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Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto hyvällä tasolla. Saadut tilaukset laskeneet, 
tilauskanta edelleen vahva. Ei muutoksia ennusteeseen.  

 
Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti 
- Saadut tilaukset: 57,0 (68,1) miljoonaa euroa, laskua 16 %. 
- Liikevaihto 58,9 (49,3) miljoonaa euroa, kasvua 20 %. Liikevaihdon kasvu vuoden Q1/2010 

proforma-lukuihin verrattuna 16 %. 
- Liiketulos -0,9 (-6,2) miljoonaa euroa.  
- Osakekohtainen tulos -0,13 (-0,18) euroa.  
- Liiketoiminnan rahavirta 14,7 (6,7) miljoonaa euroa. 
- Likvidit rahavarat 47,7 (42,2) miljoonaa euroa. 

 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.  
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Liikevaihto, 
konserni 58,9 49,3 19,6 50,7 16,2 253,2 254,6 

Meteorology 14,9 12,0 24,4 12,0 24,4 75,2 75,2 
Controlled 
Environment 18,6 13,6 36,0 15,1 23,2 63,4 64,9 
Weather 
Critical 
Operations 25,4 23,6 7,6 23,6 7,6 114,6 114,6 

Liiketulos, 
konserni -0,9 -6,2 85,7 -6,2 85,7 11,8 11,8 

Meteorology -3,8 -3,4 -10,6 -3,4 -10,6 2,8 2,8 
Controlled 
Environment 4,0 1,4 177,8 1,4 177,8 8,9 8,9 
Weather 
Critical 
Operations -1,0 -3,2 68,5 -3,2 68,5 1,0 1,0 
Eliminoinnit ja 
muu toiminta -0,1 -1,0 69,1 -1,0 69,1 -0,9 -0,9 

Tulos ennen veroja -2,6 -4,4 40,2 -4,4 40,2 14,0 14,0 
Katsauskauden 
tulos -2,3 -3,3 31,0 -3,3 31,0 10,2 10,2 
Saatujen tilausten 
määrä 57,0 68,1 -16,3   286,7  
Tilauskanta 127,1 114,3    129,0  
Osakekohtainen 
tulos -0,13 -0,18 31,0 -0,18 31,0 0,56 0,56 
Oman pääoman 
tuotto (%) -5,3 -7,7      5,6 5,6 
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* Vaisala hankki Veriteqin 1.4.2010 osaksi Controlled Environment -liiketoiminta-aluetta. Tiedotteen 
ensimmäisen neljänneksen ja koko vuoden 2010 proforma-luvut sisältävät Veriteqin vuoden 2010 
ensimmäisen neljänneksen luvut vertailun vuoksi. Esimerkiksi viittaukset orgaaniseen kasvuun 
tarkoittavat, että vertailut tehdään Vaisalan 2010 proforma-lukuihin. 
 
 
Kommentit ensimmäiseen neljännekseen 
 
Liikevaihto oli korkealla tasolla, osittain siksi, että vuoden 2010 jättämää saatiin kurottua kiinni. 
Liiketulos parani vertailukauteen nähden. Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen erityisen vahvan 
tilausvirran vuoksi saatujen tilausten määrä laski 16 prosenttia vuoden 2010 ensimmäiseen 
neljännekseen verrattuna. Tilauskanta säilyi vahvana. Vaisalan toimituskyky palautui ennalleen. 
 
Sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat vahvasti Controlled Environment –liiketoiminta-alueella. 
Weather Critical Operations –liiketoiminta-alue kasvatti liikevaihtoaan ja paransi liiketulostaan. 
Meteorology-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi mutta liiketulos aleni etenkin joidenkin 
toimitusprojektien alhaisten katteiden vuoksi erityisesti kehittyvillä markkinoilla.  
 
Kaikki maantieteelliset alueet kasvattivat liikevaihtoaan: APAC +42%, EMEA +9% ja Americas +16%. 
Americas-alueen liikevaihdon kasvu vuoden 2010 proforma-lukuihin verrattuna oli 8 prosenttia.  
 
