joiden arvo korreloi raaka-

aineen hinnan kanssa. Lentopetrolin hinnanmuutoksilta voidaan suojautua myös 

johdannaisilla, joiden kohde-etuutena on esimerkiksi polttoöljy, koska näiden raaka-

aineiden hinnat korreloivat voimakkaasti keskenään. 

 

Tämän kandidaatin tutkielman ulkopuolelle rajattiin aihealueita, joiden selvittäminen on 

edellytys hinnanmuutoksilta suojautumisen laaja-alaiselle ymmärtämiselle. Lentopetrolin 

hinnanmuutoksilta suojautumiseen liittyviä tutkimusaiheita ovat muun muassa 

futuurisopimusten ehdot, suojausinstrumenttien verotus ja valuuttakurssimuutosten 

suojaaminen, koska lentoyhtiöiden kustannuksista vieraiden valuuttojen osuudet 

saattavat olla suuria. Myös lentoyhtiökohtaista tietoa voisi tutkia sekä menneiltä vuosilta, 

että vuoden 2008 rajujen raakaöljyn hinnanmuutosten ajalta. Vertailua voisi tehdä 

asetetun suojaustason ja toteutuneen voiton välillä.  
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LIITE 1: Maailman öljyntuotanto vuosina 1985-2007. 

 

Öljyntuotanto            

            

Miljoonaa tonnia 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

            

Yhteensä 2791,8 2935,8 2946,8 3068,9 3102,7 3170,4 3160,5 3190,1 3188,9 3237,4 3281,3 

Pohjois-Amerikka 730,2 704,8 700,5 696,7 664,5 655,6 669,6 663,7 652,9 648,3 646,0 

Keski- ja Väli-Amerikka 188,8 201,7 198,8 208,9 211,0 228,4 241,0 246,5 255,7 271,2 292,8 

Venäjä 542,3 561,2 569,5 568,8 552,2 515,9 461,9 398,8 354,9 317,6 310,7 

Eurooppa & Eurasia (lukuunottamatta Venäjä) 264,9 269,2 274,8 272,4 266,8 272,4 283,0 296,9 304,7 344,9 358,6 

Saudi Arabia 172,1 252,6 221,1 276,5 271,1 342,6 428,4 442,4 432,8 437,2 438,4 

Lähi-Itä (lukuunottamatta Saudi-Arabia) 344,5 386,6 420,1 465,4 525,8 509,1 412,9 471,5 518,6 537,8 540,8 

Afrikka 260,9 260,6 260,2 274,9 296,7 320,9 328,3 335,3 332,0 333,9 339,3 

Kaakkois-Aasia 288,1 299,1 301,8 305,3 314,5 325,6 335,3 335,0 337,4 346,5 354,7 

            

 
Muutos  Osuus

            vuodesta koko

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 tuotannosta

              

3377,1 3479,9 3547,3 3481,1 3614,1 3600,3 3575,3 3701,1 3866,7 3897,0 3914,3 3905,9 -0,2% 100,0%

660,1 670,4 666,7 638,8 650,8 651,8 660,2 669,8 667,4 645,3 646,7 643,4 -0,5% 16,5%

312,9 329,1 350,0 338,4 345,3 339,9 334,2 318,3 337,9 347,1 345,0 332,7 -3,6% 8,5%

302,9 307,4 304,3 304,8 323,3 348,1 379,6 421,4 458,8 470,0 480,5 491,3 2,2% 12,6%

377,2 381,2 382,1 394,9 401,4 398,5 406,4 397,5 391,3 374,8 367,6 369,5 0,5 % 9,5 %

446,7 454,5 455,7 423,6 456,3 440,6 425,3 485,1 506,0 526,8 514,3 493,1 -4,1% 12,6%

555,0 596,2 655,6 655,7 685,0 670,2 614,0 637,8 687,1 688,2 709,2 708,8 -0,1 % 18,1 %

355,9 370,3 363,9 360,0 370,9 374,1 378,1 397,8 440,9 467,1 473,4 488,5 3,2% 12,5%

