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Vaisala Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 
 
Liikevaihto ja liikevoitto laskivat. Tilauskanta kasvoi 16 %. Vuoden 2014 näkymät 
vakaat. 
 
Loka-joulukuu 2013 lyhyesti 
- Saadut tilaukset 82,7 (66,1) miljoonaa euroa, kasvua 25 % 
- Tilauskanta 122,0 (105,6) miljoonaa euroa, kasvua 16 % 
- Liikevaihto 80,5 (89,7) miljoonaa euroa, laskua 10 % 
- Arvonalentumiskirjaus 4,3 miljoonaa euroa 
- Liikevoitto 3,1 (12,4) miljoonaa euroa, laskua 75 % 
- Liiketoiminnan rahavirta 12,0 (21,5) miljoonaa euroa 
- Rahavarat 45,8 (74,8) miljoonaa euroa 
 
Tammi-joulukuu 2013 lyhyesti 
- Saadut tilaukset 282,9 (264,7) miljoonaa euroa, kasvua 7 % 
- Liikevaihto 273,2 (293,3) miljoonaa euroa, laskua 7 % 
- Arvonalentumiskirjaus 4,3 miljoonaa euroa 
- Voitto tuotelinjojen myynnistä 1,5 miljoonaa euroa 
- Liikevoitto 18,1 (30,2) miljoonaa euroa, laskua 40 %  
- Liiketulos liikevaihdosta 6,6 % (10,3 %)  
- Liiketoiminnan rahavirta 28,2 (48,2) miljoonaa euroa 
- Pääomanpalautus 22,2 miljoonaa euroa 
- Maksetut osingot 16,2 miljoonaa euroa 
- Vaisalan hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,90 euroa osakkeelta (0,90 euroa osakkeelta vuonna 

2012) 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsén: 
 
“Globaali taloudellinen tilanne oli haastava vuonna 2013. Vuoden lopulla oli havaittavissa joitakin 
edistysaskelia erityisesti Yhdysvalloissa ja Japanissa. Alhainen tilausmäärä vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla vaikutti kuitenkin negatiivisesti koko vuoden kehitykseen. Heikko julkisen sektorin rahoitus 
rasitti Weather-liiketoimintaa. Controlled Environment -liiketoiminnan liikevaihto oli pettymys kaikilla 
markkina-alueilla, vaikka myynti Kiinassa kasvoi. 
 
Saatujen tilausten määrä vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvoi 25 % edellisvuoteen verrattuna. 
Tilausmäärän kasvu oli erityisen vahvaa Meteorology-asiakasryhmässä ja tasaista koko vuoden Airports-
asiakasryhmässä. Tilauskanta oli vuoden lopulla 16 % korkeampi kuin edellisvuonna. 
 
Saatujen tilausten vähäinen määrä vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla näkyi viimeisen neljänneksen 
alhaisena myyntinä. Liikevaihto laski 10 % edellisvuoteen verrattuna. Bruttokatteemme kuitenkin nousi 
prosenttiyksiköllä 49 %:in. 
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Liiketuloksemme laski merkittävästi viimeisellä neljänneksellä. Tämä johtui myynnin laskusta ja 
arvonalentumiskirjauksesta. Arvonalentumiskirjaus on pääasiassa seurausta Life Sciencen liiketoiminnan 
kasvun viivästymisestä, sillä markkinat eivät kehittyneet odotustemme mukaisesti. 
 
Vuonna 2013 saatujen tilausten määrä kasvoi 7 %, mutta liikevaihto laski 7 %. Liiketuloksen 40 % lasku 
johtui alhaisesta liikevaihdosta ja arvonalentumiskirjauksesta. 
 
Taloudellinen epävarmuus näyttää helpottuvan vuoden 2014 alussa ja varhaisia merkkejä elpymistä on 
havaittavissa useilla markkinoilla.” 
 