 
Markkinanäkymät 
 
Maailmantalouden epävakauden ja valuuttakurssien muutosten odotetaan edelleen vaikuttavan 
Vaisalan liiketoimintaan. Vaisalan asiakasrakenteen ja saatujen tilausten perusteella 
markkinatilanteen odotetaan edelleen pysyvän pääosin ennallaan vuonna 2011. 
 
Taloudellinen ohjeistus 
 
Vaisala arvioi vuoden 2011 liikevaihtonsa kasvavan kohtalaisesti edellisen vuoden proformalukuihin 
verrattuna. Myös liikevoiton odotetaan kasvavan kohtalaisesti. Proforma-liikevaihto vuonna 2010 oli 
254.6 miljoonaa euroa. 
 
Vaisalan pitkän tähtäimen liiketoimintanäkymä on ennallaan. 
 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta: 
 
“Controlled Environment –liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvuaan. Kaikki kolme teollisuussegmenttiä 
kasvattivat myyntiään ja säilyttivät hyvän kannattavuuden.  
 
Ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti hiljainen Weather Critical Operations ja Meteorology –
liiketoiminnoissa, eikä tämäkään vuosi ole poikkeus. Weather Critical Operations –yksikön tappio oli 
viimevuotista pienempi, kun taas Meteorology-liiketoiminta kärsi projektitoiminnan alhaisesta 
kannattavuudesta etenkin kehittyvillä markkinoilla.  
 
Vaisalan palveluliiketoiminta kasvoi 20 prosenttia vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna ja 
vahva kasvu jatkui tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palveluliiketoiminnan osuus on 
nyt 16 prosenttia koko Vaisalan liikevaihdosta. 
 
Tilausvirta on ollut hidas sääsegmenteissä etenkin vuosineljänneksen alkupuolella. Emme ole 
menettäneet suuria kauppoja, mutta emme ole myöskään saaneet suuria projektitilauksia. 
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Budjettileikkaukset ja niistä johtuvat investointirajoitukset julkisella sektorilla näyttävät vaikuttavan 
asiakkaidemme toimintaan etenkin sääliiketoiminnoissa. Tilauskantamme on edelleen vahva. 
 
Vaisalan toimituskyky on palautunut ennalleen, mutta seuraamme tarkasti mahdollisen globaalin 
komponenttipulan tai Japanin tilanteen vaikutuksia komponenttien saatavuuteen. " 
 
 
Markkinatilanne, liikevaihto ja tilauskanta 
 
Maailmantalouden epävarmuus vaikuttaa Vaisalan liiketoimintaan.  Yhtiö on onnistunut 
säilyttämään markkinaosuutensa.   
 
Vaisala ei saanut isoja tilauksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä.  
 
Liikevaihto kehittyi myönteisesti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liiketulos laski Meteorology-
liiketoiminnassa tiettyjen toimitusprojektien alhaisten katteiden vuoksi. 
 
Vaisala-konsernin liikevaihto kasvoi 20 prosenttia vertailukauteen nähden 58,9 (49,3) miljoonaan 
euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein Vaisala-konsernin liikevaihto olisi kasvanut 18 prosenttia. 
 
Liikevaihdon kasvu vuoden Q1/2010 proforma-lukuihin verrattuna oli 16 prosenttia. Liikevaihdon 
kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden Q1/2010 proforma-lukuihin verrattuna oli 14 
prosenttia. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen proforma-liikevaihto oli 50.7 miljoonaa euroa. 
 
Weather Critical Operations –liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 8, Meteorologyn 24 ja  
Controlled Environmentin 36 prosenttia (Vaisalan ja Veriteqin yhteenlaskettu orgaaninen kasvu 23 
prosenttia). 
 
Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 (99) prosenttia. 
 
Americas-alueen liikevaihto nousi euromääräisesti 16 prosenttia 23,4 (20,2) miljoonaan euroon. 
Americas-alueen liikevaihdon kasvu Q1/2010 proforma-lukuihin verrattuna oli 8 prosenttia.  EMEA-
alueen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 19,3 (17,7) miljoonaan euroon ja APAC-alueen 42 prosenttia 
16,2 (11,4) miljoonaan euroon.  
 
