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Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 
 
Heinä-syyskuun 2013 liikevaihto ja liikevoitto laskivat. 
 
Heinä-syyskuu 2013 lyhyesti 
- Saadut tilaukset 76,0 (74,3) miljoonaa euroa, kasvua 2 % 
- Tilauskanta 115,1 (129,2) miljoonaa euroa, laskua 11 % 
- Liikevaihto 61,9 (69,5) miljoonaa euroa, laskua 11 % 
- Liikevoitto 4,9 (5,3) miljoonaa euroa, laskua 8 % 
- Osakekohtainen tulos 0,14 (0,16) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 10,9 (9,1) miljoonaa euroa 
- Pääomanpalautus 22,2 miljoonaa euroa 
- Rahavarat 47,0 (55,8) miljoonaa euroa 
 
Tammi-syyskuu 2013 lyhyesti 
- Saadut tilaukset 200,2 (198,6) miljoonaa euroa, kasvua 1 % 
- Liikevaihto 192,7 (203,6) miljoonaa euroa, laskua 5 % 
- Liikevoitto 15,1 (17,7) miljoonaa euroa, laskua 15 %  
- Kertaluonteinen voitto tuotelinjan myynnistä 1,5 miljoonaa euroa 
- Osakekohtainen tulos 0,50 (0,66) 
- Liiketoiminnan rahavirta EUR 16,2 (26,7) miljoonaa euroa 
- Pääomanpalautus 22,2 miljoonaa euroa 
- Maksetut osingot 16,2 miljoonaa euroa 
 
Heinä-syyskuu 2013 
 
Heinä-syyskuussa 2013 liikevaihto oli 61,9 (69,5) miljoonaa euroa ja se laski 11 % edellisvuoteen verrattuna. 
Liikevaihto laski sekä Weather- että Controlled Environment liiketoiminta-alueilla. Vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla liikevaihto olisi laskenut 7 %. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 3.0 miljoonaa euroa, 
mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin valuuttakurssivaihteluista. 
 
Weather-liiketoiminta-alueen heinä-syyskuun 2013 liikevaihto oli 42,9 (48,9) miljoonaa euroa ja se laski 12 % 
edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto laski kaikissa asiakasryhmissä sekä Americas- ja APAC-alueilla (Aasian ja 
Tyynenmeren alue). EMEA-alueella liikevaihto kasvoi. Lasku johtui vähentyneestä tuotemyynnistä, kun taas 
toimitusprojektien ja palveluliiketoiminnan myynnin tuloutukset kasvoivat. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
liikevaihto olisi laskenut 9 %. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 1,7 miljoonaa euroa, mikä johtui 
pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin valuuttakurssivaihteluista. 
 
Vaisala osti 14.8.2013 Second Wind Systems Inc:in, joka on tuulienergiasektorin johtava etämittausteknologiaan ja 
datapalveluihin erikoistunut yritys. Kauppahinta oli 1,4 miljoonaa euroa. Second Wind on osa Vaisalan New 
Weather Markets -asiakasryhmää. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 7,0 miljoonaa euroa. 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen heinä-syyskuun 2013 liikevaihto oli 19,0 (20,8) miljoonaa euroa ja se 
laski 9 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto laski Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Kiinassa ja Euroopassa 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla liikevaihto olisi laskenut 2 %. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 1,3 miljoonaa euroa, 
mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin valuuttakurssivaihteluista. 
 
Heinä-syyskuussa 2013 liikevaihto oli APAC-alueella 14,1 (18,2) miljoonaa euroa ja se laski 23 % edellisvuoteen 
verrattuna, Americas-alueella 25,2 (31,0) miljoonaa euroa ja se laski 19 % edellisvuoteen verrattuna sekä EMEA-
alueella 22,5 (20,4) miljoonaa euroa ja kasvoi 11 % edellisvuoteen verrattuna. 
 

 
 



  
 

 

Saadut tilaukset heinä-syyskuussa 2013 olivat 76,0 (74,3) miljoonaa euroa ja kasvoivat 2 % edellisvuoteen 
verrattuna. Tilauskanta oli 115,1 (129,2) miljoonaa euroa, mikä oli 11 % alhaisempi kuin syyskuun lopussa vuonna 
2012. Tilauskannan lasku johtui pääasiassa Yhdysvalloissa toteutetuista budjettileikkauksista ja Euroopan 
valtioiden budjettipaineista.  
 