Avainluvut (tilintarkastettu)         

            
Miljoonaa euroa   10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012 
Liikevaihto   80,5 89,7 273,2 293,3 

Weather    62,4 71,3 200,0 218,0 
Controlled Environment   18,0 18,3 73,2 75,3 
            

Saadut tilaukset   82,7 66,1 282,9 264,7 
Tilauskanta   122,0 105,6 122,0 105,6 
            
Liiketulos   3,1 12,4 18,1 30,2 

Weather    7,6 11,8 14,5 22,6 
Controlled Environment   -3,5 1,1 4,0 9,4 
Eliminoinnit ja muu toiminta   -1,1 -0,5 -0,4 -1,9 
            

Voitto (tappio) ennen veroja   2,8 11,6 17,2 29,1 
Tilikauden voitto (tappio)   1,8 9,8 10,9 21,7 
            
% Liikevaihdosta           

Liiketulos   3,8 % 13,8 % 6,6 % 10,3 % 
Voitto (tappio) ennen veroja   3,5 % 12,9 % 6,3 % 9,9 % 
Tilikauden voitto (tappio)   2,3 % 10,9 % 4,0 % 7,4 % 
            

Osakekohtainen tulos   0,10 0,54 0,60 1,20 
Oman pääoman tuotto   6,3 % 11,7 % 6,3 % 11,7 % 
            
Liiketoiminnan rahavirta   12,0 21,5 28,2 48,2 
Rahavarat kauden lopussa   45,8 74,8 45,8 74,8 

 
Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti, lisätietoja esitetty sivulla 15. 
 

 
MARKKINATILANNE LOKA-JOULUKUU 
 
Haasteellinen taloudellinen tilanne ja valtioiden 
säästötoimenpiteet vaikuttivat edelleen sekä sään 
että teollisuuden mittausratkaisujen kysyntään 
vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. 
 
EMEA-alueella sään mittausratkaisujen kysyntä 
oli maltillista. Lähi-idässä, Itä-Euroopassa ja 

Keski-Aasiassa panostukset sääinfrastruktuuriin 
olivat hyvällä tasolla. Euroopassa teollisuuden 
mittausratkaisujen kysyntää hillitsi edelleen 
talouden heikko tilanne.  
 
Americas-alueella Yhdysvaltojen 
budjettileikkaukset ja valtion toimintojen 
sulkeminen vaikutti sään mittausratkaisujen 
loppuvuoden kysyntään. Teollisuuden 
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mittausratkaisujen markkinat pysyivät vakaana, 
vaikka kilpailu oli kovaa.  
 
APAC-alueella panostukset sääinfrastruktuurin 
pysyivät hyvällä tasolla. Teollisuuden 
mittausratkaisujen kysyntä näytti elpymisen 
merkkejä, mutta vahvistunut euro heikensi 
eurooppalaisten toimittajien kilpailukykyä. 
 
Loka-joulukuun 2013 tulos 
 
Loka-joulukuussa 2013 liikevaihto oli 80,5 (89,7) 
miljoonaa euroa ja se laski 10 % 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 loka-joulukuun 
2013 liikevaihto oli 62,4 (71,3) miljoonaa euroa ja 
se laski 12 % edellisvuoteen verrattuna. Lasku 
johtui pääasiassa julkisen sektorin vähäisistä 
hankinnoista. Edellisvuoden katsauskauteen 
verrattuna toimitusprojektien ja 
palveluliiketoiminnan volyymit laskivat, 
tuotemyynti puolestaan kasvoi. 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto 
olisi laskenut 10 %. Valuuttakurssien negatiivinen 
vaikutus oli 1,8 miljoonaa euroa, mikä johtui 
pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin 
valuuttakurssivaihteluista. 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen 
loka-joulukuun 2013 liikevaihto oli 18,0 (18,3) 
miljoonaa euroa ja se laski 2 % edellisvuoteen 
verrattuna. Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella. 
Americas- ja APAC-alueilla liikevaihdon laskuun 
vaikutti epäsuotuisa valuuttakurssikehitys. 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto 
olisi kasvanut 5 %. Valuuttakurssien negatiivinen 
vaikutus oli 1,2 miljoonaa euroa, mikä johtui 
pääasiassa Japanin jenin ja Yhdysvaltain dollarin 
valuuttakurssivaihteluista. 