Saatujen tilausten määrä laski vertailukauteen nähden 16 prosenttia 57,0 (68,1) miljoonaan euroon. 
 
Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 127,1 (114,3) miljoonaa euroa. Tilauskannasta noin 35 
miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2012 tai myöhemmin. 
 
 
Taloudellinen asema ja tulos 
 
Katsauskauden liiketulos oli -1,5 prosenttia liikevaihdosta, eli -0,9 (-6,2) miljoonaa euroa. Tulos 
ennen veroja oli -4,5 prosenttia liikevaihdosta eli -2,6 (-4,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto 
oli -3,9 prosenttia liikevaihdosta eli -2,3 (-3,3) miljoonaa euroa. 
 
Vaisala-konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Taseen loppusumma 31.3.2011 oli 
238,9 (232,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 71 prosenttia (76%)  
 
Konsernin likvidien rahavarojen määrä oli 47,7 (42,2) miljoonaa euroa.  
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Investoinnit 
 
Bruttoinvestoinnit olivat 3,1 (14,1) miljoonaa euroa. 
 
Vaisalan uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto jatkuu vuoden 2012 
loppuun asti. 
 
 
Meteorology  
 
Meteorology-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 24 prosenttia vertailukauteen nähden 14,9 (12,0) 
miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto olisi noussut 22 prosenttia. 
 
Katsauskauden liiketulos oli -3,8 (-3,4) miljoonaa euroa.  
 
Liiketulos laski Meteorology-liiketoiminnassa tiettyjen projektien alhaisten katteiden vuoksi.  
 
Meteorologyn saamien tilausten määrä oli 14,1 (24,1) miljoonaa euroa. Tilauskanta katsauskauden 
lopussa oli 39,6 miljoonaa euroa.  
 
 
Controlled Environment 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 36 prosenttia vertailukauteen 
nähden 18,6 (13,6)  miljoonaan euroon.  Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto olisi noussut 
32 prosenttia. Liikevaihdon kasvu Q1/2010 proforma-lukuihin verrattuna oli 23 prosenttia. 
Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein Q1/2010 proforma-lukuihin verrattuna olisi 
ollut 20 prosenttia. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen proforma-liikevaihto sisältäen Veriteqin 
liikevaihdon oli 15,1 miljoonaa euroa. 
 
Katsauskauden liiketulos oli 4,0 (1,4) miljoonaa euroa. 
 
Kaikki Controlled Environment –liiketoiminta-alueen markkinasegmentit kasvoivat.  
 
Controlled Environmentin saamien tilausten määrä oli 18,0 (14,1) miljoonaa euroa ja tilauskanta 
katsauskauden lopussa 5,7 miljoonaa euroa. 
 
 
Weather Critical Operations 
 
Weather Critical Operations -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vertailukauteen 
nähden 25,4 (23,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu olisi ollut 7 
prosenttia.  
 
Katsauskauden liiketulos oli -1,0 (-3,2) miljoonaa euroa.  
 
Weather Critical Operationsin saamien tilausten määrä oli 24,9 (29,9) miljoonaa euroa ja tilauskanta 
katsauskauden lopussa 81,8 miljoonaa euroa.  
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Muut toiminnot 
 
Tutkimus ja tuotekehitys 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 6,9 (8,4) miljoonaa euroa, eli 11,7 prosenttia konsernin 
liikevaihdosta.  
 
Tuotekehityskustannusten osuuden liikevaihdosta odotetaan laskevan vuonna 2011, koska olemme 
saaneet päätökseen lisäpanostukset, joilla yhtenäistettiin teknologia-alustoja sekä parannettiin 
tuotteiden modulaarisuutta, käytettävyyttä ja valmistettavuutta. 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen keskeisimmät tuotelanseeraukset tai –päivitykset olivat:  Vaisala 
Automatic Weather Station AWS330, WMO-yhteensopiva automaattinen sääasema 
ammattimeteorologien käyttöön;  päivitykset Vaisala Road Weather Navigatoriin; päivitetty IRIS-
säätutkaohjelmisto 8.12.8; HMP110T, lämpötilan mittaukseen tarkoitettu mittapää; Vaisala 
Dropsonde RD94, jota voidaan käyttää monissa lentokoneissa sekä vastaavat AVAPS II 
päivityspaketit; Vaisala Differential Pressure Transmitters PDT101 ja PDT102, jotka on suunniteltu 
erityisesti hyvin alhaisten paine-erojen mittaamiseen vaativissa puhdashuonesovelluksissa ja Vaisala 
HUMICAP® Dewpoint Transmitter, kastepistelähetin jäähdytyskuivaimiin.  
 