366,6 370,8 368,9 364,9 381,2 377,1 377,5 373,3 377,2 377,7 377,6 378,7 0,3% 9,7%

 

Pohjois-Amerikka Eurooppa ja Eurasia Afrikka Lähi-itä Kaakkois-Aasia 

US Azerbaijan Algeria Iran Australia 

Canada Denmark Angola Iraq Brunei 

Mexico Italy Cameroon Kuwait China 

  Kazakhstan Chad Oman India 

Keski- ja Väli-Amerikka Norway Republic of Congo (Brazzaville) Qatar Indonesia 

Argentina Romania Egypt Syria Malaysia 

Brazil Turkmenistan Equatorial Guinea United Arab Emirates Thailand 

Colombia United Kingdom Gabon Yemen Vietnam 

Ecuador Uzbekistan Libya    

Peru    Nigeria   

Trinidad & Tobago  Sudan   

Venezuela  Tunisia   

 

BP 2009. Statistical Review of World Energy 2008.    
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LIITE 2: Regressioanalyysin tulokset. 

 

Descriptive Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 
JetKerosine 461,7610 271,26135 2611 
GasOil 418,9863 250,52271 2611 

Taulukko 1: Havaintojen lukumäärä. 

 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 191581268

,904 
1

191581268,90
4

1064310,4
73

,000(a) 

Residual 469633,19
7 

2609 180,005    

1 

Total 192050902
,101 

2610     

a  Predictors: (Constant), GasOil 
b  Dependent Variable: JetKerosine 

Taulukko 2: Koko mallin merkitsevyys. 

 

Model Summary(b) 
 

Change Statistics 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

Durbin-
Watson 

1 ,999(a) ,998 ,998 13,41660 ,998 1064310,473 1 2609 ,000 ,171

a  Predictors: (Constant), GasOil 
b  Dependent Variable: JetKerosine 

Taulukko 3: Selitysaste. 

 

 

Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

95% 
Confidence 

Interval for B Correlations 
Collinearity 
Statistics 

Model   B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 8,645 ,512  16,895 ,000 7,642 9,649        1 

GasOil 1,081 ,001 ,999 1031,654 ,000 1,079 1,084 ,999 ,999 ,999 1,000 1,000

a  Dependent Variable: JetKerosine 

Taulukko 4: Regressiosuoran kulmakerroin. 
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 Residuals Statistics(a) 
 

 

a  Dependent Variable: JetKerosine 

 

Taulukko 5: Residuaalit. 

 

 

 

 

  

Series Pair: GasOil with JetKerosine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 6: Homoskedastisuus ja Cross Correlation. 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation N 

Predicted Value 119,4948 1471,5861 461,7610 270,92948 2611 

Std. Predicted Value -1,263 3,727 ,000 1,000 2611 

Standard Error of 
Predicted Value ,263 1,013 ,352 ,117 2611 

Adjusted Predicted Value 119,4998 1471,6683 461,7614 270,93020 2611 

Residual -
47,85474 

44,68702 ,00000 13,41403 2611 

Std. Residual -3,567 3,331 ,000 1,000 2611 

Stud. Residual -3,570 3,332 ,000 1,000 2611 

Deleted Residual -
47,94047 

44,71053 -,00033 13,42695 2611 

Stud. Deleted Residual -3,578 3,338 ,000 1,001 2611 

Mahal. Distance ,000 13,892 1,000 1,841 2611 

Cook's Distance ,000 ,019 ,000 ,001 2611 

Centered Leverage Value ,000 ,005 ,000 ,001 2611 

Lag Cross Correlation Std. Error(a) 

-7 ,991 ,020 

-6 ,992 ,020 

-5 ,994 ,020 

-4 ,995 ,020 

-3 ,996 ,020 

-2 ,997 ,020 

-1 ,998 ,020 

0 ,999 ,020 

1 ,998 ,020 

2 ,996 ,020 

3 ,995 ,020 

4 ,994 ,020 

5 ,993 ,020 

6 ,991 ,020 

7 ,990 ,020 