Loka-joulukuussa 2013 liikevaihto oli Americas-
alueella 33,9 (29,9) miljoonaa euroa laskien 13 % 
edellisvuoteen verrattuna, EMEA-alueella 29,0 
(36,9) miljoonaa euroa laskien 21 % 
edellisvuoteen verrattuna ja APAC-alueella 17,8 
(22,9) miljoonaa euroa laskien 22 % 
edellisvuoteen verrattuna. 
 
Saadut tilaukset loka-joulukuussa olivat 82,7 
(66,1) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 25 % 
edellisvuoteen verrattuna. Tilausmäärän kasvu 
oli hyvin vanhaa Meteorology-asiakasryhmässä. 
Tilauskanta oli 122,0 (105,6) miljoonaa euroa, 
mikä oli 16 % korkeampi kuin joulukuun lopulla 
2012.  
 
Liikevoitto loka-joulukuussa oli 3,1 (12,4) 
miljoonaa euroa ja kiinteät kulut olivat 31,8 
(30,9) miljoonaa euroa. Liikevoiton lasku johtui 
pääasiassa myynnin laskusta ja 4,3 miljoonan 
euron arvonalentumiskirjauksesta.  
 
Weather-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 7,6 
miljoonaa euroa ja se laski 4,2 miljoonaa euroa 
eli 35 % edellisvuoden 11,8 miljoonasta eurosta. 
Liikevoittoa laski pääasiassa alhaisempi 
liikevaihto. 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen 
liiketulos oli -3,5 miljoonaa euroa ja se laski 4,6 
miljoonaa euroa edellisvuoden 1,1 miljoonasta 
eurosta. Liiketuloksen lasku johtui pääasiassa 4,3 
miljoonan euron arvonalentumiskirjauksesta. 
Arvonalentumiskirjaus liittyy liikearvoon ja 
aineettomiin oikeuksiin, jotka syntyivät Veriteq 
Instruments Inc.:n yrityskaupan yhteydessä 
vuonna 2010. Arvonalentumiskirjaus oli 
pääasiassa seurausta Life Science -asiakasryhmän 
kasvun viivästymisestä, sillä maantieteellisten 
alueiden markkinat eivät ole kehittyneet 
odotusten mukaisesti. Arvonalentumiskirjauksen 
jälkeen Controlled Environment -liiketoiminta-
alueen liikearvon ja aineettomien oikeuksien 
kirjanpitoarvo on 0,00 euroa. 
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MARKKINATILANNE 2013 
 
Haastava taloudellinen tilanne ja erityisesti tiukat 
julkisen talouden säästötoimenpiteet vaikuttivat 
sekä sään että teollisuuden mittausratkaisujen 
markkinoihin vuonna 2013. Vuonna 2012 alkanut 
saatujen tilausten väheneminen jatkui vuoden 
2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Myös euron 
vahvistuminen laski Vaisalan kilpailukykyä 
vientimarkkinoilla. Näiden seurauksena Vaisalan 
kummankin liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 
vuonna 2013. Ensimmäisiä merkkejä 
markkinoiden elpymisestä oli havaittavissa 
toisella vuosipuoliskolla, ja saatujen tilausten 
määrä kasvoi.  
 
EMEA-alueella Vaisalan tuotteiden ja palvelujen 
kysyntää hidasti taloudellinen tilanne, mutta 
merkkejä markkinoiden elpymisestä oli 
havaittavissa vuoden 2013 lopulla. 
 
Americas-alueella Yhdysvaltojen 
budjettileikkaukset vaikuttivat 
säämittausratkaisujen kysyntään vuonna 2013 ja 
saatujen tilausten määrä laski vuoteen 2012 
verrattuna. 
 
Vaisalan liikevaihto laski APAC-alueella vuonna 
2013, vaikkakin sääinfrastruktuurihankkeiden 
kysyntä pysyi vilkkaana. Teollisuuden 
mittalaitteiden ja järjestelmien kysyntä kasvoi 
vuoden loppua kohden. 
 