Palveluliiketoiminta 
 
Vaisalan palveluliiketoiminta raportoidaan osana liiketoimintayksiköitä. Palvelujen liikevaihto 
katsauskaudella kasvoi 42 prosenttia 9,2 (6,5) miljoonaan euroon.  
 
 
Henkilöstö 
 
Vaisala-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 1.348 (1.399). Henkilöstön 
määrä katsauskauden lopussa oli 1.348 (1.398). Henkilöstöstä 44 (43) prosenttia työskenteli 
konsernin ulkomaisissa toimipisteissä.  
 
Vaisalassa on käytössä kaksi erityyppistä palkitsemisjärjestelmää; koko henkilöstön kattava 
liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen perustuva bonusjärjestelmä sekä kolmivuotinen tietyt 
avainhenkilöt kattava kannattavuuden kehittymiseen sidottu järjestelmä. 
 
 
Muutokset yhtiön johdossa 
 
Vesa Pylvänäinen nimitettiin Operations-yksiköstä vastaavaksi johtajaksi sekä liiketoiminta- ja 
strategisen johtoryhmän jaseneksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 9.5.2011.  
 
Hannu Katajamäki nimitettiin Vaisalan palveluliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi sekä 
liiketoiminta- ja strategisen johtoryhmän jäseneksi 1.4.2011 alkaen. 
 
Scott Sternberg, joka aikaisemmin vastasi Vaisalan palveluliiketoiminnasta, jatkaa Vaisala Inc –
tytäryhtiön toimitusjohtajana ja strategisen johtoryhmän jäsenenä.  
 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Vaisala altistuu kansainvälisen kaupan, poliittisen ja taloudellisen ympäristön muutoksille sekä 
luonnonkatastrofeille, mikä saattaa vaikuttaa Vaisalan liiketoimintaan, esimerkiksi komponenttien 
saatavuuteen, tilausten peruuntumiseen, logistiikkaan ja markkinapotentiaalin menettämiseen. 
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Lähiajan merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän kriittisten 
komponenttien saatavuuteen, mihin tilanne Japanissa saattaa vaikuttaa, yleiseen talouskehitykseen, 
valuuttakurssien vaihteluun, tuotannon häiriöihin, asiakkaiden rahoitustilanteeseen ja mahdollisiin 
osto- tai investointikäyttäytymisen muutoksiin sekä tilausten ja toimitusten siirtymiseen tai 
peruuntumiseen. Muutokset kilpailijatilanteessa voivat vaikuttaa liiketoiminnan määrään ja 
kannattavuuteen siten, että kilpailu kiristyy ja hinnat laskevat Vaisalan perinteisesti vahvoilla 
alueilla. Tämä voi muodostaa riskin Vaisalan myyntiin ja kannattavuuteen.  
 
Markkinatilanteen kehitys sekä projektien toteutuminen vaikuttavat liikevaihtoon ja tulokseen. Yhtiö 
on laajentanut projektiliiketoimintaansa kehittyvillä markkina-alueilla, joissa uuden liiketoiminnan 
luomiseen liittyvien projektien kannattavuus on normaalitasoa heikompi. Tämän lisäksi 
projektiliiketoiminnan osuus yhtiön koko liiketoiminnasta on kasvussa. Mikäli yhtiön tekemät 
projektiliiketoiminnan kannattavuuteen ja uuden liiketoiminnan luomiseen liittyvät oletukset 
osoittautuisivat virheellisiksi, tämä voi muodostaa Vaisalan liikevaihtoon ja tulokseen liittyviä riskejä.  
 
Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja toimintaympäristössä voivat 
vaikuttaa negatiivisesti myös Vaisalan toimintaan. Näitä riskejä seurataan ja niihin varaudutaan 
yhtiön riskienhallintapolitiikan mukaisesti.  
 
