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Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 
 
Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 
lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto ja liikevoitto paranivat kohtalaisesti.  
 
 
Neljäs vuosineljännes lyhyesti 
- Saadut tilaukset 87,6(89,3) miljoonaa euroa, laskua 2 %. 
- Tilauskanta 134,3 (129,0) miljoonaa euroa, kasvua 4 % 
- Liikevaihto 90,3 (84,5) miljoonaa euroa, kasvua 7 %.  
- Liikevoitto 13,0 (16,6) miljoonaa euroa, laskua 22 %.  
- Osakekohtainen tulos 0,49 (0,67), euroa, laskua 26 %.  
 

 
Kommentit neljänteen vuosineljännekseen 
 
Liikevaihto kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu tuli Weather-liiketoiminnasta, 
jossa monet asiakasprojektit saatiin onnistuneesti päätökseen. Controlled Environment –
liiketoiminnan liikevaihto laski 0,5 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen nähden. 
 
Tilauskanta säilyi vahvana ja oli 4 % korkeampi kuin vuoden 2010 lopussa. Neljännellä 
vuosineljänneksellä saadut tilaukset laskivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Liikevoitto laski 3,6 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna pääasiassa 
projektitoimitusten alhaisemman bruttokatteen vuoksi. 
 
T&K-toimintojen yhdistämiseen liittyen neljännelle vuosineljännekselle kirjattiin 
kertaluonteisia kustannuksia 1,5 miljoonaa euroa.  
 
Vaisala sai joulukuussa 2011 2,3 miljoonan euron korvauksen joulukuussa 2009 tehtyyn 
Quixote Transportation Technologies, Inc. (QTT) –yrityskauppaan liittyen. Korvauksesta 
1,4 miljoonaa euroa kirjattiin kohtaan muut liiketoiminnan tuotot ja se paransi Vaisalan 
neljännen vuosineljänneksen liiketulosta. Oikeudenkäyntikustannusten korvauksia saatiin 
0,8 miljoonaa euroa. 
 
 
Vuosi 2011 lyhyesti 
- Saadut tilaukset EUR 278,8 (286,7) miljoonaa euroa, laskua 3 %.  
- Liikevaihto 273,6 (253,2) miljoonaa euroa, kasvua 8 %. Liikevaihdon orgaaninen 

kasvu 8 % verrattuna proforma* liikevaihtoon vuonna 2010. 
- Liikevoitto 16,1 (11,8) miljoonaa euroa, kasvua 36 %.  
- Osakekohtainen tulos 0,57 (0,56), euroa, kasvua 2 %. 
- Liiketoiminnan rahavirta 37,6 (25,3) miljoonaa euroa. 
- Likvidit rahavarat 45,5 (35,3) miljoonaa euroa. 



- Hallitus ehdottaa, että osinko on 0,65 (0,65) euroa osakkeelta. 
 
 
Yleiskatsaus vuoteen 2011 
 
Liikevaihto 273,6 miljoonaa euroa oli 8 % korkeampi kuin vuonna 2010. Vertailukelpoinen 
pro forma –liikevaihto vuonna 2010 Veriteq-yritysosto mukaanlukien oli 254,6 miljoonaa 
euroa. Liikevoitto parani 4,3 miljoonaa euroa tai 36 % verrattuna vuoteen 2010. 
 
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen myynti oli tasaista koko vuoden, kun taas 
Weather-liiketoiminta-alueella neljäs vuosineljännes oli erittäin hyvä melko tasaisiin 
kolmeen ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.  
 
Liikevaihto APAC-alueella kasvoi 20 % ja Americas-alueella 10 %, mutta laski EMEA-
alueella 2 %. 
 
Saadut tilaukset paranivat merkittävästi vuoden toisella vuosipuoliskolla ensimmäiseen 
vuosipuoliskoon verrattuna. Neljännen vuosineljänneksen korkea liikevaihto kasvatti koko 
vuoden liikevaihdon 8 % yli edellisen vuoden tason. 
 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2011 kasvoi 21 % 40,8 miljoonaan euroon. 
 