TAMMI-JOULUKUU 2013 
 
Tilaukset ja liikevaihto  

 
Tammi-joulukuussa 2013 saadut tilaukset olivat 
282,9 (264,7) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 7 % 
edellisestä vuodesta. Joulukuun lopulla 2013 
tilauskanta oli 122,0 (105,6) miljoonaa euroa, 
mikä oli 16 % korkeampi kuin vuoden 2012 
joulukuun lopulla. Tilauskannan kasvu johtui 
pääasiassa Meteorology-asiakasryhmän hyvästä 
tilausmäärästä vuoden toisella puoliskolla. 

Tilauskannasta noin 83 (78) miljoonaa euroa 
toimitetaan vuonna 2014.  
 
Tammi-joulukuussa 2013 liikevaihto oli 273,2 
(293,3) miljoonaa euroa ja se laski 7 % edellisestä 
vuodesta. Weather-liiketoiminta-alueen 
liikevaihto oli 200,0 (218,0) miljoonaa euroa ja se 
laski 8 % edellisestä vuodesta johtuen pääasiassa 
julkisen sektorin vähentyneistä hankinnoista. 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen 
liikevaihto oli 73,2 (75,3) miljoonaa euroa ja se 
laski 3 % edellisestä vuodesta johtuen pääasiassa 
vahvistuneesta eurosta ja haastavasta 
markkinatilanteesta. Vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 281,0 
(293,3) miljoonaa euroa. Valuuttakurssien 
negatiivinen vaikutus oli 7,8 miljoonaa euroa, 
mikä johtui pääasiassa Japanin jenin ja 
Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssivaihteluista. 
 
Tammi-joulukuussa 2013 liikevaihto oli 
Americas-alueella 107,8 (108,6) miljoonaa euroa 
laskien 1 % edellisvuoteen verrattuna, EMEA-
alueella 98,6 (107,6) miljoonaa euroa laskien 8 % 
edellisvuoteen verrattuna ja APAC-alueella 66,9 
(77,2) miljoonaa euroa laskien 13 % 
edellisvuoteen verrattuna.  
 
Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus 
liikevaihdosta oli 97 % (98 %). 
 
Taloudellinen tulos 

 
Tammi-joulukuussa 2013 liikevoitto oli 18,1 
(30,2) miljoonaa euroa. Liiketulos laski 40 % 
edellisvuoteen verrattuna. Liiketuloksen lasku 
johtui pääasiassa alhaisemmasta myynnistä ja 4,3 
miljoonan euron arvonalentumiskirjauksesta. 
Arvonalentumiskirjaus liittyy liikearvoon ja 
aineettomiin oikeuksiin, jotka syntyivät Veriteq 
Instruments Inc.:n yrityskaupan yhteydessä 
vuonna 2010. Arvonalentumiskirjaus on 
pääasiassa seurausta Life Science -asiakasryhmän 
kasvun viivästymisestä, sillä markkinat eri 
maantieteellisillä alueilla eivät kehittyneet 
odotusten mukaisesti. Vaisalan liiketulokseen 
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sisältyi myös 1,5 miljoonan euron voitto kolmen 
säähän liittymättömän tietuotelinjan myynnistä.  
 
Kiinteät kulut olivat 113,7 (115,7) miljoonaa euroa 
ja ne laskivat 2 % edellisestä vuodesta. Lasku 
johtui alhaisemmista myynnin ja markkinoinnin 
kuluista sekä alentuneesta 
luottotappiovarauksesta.  
 
Tammi-joulukuussa 2013 tulos ennen veroja oli 
17,2 (29,1) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 6,2 
(7,4) miljoonaa euroa. Voitto oli 10,9 (21,7) 
miljoonaa euroa. Efektiivinen verokanta 36,4 % 
(25,6 %) oli korkea johtuen etenkin 
vähennyskelvottomasta liikearvon 
alaskirjauksesta. 
 
Osakekohtainen tulos tammi-joulukuussa 2013 
oli 0,60 (1,20) euroa.  
 
Tase ja rahavirta 

 
Vaisalan omavaraisuusaste ja likviditeetti 
säilyivät vahvoina. 31.12.2013 rahavarat olivat 
45,8 (74,8) miljoonaa euroa eikä Vaisalalla ollut 
merkittäviä korollisia velkoja. 
 