Liikevoitto heinä-syyskuussa 2013 oli 4,9 miljoonaa euroa ja se laski 0,4 miljoonaa euroa eli 8 % edellisen vuoden 
5,3 miljoonasta eurosta johtuen sekä Weather- että Controlled Environment -liiketoiminta-alueiden vähentyneistä 
myyntivolyymeista. Kiinteät kulut olivat 25,3 (28,0) miljoonaa euroa ja laskivat 10 % edellisvuoteen verrattuna. 
Lasku johtui alhaisemmasta myynnistä ja tuotekehityskuluista. 
 
Weather-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa ja se laski 1,4 miljoonaa euroa eli 46 % edellisen 
vuoden 3,0 miljoonasta eurosta. Liikevoittoa laskivat erityisesti tuotemyynnin alhaisemmat myyntimäärät, kun taas 
kiinteiden kulujen laskulla oli positiivinen vaikutus liikevoittoon. 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa ja se kasvoi 0,6 miljoonaa euroa 
eli 20 % edellisen vuoden 3,0 miljoonasta eurosta, vaikka myyntivolyymit laskivat. Liikevoiton kasvu johtui 
pääasiassa alhaisemmista kiinteistä kuluista.  
 

Avainluvut (tilintarkastamaton)           
              

Miljoonaa euroa   
7-

9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012 
Liikevaihto   61,9 69,5 192,7 203,6 293,3 

Weather    42,9 48,9 137,5 146,7 218,0 
Controlled Environment   19,0 20,8 55,2 56,9 75,3 
              

Saadut tilaukset   76,0 74,3 200,2 198,6 264,7 
Tilauskanta   115,1 129,2 115,1 129,2 105,6 
              
Liiketulos   4,9 5,3 15,1 17,7 30,2 

Weather    1,6 3,0 6,9 10,8 22,6 
Controlled Environment   3,6 3,0 7,5 8,3 9,4 
Eliminoinnit ja muu 

toiminta   -0,4 -0,7 0,7 -1,4 -1,9 
              

Voitto (tappio) ennen veroja   4,4 4,9 14,3 17,5 29,1 
Kauden voitto (tappio)   2,6 2,8 9,1 11,9 21,7 
              
% Liikevaihdosta             

Liiketulos   7,9 % 7,7 % 7,8 % 8,7 % 10,3 % 
Voitto (tappio) ennen 

veroja   7,1 % 7,1 % 7,4 % 8,6 % 9,9 % 
Kauden voitto (tappio)   4,2 % 4,1 % 4,7 % 5,8 % 7,4 % 
              

Osakekohtainen tulos   0,14 0,16 0,50 0,66 1,20 
Oman pääoman tuotto   7,0 % 8,7 % 7,0 % 8,7 % 11,7 % 
              
Liiketoiminnan rahavirta   10,9 9,1 16,2 26,7 48,2 
Rahavarat kauden lopussa   47,0 55,8 47,0 55,8 74,8 

 
Toimitusjohtaja Kjell Forsén: 
 
"Kolmannella vuosineljänneksellä kireä julkinen talous ja valuuttakurssien kehitys vaikuttivat negatiivisesti 
Vaisalan liiketoimintaan. Myyntivolyymit laskivat epävarman markkinatilanteen vaikuttaessa asiakkaiden 
ostokäyttäytymiseen. Liikevaihto laski 11 %. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli kolmannella 



  
 

 

vuosineljänneksellä 3,0 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin 
valuuttakurssivaihteluista. 
 
Kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset olivat hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla. Tilauskanta oli 
16 % korkeampi kuin kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä. Suurin tilausmäärä saatiin Euroopan, Lähi-idän 
ja Afrikan (EMEA) alueelta, Americas-alueen ollessa lähes samalla tasolla. 
 
Liikevaihdon laskun negatiivista vaikutusta kannattavuuteen lievensi osittain kiinteiden kulujen 10 % lasku 
edellisvuodesta. Liikevoitto laski 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Vaikka valtiollisten asiakkaiden tilanne on haastava, olemme menestyksekkäästi jatkaneet systemaattista työtä 
asiakaslähtöisen strategian implementoimiseksi valituissa asiakasryhmissä. Tätä havainnollistaa Vaisalan kasvanut 
läsnäolo uusiutuvilla energiamarkkinoilla. Elokuussa ostimme Second Wind Systems Inc.:n, joka on 
tuulienergiasektorin johtava etämittausteknologiaan ja datapalveluihin erikoistunut yritys. Second Wind on osa 
Vaisalan New Weather Markets -asiakasryhmää. 
 