Koko yrityken kattavan liiketoiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto eteni vuonna 2011, 
kun Saksa ja Yhdysvallat ottivat järjestelmän käyttöön. Käyttöönotto jatkuu vuoden 2012 
loppuun saakka. 
 
Vaisala julkaisi 39 uutta tuotetta vuonna 2011. Tuotekehityskustannukset vuonna 2011 
olivat 3,4 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin vuonna 2010. Vuonna 2011 T&K 
kustannukset olivat 10,2 % liikevaihdosta (12,4 %), mikä on pidemmän tähtäimen 
tavoitetaso T&K investoinneille.  
 
 
Avainluvut 
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Liikevaihto, 
konserni 273,6 253,2 8,1 % 90,3 84,5 6,8 % 
Liikevaihto, 
konserni 
(proforma**) 273,6 254,6 7,5 % 90,3 84,5 6,8 % 
Weather 201,8 189,8 6,3 % 71,8 65,7 9,3 % 
Controlled 
Environment 71,7 63,4 13,1 % 18,4 18,9 -2,6 % 
Controlled 
Environment 
(proforma*) 71,7 64,8 10,6 % 18,4 18,9 -2,6 % 
Liikevoitto, 
konserni 16,1 11,8 35,8 % 13,0 16,6 -21,7 % 
Weather 5,9 3,8 55,3 % 9,9 13,3 -25,3 % 



Controlled 
Environment 10,5 8,9 18,0 % 1,8 3,0 -38,7 % 
Eliminoinnit ja 
muu toiminta -0,3 -0,9  1,2 0,3  
Tulos ennen 
veroja 16,1 14,0 15,4 % 13,9 17,4 -19,9 % 
Katsauskauden 
tulos 10,4 10,2 1,7 % 8,9 12,1 -26,3 % 
Saatujen 
tilausten 
määrä 278,8 286,7 -2,8 % 87,6 89,3 -2,0 % 
Tilauskanta 134,3 129,0 4,1 % 134,3 129,0 4,1 % 
Osakekohtainen 
tulos 0,57 0,56 1,7 % 0,49 0,67 -26,3 % 
Oman pääoman 
tuotto (%) 5,7 5,6 1,1 %    
 
* Vaisala hankki 1.4.2010 Veriteqin osaksi Controlled Environment -liiketoiminta-aluetta. 
Tiedotteen koko vuoden 2010 proforma-luvut sisältävät vertailun vuoksi Veriteqin vuoden 
2010 ensimmäisen neljänneksen luvut. Esimerkiksi viittaukset orgaaniseen kasvuun 
tarkoittavat, että vertailut tehdään Vaisalan 2010 proforma-lukuihin. 
** Vaisala ilmoitti 31.8.2011 yhdistävänsä Meteorology- ja Weather Critical Operations -
liiketoiminta-alueet yhdeksi Weather-liiketoiminta-alueeksi 1.10.2011 alkaen. Weather-
liiketoiminta-alueen tulostiedot on muodostettu Vaisalan raportoimista luvuista 
yhdistämällä aikaisempien Meteorology-liiketoiminta-alueen ja Weather Critical 
Operations –liiketoiminta-alueen tulostiedot. Lisätietoa on pörssitiedotteessa, joka 
julkaistiin 7.2.2012.  
 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit 2010 vuosituloksesta 
 
Maailmantalouden kriisi vaikutti valtiollisten asiakkaidemme investointikykyyn. Vuoden 
alku oli hiljainen, mutta kysyntä lisääntyi toisen vuosipuoliskon aikana etenkin Weather-
liiketoiminta-alueella ja johti huomattavasti kasvaneeseen tilauskantaan ja myyntiin.  
 
Vuoden aikana myynnin kasvu jatkui vakaalla 20 % tasolla Aasian-Tyynenmeren alueella. 
Myös Americas-alueen myynti sujui hyvin ja kasvoi 10 %. Sen sijaan Euroopan myynti 
laski 2 %.  
 