Taseen loppusumma oli 225,6 (257,0) miljoonaa 
euroa. Joulukuun lopulla 2013 omavaraisuusaste 
oli 72 % (75 %). Lasku edellisvuodesta johtui 
pääasiassa pääomanpalautuksesta. 
 
Tammi-joulukuussa 2013 Vaisalan 
liiketoiminnan rahavirta oli 28,2 (48,2) 
miljoonaa euroa. Alhaisempi rahavirta johtui 
pääasiassa liikevoiton laskusta ja korkeammista 
maksetuista veroista. Tammi-joulukuussa 2013 
Vaisala käytti yritysostoihin 12,3 miljoonaa euroa 
sekä maksoi osakkeenomistajille huhtikuussa 
16,2 miljoonaa euroa osinkoja ja elokuussa 22,2 
miljoonaa euroa pääomanpalautusta.  
 
Investoinnit, yritysostot ja divestoinnit 

 
Tammi-joulukuussa 2013 bruttoinvestoinnit 
olivat 19,4 (5,4) miljoonaa euroa. 

Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 7,1 
(5,4) miljoonaa euroa ja ne liittyivät tuotantoon, 
tietotekniikkaan ja toimitiloihin. Poistojen 
kokonaismäärä oli 14,8 (15,8) miljoonaa euroa. 
 
Vaisala osti elokuussa 2013 Second Wind 
Systems Inc.: n, joka on tuulienergiasektorin 
johtava etämittausteknologiaan ja 
datapalveluihin erikoistunut yritys. Joulukuussa 
Vaisala osti uusiutuvan energiantuotannon 
arviointiin ja ennustamiseen erikoistuneen 
yrityksen 3TIER Inc.:n. Second Wind Systems 
Inc.:n kauppahinta oli 1,4 miljoonaa euroa ja 
3TIER: n kauppahinta 11,5 miljoonaa euroa. 
Vaisala rahoitti kaupat kassavaroillaan. 
 
Vaisala myi maaliskuussa 2013 säähän 
liittymättömät tietuotelinjansa 3,5 miljoonalla 
eurolla ja kirjasi myynnistä 1,5 miljoonan euron 
voiton. Myyntihinnasta 2,5 miljoonaa euroa 
maksettiin maaliskuussa 2013 ja loput 1,0 
miljoonaa euroa maksetaan kolmessa erässä 
vuosien 2014–2016 aikana. 
 
Weather-liiketoiminta-alue 
 
Tammi-joulukuussa 2013 Weather-liiketoiminta-
alueen liikevaihto oli 200,0 (218,0) miljoonaa 
euroa ja se laski 8 %. Lasku johtui pääasiassa 
julkisen sektorin vähentyneistä hankinnoista. 
Tästä huolimatta Meteorology-, Airports- ja New 
Weather Markets -asiakasryhmien liikevaihdot 
kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto 
laski sekä EMEA- että APAC-alueella ja pysyi 
Americas-alueella edellisvuoden tasolla.  
 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto 
olisi laskenut 6 %. Valuuttakurssien negatiivinen 
vaikutus oli 4,4 miljoonaa euroa, mikä johtui 
pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin 
valuuttakurssivaihteluista. 
 
Weather-liiketoiminta-alueen liikevoitto tammi-
joulukuussa 2013 oli 14,5 miljoonaa euroa ja se 
laski 8,1 miljoonaa euroa edellisen vuoden 22,6 
miljoonasta eurosta. Lasku johtui pääasiassa 
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toimitusprojektien alhaisemmasta volyymista. 
Liikevaihdon laskusta huolimatta, 
bruttokateprosentti säilyi samalla tasolla kuin 
edellisvuonna. Kiinteät kulut laskivat 
edellisvuodesta johtuen pääasiassa 
alhaisemmista myynnin ja markkinoinnin 
kuluista sekä alentuneesta 
luottatappiovarauksesta, vaikka niihin sisältyi 
myös ostettujen yritysten kulut.  
 
