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Vaisala-konsernin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2012 
 
Loka-joulukuun tulos vahva, mutta tilauskanta laski. Koko vuoden liikevaihto, 
liiketulos ja rahavirta paranivat edellisvuodesta. Vuoden 2013 näkymät vakaat. 
 
 
Loka-joulukuu lyhyesti 

- Saadut tilaukset 66,1 (87,6) miljoonaa euroa, laskua 25 % 
- Tilauskanta 105,6 (134,3) miljoonaa euroa, laskua 21 % 
- Liikevaihto 89,7 (90,3) miljoonaa euroa, laskua 1 % 
- Liiketulos 12,4 (13,0) miljoonaa euroa, laskua 4 % 
- Osakekohtainen tulos 0,54 (0,49) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 21,5 (18,1) miljoonaa euroa 
- Rahavarat 74,8 (45,5) miljoonaa euroa 

 
Tammi-joulukuu lyhyesti 

- Saadut tilaukset 264,7 (278,8) miljoonaa euroa, laskua 5 % 
- Liikevaihto 293,3 (273,6) miljoonaa euroa, kasvua 7 % 
- Liiketulos 30,1 (16,1) miljoonaa euroa, kasvua 87 % 
- Osakekohtainen tulos 1,20 (0,57) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 48,2 (37,6) miljoonaa euroa 
- Ehdotus osingoksi 0,90 (0,65) euroa osakkeelta. 
- Ehdotus pääoman palautukseksi 1,23 euroa osakkeelta 

 
 
Loka-joulukuun kommentit 
 
Loka-joulukuun 2012 liikevaihto oli 89,7 miljoonaa euroa ja laski 1 % edellisestä vuodesta, mikä 
johtui neljännesvuosivaihtelujen muuttumisesta edellisvuosiin verrattuna. Weather-
liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 71,3 miljoonaa euroa ja laski 1 % edelliseen vuoteen 
verrattuna.  Weather-liiketoiminta-alueen tuotemyynti ylitti ennakko-odotukset, kun taas 
projektimyynti pysyi ennakoidulla tasolla. Controlled Environment –liiketoiminta-alueen 
liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa ja laski 1 % edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Loka-joulukuun 2012 liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 7 % ja APAC-alueella 4 %, mutta laski 
Americas-alueella 12 %  edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Loka-joulukuun 2012 saadut tilaukset olivat 66,1 miljoonaa euroa ja laskivat 25 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Weather-liiketoiminta-alue ei saanut poikkeuksellisen isoja tilauksia, kuten 
edellisenä vuonna. Tilauskanta oli 105,6 miljoonaa euroa, 21 % alhaisempi kuin joulukuun 
lopussa 2011. 
 
Loka-joulukuun 2012 liiketulos oli 12,4 miljoonaa euroa ja laski 0,6 miljoonaa euroa tai 4 % 
edellisvuoden 13,0 miljoonasta eurosta, mikä johtui neljännesvuosittaisten kausivaihtelujen 
muuttumisesta edellisvuosiin verrattuna. Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos oli 11,8 
miljoonaa euroa ja kasvoi 1,9 miljoonaa euroa edellisvuoden 9,9 miljoonasta eurosta, mikä johtui  
pääosin projektitoimitusten parantuneesta bruttokatteesta. Weather-liiketoiminta-alueen 
liiketulos parani ennakoitua enemmän kasvaneen tuotemyynnin ja toimitusprojektien 
korkeampien katteiden ansiosta.  Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liiketulos oli  



     
 
 
 

1,1 miljoonaa euroa ja laski 41 % edellisvuoden 1,8 miljoonasta eurosta. Lasku johtui pääosin 
lisääntyneistä panostuksista Life Science –asiakasryhmän palveluihin ja T&K-panostuksista 
uusien tuotteiden kehittämiseen.  
 
 
AVAINLUVUT 
(Tilintarkastettu) 

            

  

10-12 10-12 Muutos 1-12 1-12 Muutos 

2012 2011 % 2012 2011 % 

MEUR MEUR   MEUR MEUR   
Liikevaihto 89,7 90,3 -1 293,3 273,6 7 

Weather  71,3 71,8 -1 218,0 201,8 8 
Controlled Environment 18,3 18,4 -1 75,3 71,7 5 

Saadut tilaukset 66,1 87,6 -25 264,7 278,8 -5 
Tilauskanta 105,6 134,3 -21 105,6 134,3 -21 
Liiketulos,  12,4 13,0 -4 30,1 16,1 87 

Weather  11,8 9,9 19 22,5 5,9 279 
Controlled Environment 1,1 1,8 -41 9,4 10,5 -10 
Eliminoinnit ja muu toiminta -0,5 1,3 -136 -1,9 -0,3 -458 