Yhtiössä on käynnissä merkittäviä kehityshankkeita, joilla luodaan perustaa strategian 
toteutumiselle. Lisäksi koko konsernin kattava uusi toiminnanohjausjärjestelmä on 
käyttöönottovaiheessa.  
 
Vaisala on toteuttanut yritysostoja, joiden vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen riippuu 
olennaisesti ostetun yrityksen toiminnan haltuunoton ja integroinnin onnistumisesta. Mikäli tehdyt 
oletukset saavutettavien synergioiden osalta osoittautuvat virheellisiksi tai ostetun toiminnan 
haltuunotto tai integrointi ei saavuta asetettuja tavoitteita, voi tämä muodostaa lyhyellä aikavälillä 
Vaisalan liikevaihtoon ja tulokseen liittyviä riskejä. 
 
 
Vaisalan osake 
 
Katsauskauden lopussa hallituksella ei ollut valtuuksia osakepääoman korotukseen eikä uusien 
osakkeiden, erityisten oikeuksien tai optio-oikeuksien liikkeellelaskuun. 
 
31.12.2010 Vaisalan A-osakkeen kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 20.50 euroa ja 
katsauskauden lopussa 23,02, euroa. Katsauskauden ylin noteeraus oli 24,80 euroa ja alin 20,50 
euroa. Vaisalan osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana 295.381kappaletta.  
 
31.3.2011 Vaisalalla oli 18.218.364 osaketta, joista 3.389.684 kuuluu sarjaan K ja 14.828.680 kuuluu 
sarjaan A. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. K- ja A -sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että 
jokainen K-osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja 
jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. A-sarjan osakkeet muodostavat 81,4 % kaikista osakkeista ja 
17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet muodostavat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % 
äänimäärästä. 
 
Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
oli 341,1 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-
sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän päätöskurssiin, oli 
31.3.2011 419,2 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön Internet-sivuilta ja 2010 tilinpäätöksen liitetiedoista.  
 
Omat ja emoyhtiön osakkeet 
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Yhtiön hallussa oli päättyessä omia A-osakkeita 9.150 kappaletta, joiden suhteellinen osuus 
osakepääomasta on 0,05 % ja äänimäärästä 0,01 %. Yhtiön hallussa olevista osakkeista suoritettu 
vastike on 251.898,31 euroa. 
 
 
Yhtiökokouksen päätökset 
 
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtia 3§, 5§, 6§, 9§, 10§ ja 12§ hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti. Muutosten pääasiallisena sisältönä oli nostaa hallituksen jäsenten enimmäismäärää 
kahdeksaan sekä muutoin yhdenmukaistaa yhtiöjärjestystä osakeyhtiölain käsitteistön ja yhtiön 
omien ja yleisesti vakiintuneiden käytäntöjen kanssa. 
 
Osinko 
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2010 osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,65 
euroa osakkeelta eli yhteensä 11.835.989,10 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille ei 
makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 29.3.2011 ja maksupäivä 5.4.2011. 
 
Vastuuvapaus 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot 
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Erovuorossa olleet Mikko 
Niinivaara ja Raimo Voipio valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi. Uutena jäsenenä valittiin Timo 
Lappalainen. Hallituksen muut jäsenet ovat Stig Gustavson, Yrjö Neuvo, Maija Torkko ja Mikko 
Voipio. 
 
Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 35 000 euroa ja kunkin jäsenen palkkio 25 000 
euroa vuodessa. 
 
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio 
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena 
tilintarkastajana toimii KHT Hannu Pellinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen 
laskun mukaan. 
 
Lahjoitukset korkeakouluille 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250.000 euron suuruisista 
rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille. Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka. 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Voipio ja varapuheenjohtajana Yrjö Neuvo. Jäseninä 
toimivat Maija Torkko, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio, Stig Gustavson ja Timo Lappalainen. 
 
 
 
Vantaalla 5.5.2011 
 
 
Vaisala Oyj 
Hallitus 
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Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon 
tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto 
uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän 
vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä 
oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien 
ja valuuttakurssien muutokset. 
 