Vaikka 22,2 miljoonaa euroa jaettiin osakkeenomistajille pääomanpalautuksena, on Vaisalan kassa vahva. 
Syyskuun lopussa 2013 rahavarat olivat 47,0 (55,8) miljoonaa euroa. 
 
Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen julkistimme merkittävän tuotteen. Vaisalan neljännen sukupolven 
radiosondi RS41 julkistettiin Brysselissä pidetyillä Meteorological Technology World Expo (MTWE2013) -messuilla 
15.10.2013. Vaisalan uuden sukupolven radiosondit on suunniteltu yhteistyössä asiakkaiden kanssa kiinnittäen 
erityistä huomiota luotauksen valmistelun sujuvuuteen, käyttövarmuuden parantamiseen sekä 
havaintokustannusten alentamiseen. Lisäksi ne ovat helppokäyttöisempiä ja niissä on paremmat anturit. Asiakkaat 
ovat ottaneet RS41:n hyvin vastaan. 
 
Kolmannen neljänneksen jälkeen Yhdysvallat kärsi valtion toimintojen sulkemisesta. Tilanne ratkaistiin, mutta 
valtion taloudellinen tilanne on edelleen tiukka ja arvaamaton loppuvuoden ajan, mikä vaikuttaa erityisesti 
Weather-liiketoiminta-alueeseen.  
 
Globaalin talouskehityksen jatkuva epävarmuus vaikuttanee asiakkaidemme investointeihin myös viimeisen 
vuosineljänneksen aikana. Alensimme näkymiämme 10. lokakuuta ja arvioimme liikevaihdon olevan 270-286 
miljoonaa euroa. Liiketuloksen ennen veroja ja rahoituskuluja (EBIT) arvioidaan olevan 20-30 miljoonaa euroa.” 
 
Markkinanäkymät 
 
Vaisalan markkinanäkymät eivät heijasta globaalin talouden varhaisia elpymisen merkkejä.  
 
Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen budjettileikkaukset rajoittavat edelleen Weather-liiketoiminta-alueen kysyntää. 
Lisäksi Yhdysvaltojen liittovaltion toimintojen sulkeminen tulee vaikuttamaan tilausvirtaan ja 
toimitusaikatauluihin, koska vaadittava rahoitus, resurssit ja infrastruktuuri puuttuivat, ja siten lykkäävät 
liikevaihdon kertymistä. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen markkinan odotetaan pysyvän kilpailtuna. 
 
Euroopan valtioiden budjettipaineiden arvioidaan rajoittavan edelleen Weather-liiketoiminta-alueen kysyntää. 
Weather-liiketoiminta-alueen tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan tasaisena Kiinassa ja APAC-alueella. 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen tuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan.  
 
Vuoden 2013 taloudellinen ohjeistus 
 
Vaisala alensi näkymiään vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton osalta 10.10.2013. Vaisala arvioi liikevaihdon 
olevan 270-286 miljoonaa euroa. Liiketuloksen ennen veroja ja rahoituskuluja (EBIT) odotetaan olevan 20-30 
miljoonaa euroa. 
 
Edellinen 6.2.2013 annettu taloudellinen ohjeistus oli: Vaisalan liikevaihdon arvioidaan olevan 280-310 miljoonaa 
euroa vuoden 2012 vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liiketuloksen ennen veroja ja rahoituskuluja (EBIT) 
odotetaan olevan 25-35 miljoonaa euroa vuoden 2012 vertailukelpoisin valuuttakurssein.  
 
Vuoden 2012 liikevaihto oli 293,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,2 miljoonaa euroa. 



  
 

 

 
Tilinpäätöstiedote 
 
Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta. Koko katsaus taulukkoineen on 
tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Vaisalan internetsivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat. 
(Finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuudesta antama standardi 5.2b) 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle sekä verkkolähetys 
 
Sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 16.00 
Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 
sähköpostitse osoitteeseen maarit.mikkonen@vaisala.com.   
 
Tiedotustilaisuudesta lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys reaaliaikaisena verkkolähetyksenä 
(audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat. Lähetys on englanninkielinen ja se alkaa klo 16.00. Esitys 
julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa. 
 
 
Lisätietoja 
 
Kaarina Muurinen, talousjohtaja 
Gsm 040 577 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. 
www.vaisala.fi 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.vaisala.com 
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