Tulos ennen veroja 11,6 13,9 -17 29,1 16,1 80 
Kauden tulos 9,8 8,9 10 21,7 10,4 109 
% Liikevaihdosta             

Liiketulos  13,8 % 14,4 %   10,3 % 5,9 %   
Tulos ennen veroja 12,9 % 15,4 %   9,9 % 5,9 %   
Kauden tulos 10,9 % 9,9 %   7,4 % 3,8 %   

Osakekohtainen tulos 0,54 0,49 11 1,20 0,57 110 
Oman pääoman tuotto 11,7 % 5,7 %   11,7 % 5,7 %   

Liiketoiminnan rahavirta 21,5 18,1 19 48,2 37,6 28 

Rahavarat kauden lopussa 74,8 45,5 64 74,8 45,5 64 
 
 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta 
 
”Vaisalan hyvä kehitys jatkui vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto oli 89,7 
miljoonaa euroa, laskua 1 % edellisvuodesta. Vuoteen 2011 verrattuna kausivahteluissa oli 
havaittavissa selkeä ero saatujen tilausten määrässä, joka laski 25 % vuoden 2012 viimeisellä 
neljänneksellä. Tämä johtui siitä, että vuoden viimeisellä neljänneksellä ei saatu poikkeusellisen 
isoja tilauksia toisin kuin aikaisempina vuosina. Liiketulos pysyi hyvällä 12,4 miljoonan euron 
tasolla, laskua 4 %. 
 
Koko vuoden kehitys oli vahva.  Liikevaihto kasvoi 7 % ja liikevoitto nousi 87 % 30 miljoonaan 
euroon. Saatujen tilausten määrä laski 5 %, mikä viittaa siihen, että puitesopimusten aikajänne 
on lyhentymässä. Osakekohtainen tulos tuplaantui o,57 eurosta 1,20 euroon. Liiketoiminnan 
kassavirta ylsi 48 miljoonaan euroon ja nosti rahavarat 75 miljoonaan euroon.   
 
Liikevaihto kasvoi eniten EMEA-alueella, 19 %. APAC-alueen kasvu oli 6 %, kun taas Americas-
alueen liikevaihto laski 1 %. Americas-alue säilyi Vaisalan vahvimpana maantieteellisenä 
alueena. Vaisalan asiakasryhmistä  Life Science kasvoi eniten. Myös  Weather-liiketoiminta-
alueen projektitoimitukset kasvoivat sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. 
 



     
 
 
 

Teimme systemaattista työtä Vaisalan asiakaslähtöisen strategian jalkauttamiseksi ja työmme 
tulokset näkyivät selvästi vuonna 2012. Monet sisäiset kehitysohjelmamme tehokkuuden ja 
kilpailuaseman parantamiseksi tuottivat erinomaisia tuloksia esimerkiksi projektiliiketoiminnan 
parantuneena kannattavuutena. 
 
Ilman koko henkilöstömme erinomaista suoritusta sekä tahtoa tukea muutoksia emme olisi 
millään pystyneet saavuttamaan yllämainittuja hyviä tuloksia.  Lämpimät kiitokseni kaikille 
mukana olleille. 
 
Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2013 perustuu näkemykseen, että markkinatilanne 
pysyy samanlaisena niin yleisen taloudellisen tilanteen kuin asiakkaittemme investointitarpeiden 
osalta. Asemamme maailmanlaajuisena markkinajohtajana sekä käynnissä olevat sisäiset 
kehitysohjelmamme parantavat entisestään kykyämme palvella asiakkaitamme.” 
 
Markkinanäkymät 
 
Maailmantalouden epävarmuus vaikuttaa edelleen Vaisalan liiketoimintaan ja rajoittaa 
kasvumahdollisuuksia. Pohjois-Amerikan markkinoiden odotetaan elpyvän vähitellen. 
Valtiontalouden leikkausten sekä epävarmuuden uusien projektien ajoittumisesta odotetaan 
vaikuttavan Weather-liiketoiminta-alueen myyntiin. Controlled Environment –liiketoiminta-
alueen Aasian markkinoiden odotetaan pysyvän edelleen haastavina. 
 
Taloudellinen ohjeistus 2013 
 
Vaisala muuttaa taloudellisen ohjeistuksensa esittämistapaa.  Tästä tiedotteesta lähtien Vaisala 
esittää arviot liikevaihdosta ja liiketuloksesta (EBIT) euromääräisin vaihteluvälein, eikä käytä 
enää yleisisiä vertailuja edellisvuoteen. 
 
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 liiketulos 30,1 miljoonaa euroa. 
 
Tilinpäätöstiedote 
 
Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tammi-joulukuun 2012 tilinpäätöstiedotteesta. Koko tiedote 
taulukoineen 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 
liisa.ahtiluoto@vaisala.com.   
 
Tiedotustilaisuudesta lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys reaaliaikaisena 
verkkolähetyksenä (webcast) 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 