Tarkempaa tietoa Vaisalan riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy vuoden 2010  
vuosikertomuksesta ja internet-sivuilta 
http://www.vaisala.com/en/vuosikertomus2010/tilinpaatos/Pages/Risk-Management.aspx 
 
 
Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 
 2011 2010 2010 
Oman pääoman tuotto -5,3% -7,7% 5,6% 
Osakemäärä (1000 kpl), ulkona olevat 18 209 18 209 18 209 
Osakemäärä (1000 kpl), painotetulla 
keskiarvolla 18 209 18 209 18 209 
Osakemäärä (1000 kpl) / osakeantioikaistu 18 209 18 209 18 209 
Tulos/osake (EUR) -0,13 -0,18 0,56 
Tulos/osake (EUR), laimennusvaikutuksella 
oikaistuna -0,13 -0,18 0,56 
Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 0,81 0,37 1,39 
Oma pääoma/osake (EUR) 9,11 9,20 10,02 
Omavaraisuusaste  71 % 76 % 76 % 
Bruttoinvestoinnit (MEUR) 3,1 14,1 30,1 
Poistot (MEUR) 3,5 2,9 14,1 
Henkilöstö keskimäärin 1 348 1 399 1 408 
Tilauskanta (MEUR) 127,1 114,3 129,0 
Johdannaissopimuksista aiheutuva vastuu* 
(MEUR) 20,7 17,3 21,1 

 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010. Konserni soveltaa 1.1.2011 voimassa olevia 
standardeja sekä niiden muutoksia. Lisätietoja Vaisalan vuoden 2010 vuosikertomuksessa.  
Kirjatut tuloverot perustuvet vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan 
toteutuvan koko tilikaudella. 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS, EUR 
miljoona)   

 1-3 1-3 Muutos 1-12 
 2011 2010 % 2010 

Liikevaihto 58.9 49.3 19.6 253.2 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -32.7 -26.0 25.7 -124.2 
Bruttokate 26.2 23.2 12.7 128.9 
Muut liiketoiminnan tuotot 0.0 0.0 7.1 1.8 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -13.5 -13.9 -2.8 -59.2 
Tutkimus-ja kehitystoiminnan kulut -6.9 -8.4 -17.8 -31.4 
Muut hallinnon kulut -6.7 -7.3 -7.8 -28.4 
Liiketoiminnan muut kulut -0.1 0.0  0.0 
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Liikevoitto -0.9 -6.2 -85.7 11.8 
Rahoitustuotot ja -kulut -1.8 1.8 -197.4 2.2 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0.0 0.0  0.0 
Voitto ennen veroja -2.6 -4.4 -40.2 14.0 
Tuloverot 0.3 1.1 -69.0 -3.8 
Tilikauden tulos -2.3 -3.3 -31.0 10.2 
Jakautuminen emoyhtiön 
omistajille -2.3 -3.3 -31.0 10.2 
     
   
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen 
tulos:  
Laimentamaton osakekohtainen 
tulos (EUR) -0.13 -0.18 -31.0 0.56 
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) -0.13 -0.18 -31.0 0.56 
     
LAAJA TULOSLASKELMA     
Tilikauden tulos -2.3 -3.3 -31.0 10.2 
Muut laajan tuloksen erät     
Muuntoeron muutos -2.4 2.4 -200.0 3.8 
Tilikauden laaja tulos -4.7 -1.0 394.6 14.0 
     
Tilikauden laajan tuloksen 
jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille  -4.7 -1.0  14.0 

 
 
KONSERNIN TASE (EUR miljoona) 31.3.2011 31.3.2010 Muutos  31.12.2010 
   %  
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat hyödykkeet 37,9 24,2 56,7 39,9 
Aineelliset hyödykkeet 51,1 62,5 -18,3 51,8 
     