Toimituskykymme oli hyvä koko vuoden ja erityisesti kapasiteettimme toimittaa mittavia 
projekteja kehittyi vuonna 2011. 
 
Teollisuusliiketoiminnan vahva suoritus jatkui vuonna 2011. Controlled Environment 
kasvatti myyntiään 13 % ja liiketulostaan 18 %. Life Science –tarjonnan laajentuminen 
Eurooppaan ja Aasiaan eteni suunnitelman mukaisesti. 
 
Vaisala ilmoitti 31.8.2011 yhdistävänsä Meteorology- ja Weather Critical Operations -
liiketoiminta-alueet yhdeksi Weather-liiketoiminta-alueeksi vuoden 2011 neljännestä 
vuosineljänneksestä eteenpäin.   
 



Palveluliiketoimintamme kasvoi 21 % edelliseen vuoteen verrattuna ja sen osuus on 15 % 
kokonaismyynnistämme. Palveluliiketoiminta on kasvattanut jatkuvan liikevaihdon 
osuutta kokonaismyynnistä.  
 
Vuoden aikana T&K-kustannuksemme palasivat 10 % tasolle oltuaan kaksi vuotta 
korkeammalla tasolla, mikä oli tarpeen tarjontamme uudistamiseksi. Silti toimme 39 uutta 
tuotetta markkinoille.  
 
Alkuvuoden 2012 tilauskantamme on vahva, mikä johtuu saatujen tilausten kasvusta 
vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon aikana. Myös taloudellinen tilanteemme ja asemamme 
pääliiketoiminta-alueillamme on vahva. Koska maailmantalouden kriisi jatkuu edelleen, 
emme kuitenkaan odota markkinoidemme kasvavan.  
 
 
Markkinanäkymät 
 
Maailmantalouden epävakauden ja valuuttakurssien muutosten odotetaan vaikuttavan 
Vaisalan liiketoimintaan. Vaisalan asiakasrakenteen ja saatujen tilausten perusteella 
markkinatilanteen odotetaan pysyvän olennaisilta osin ennallaan vuonna 2012. 
 
 
Taloudellinen ohjeistus 
 
Vaisala arvioi vuoden 2012 liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
Liikevoiton odotetaan paranevan kohtalaisesti. Vuoden 2011 liikevaihto oli 273,6 
miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,1 miljoonaa euroa. 
 
Kuten edellisinä vuosina, kausivaihtelu on tyypillistä Vaisalan liiketoiminnalle ja 
ensimmäisen vuosineljänneksen odotetaan olevan vaatimaton.  
 
Vaisalan pitkän tähtäimen liiketoimintanäkymä on ennallaan. 
 
 
Muutos julkistamismenettelyssä 
Vaisala Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta 
julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tilinpäätöstiedotteesta 2011. 
Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Vaisalan 
internetsivuilla osoitteessa www.vaisala.com/sijoittajat.  
 

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle 
Sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään englanninkielinen 
tiedotustilaisuus klo 12.00 Tapahtumatalo Bankissa, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. 
Tilaisuudessa tarjotaan kevyt lounas. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 
sähköpostitse helena.marjaranta@vaisala.com.   

 

Verkkolähetys  
Tiedotustilaisuudesta lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys reaaliaikaisena 

http://www.vaisala.com/sijoittajat
mailto:helena.marjaranta@vaisala.com


verkkolähetyksenä osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat. Lähetys on englanninkielinen ja 
se alkaa klo 12.00. Esitys on saatavissa tallenteena noin klo 14 samasta osoitteesta.  

 
Lisätietoja 
Kaarina Muurinen, talousjohtaja, p.(09) 8949 2215, GSM 40 577 5066 
 
Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 
75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun 
tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja 
meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden 
mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 
1400 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX 
Helsinki arvopaperipörssissä.  
 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.vaisala.com 
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