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,5 0,5 -1,0 0,5 
Muut rahoitusvarat 0,3 0,3 4,2 0,3 
Pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1 2,0 0,1 
Laskennalliset verosaamiset 6,5 6,1 6,6 7,0 
     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 35,1 30,6 14,8 36,8 
Myyntisaamiset ja muut     
saamiset 56,0 56,6 -1,1 73,5 
Tuloverosaamiset 3,9 9,7 -59,9 2,9 
Rahavarat 47,7 42,2 13,1 35,3 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   0,0  0,6 
VARAT YHTEENSÄ 238,9 232,7 2,7 248,7 
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
Oma pääoma     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     
Osakepääoma 7,7 7,7 0,0 7,7 
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Ylikurssirahasto 16,6 16,6 0,0 16,6 
Muut rahastot/Vararahasto 0,3 0,2 51,0 0,3 
Muuntoerot -3,6 -2,4 50,8 -1,2 
Voitto edellisiltä tilikausilta 147,5 149,1 -1,1 149,1 
Omat osakkeet -0,3 -0,3 0,0 -0,3 
Tilikauden tulos -2,3 -3,3 -31,0 10,2 
Oma pääoma yhteensä 165,8 167,6 -1,0 182,4 
     
Vieras pääoma     
Pitkäaikaiset velat     
Eläkevelvoitteet 1,8 1,3 35,7 1,6 
Korolliset pitkäaikaiset velat 0,2 1,0 -76,6 0,6 
Muut pitkäaikaiset velat 2,4 0,0  2,0 
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,1 -8,6 0,1 
Laskennalliset verovelat 0,8 0,2 280,7 0,8 
     
Lyhytaikaiset velat     
Korollisten pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 0,0 0,0   
Korolliset lyhytaikaiset velat 0,3 0,2 24,2 0,3 
Saadut ennakot 4,9 11,0 -55,4 8,9 
Tuloverovelat 3,2 -0,3 -1316,0 3,7 
Muut lyhytaikaiset velat 59,5 51,5 15,4 48,3 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 238,9 232,7 2,7 248,7 

 
 
Konsernin omanpääoman 
muutoslaskelma 31.3.2011       
  a* b* c* d* e* f* g* h* 
Oma pääoma 1.1.2011 7,7 0,0 16,6 0,3 -0,3 -1,2 159,3 182,4 
         
Tilikauden laaja tulos    0,0  -2,4 -2,3 -4,7 
Muut muutokset        0,0 
Liiketoimet omistajien 
kanssa         
Osingon jako       -11,8 -11,8 
         
Oma pääoma 31.03.2011 7,7 0,0 16,6 0,3 -0,3 -3,6 145,1 165,8 
         
         
         
         
  a* b* c* d* e* f* g* h* 
Oma pääoma 1.1.2010 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -4,9 160,9 180,3 
         
Tilikauden laaja tulos    0,0  2,5 -3,3 -0,9 
Muut muutokset        0,0 
Liiketoimet omistajien 
kanssa         
Osingon jako       -11,8 -11,8 
         
Oma pääoma 31.03.2010 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -2,4 145,8 167,6 
         
a*= Osakepääoma         
b*= Osakeanti         
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c*= Ylikurssirahasto         
d*= Vararahasto         
e*= Omat osakkeet         
f'*= Muuntoerot         
g*= Voittovarat         
h*= Oma pääoma yhteensä         

 
 
Konsernin rahoituslaskelma (EUR miljoona)     
 1-3 1-3 Muutos  1-12 
 2011 2010 % 2010 
Liiketoiminnan rahavirta     
Myynnistä saadut maksut 77,0 66,2 16,3 253,0 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,0  0,7 
Maksut liiketoiminnan kuluista -60,8 -57,0 6,7 -231,5 
Saadut korot 0,0 0,1 -56,4 0,2 
Maksetut korot 0,0 0,0 -500,0 -0,1 
Muut rahoituserät, netto -0,4 0,6 -167,4 0,4 
Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0  0,0 
Maksetut tuloverot -1,1 -3,3 -66,9 2,5 
Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 14,7 6,7 119,4 25,3 
     
     
Investointien rahavirta     
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,7 -0,2 271,4 -12,6 
Investoinnit aineellisiin  hyödykkeisiin -1,6 -14,7 -88,9 -8,8 
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen 
hankintahetken rahavaroilla 0,0 0,0  -7,4 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0,0 0,0 -100,0 1,0 
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,1 -81,0 -0,6 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien     
rahoitusvarojen nettomuutos 0,0 0,0  0,0 
Investointien rahavirta ( B ) -2,3 -14,7 -84,7 -28,4 
     
Rahoituksen rahavirta     
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0  5,1 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0  -5,0 
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0 0,0  -11,8 
Rahoituksen rahavirta ( C ) 0,0 0,0  -11,8 
     
Rahavarojen muutos ( A + B + C )     
lisäys ( + ) / vähennys ( - ) 12,4 -8,0 -254,9 -14,9 
     
Rahavarat tilikauden alussa 35,3 50,1 -29,5 50,1 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 0,1 -167,0 0,1 
Rahavarojen muutos 12,4 -8,0 -254,9 -14,9 
Rahavarat tilikauden lopussa 47,7 42,2 13,1 35,3 
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Segmentti-informaatio       
Liiketoimintasegmentit      

1-3/2011 WCO * CEN * MET * 
Muu 

toiminta Konserni 
M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 25,4 18,6 14,9 0,0 58,9 
Liikevaihto 25,4 18,6 14,9 0,0 58,9 
      
Liikevoitto  -1,0 4,0 -3,8 -0,1 -0,9 
      
Rahoitustuotot ja -kulut     -1,8 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     -2,6 
Tuloverot     0,3 
Tilikauden voitto      -2,3 
      
Poistot 0,3 0,0 0,2 3,0 3,5 
      
* WCO= Weather critical operations      
* CEN = Controlled environment      
* MET= Meteorology      
      

1-3/2010 WCO * CEN * MET * 
Muu 

toiminta Konserni 
M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 23,6 13,6 12,0 0,0 49,3 
Liikevaihto 23,6 13,6 12,0 0,0 49,3 
      
Liikevoitto  -3,2 1,4 -3,4 -1,0 -6,2 
      
Rahoitustuotot ja -kulut     1,8 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     -4,4 
Tuloverot     1,1 
Tilikauden voitto      -3,3 
      
Poistot 0,7 0,0 0,3 1,9 2,9 
      
* WCO= Weather critical operations      
* CEN = Controlled environment      
* MET= Meteorology      
      
      

1-12/2010 WCO * CEN * MET * 
Muu 

toiminta Konserni 
M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 114,6 63,4 75,2 0,0 253,2 
Liikevaihto 114,6 63,4 75,2 0,0 253,2 
      
Liikevoitto  1,0 8,9 2,8 -0,9 11,8 
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Rahoitustuotot ja -kulut     2,2 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     14,0 
Tuloverot     -3,8 
Tilikauden voitto      10,2 
      
Poistot 2,5 0,1 1,4 9,7 13,7 
Arvonalentumiset 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 
      
* WCO= Weather critical operations      
* CEN = Controlled environment      
* MET= Meteorology      

 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
    

  
Oma pääoma +  määräysvallattomien omistajien 
osuus  

Omavaraisuusaste 
(%) = ------------------------------------------ x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
    
  Voitto ennen veroja   
  - verot +/-  määräysvallattomien omistajien osuus  
Tulos/osake (EPS) = -------------------------------------------  
  Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen   
  lukumäärä, osakeantioikaistu  
    
  Liiketoiminnan rahavirta  
Liiketoiminnan = -------------------------------------------  
rahavirta/osake  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä  
  tilikauden lopussa  
    
  Oma pääoma   
Oma pääoma/osake = -------------------------------------------  
  Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu   
  lukumäärä tilikauden lopussa  
    
  Tilikaudelta jaettu osinko   
Osinko/osake = -------------------------------------------  

  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 
tilikauden lopussa, osakeantioikaistu  

    
  Voitto ennen veroja - verot  
Oman pääoman 
tuotto-% (ROE)  = --------------------------------------------  x 100  

  
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus 
(keskimäärin) 
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----------------- 
Lisätietoja: 
 
Jouni Lintunen 
talousjohtaja, p. (09) 8949 2215, GSM 040 579 0181 
www.vaisala.com 
 
Vaisala Oyj 
 
 
 
JAKELU: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Suomen Tietotoimisto 
Muut keskeiset tiedotusvälineet 
 