Saadut tilaukset tammi-joulukuussa 2013 olivat 
208,3 (189,0) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 10 
% edellisvuoteen verrattuna. Saatujen tilausten 
määrä kasvoi pääasiassa Weather-liiketoiminta-
alueen Meteorology-asiakasryhmässä. 
Tilauskanta oli 116,2 (101,2) miljoonaa euroa, 
mikä on 15 % korkeampi kuin joulukuun lopulla 
2012. Tilauskannan kasvu johtui hyvästä 
tilausmäärästä ja poikkeuksellisen alhaisesta 
liikevaihdosta vuoden 2013 lopulla. Noin 77 
miljoonaa euroa tilauskannasta toimitetaan 
vuonna 2014.  
 
Weather-liiketoiminta-alueen palvelumyynti oli 
32,7 (34,1) miljoonaa euroa.  
 
Vaisala osti elokuussa 2013 Second Wind 
Systems Inc.:n, joka on tuulienergiasektorin 
johtava etämittausteknologiaan ja 
datapalveluihin erikoistunut yritys. Joulukuussa 
Vaisala osti uusiutuvan energiantuotannon 
arviointiin ja ennustamiseen erikoistuneen 
yrityksen 3TIER Inc.:n. Second Wind Systems 
Inc.:n kauppahinta oli 1,4 miljoonaa euroa ja 
3TIER:n kauppahinta 11,5 miljoonaa euroa. 
Vaisala rahoitti kaupat kassavaroillaan. 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-

alue 

 
Tammi-joulukuussa 2013 Controlled 
Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 
73,2 (75,3) miljoonaa euroa ja se laski 3 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Myynti laski sekä 
Life Science- että Targeted Industrial 
Applications -asiakasryhmissä. Controlled 

Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto 
laski Americas- ja APAC-alueilla, vaikka Kiinassa 
myynti kasvoi. EMEA-alueella liikevaihto kehittyi 
tasaisesti edellisvuoteen verrattuna.  
 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto 
olisi kasvanut 2 %. Valuuttakurssien negatiivinen 
vaikutus oli 3,4 miljoonaa euroa, mikä johtui 
pääasiassa Japanin jenin ja Yhdysvaltain dollarin 
valuuttakurssivaihteluista. 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen 
liikevoitto tammi-joulukuussa 2013 oli 4,0 
miljoonaa euroa ja se laski 5,4 miljoonaa euroa 
edellisvuoden 9,4 miljoonasta eurosta. 
Liiketuloksen lasku johtui pääasiassa 
alhaisemmasta myynnistä ja 4,3 miljoonan euron 
arvonalentumiskirjauksesta. 
Arvonalentumiskirjaus liittyy liikearvoon ja 
aineettomiin oikeuksiin, jotka syntyivät Veriteq 
Instruments Inc.:n yrityskaupan yhteydessä 
vuonna 2010. Arvonalentumiskirjaus on 
pääasiassa seurausta Life Science -asiakasryhmän 
kasvun viivästymisestä, sillä markkinat eri 
maantieteellisillä alueilla eivät kehittyneet 
odotusten mukaisesti. 
 
Kiinteät kulut laskivat edellisvuoden tasosta. 
Lasku johtui pääasiassa alhaisemmista myynnin 
ja markkinoinnin kuluista sekä alentuneesta 
luottotappiovarauksesta, vaikka investoinnit 
tuotekehitykseen jatkuivat. 
 
Tammi-joulukuussa 2013 saadut tilaukset olivat 
74,6 (75,7) miljoonaa euroa ja ne laskivat 1 % 
edellisvuodesta. Tilauskanta oli 5,8 (4,4) 
miljoonaa euroa eli 31 % korkeampi kuin 
joulukuun lopulla 2012. Tilauskannan kasvu 
johtui pääasiassa uusista projekteista. Noin 5 
miljoonaa euroa tilauskannasta toimitetaan 
vuonna 2014.  
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen 
palvelujen myynti oli 9,0 (8,2) miljoonaa euroa.  
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Tutkimus ja tuotekehitys 

 
Tammi-joulukuussa 2013 tutkimus- ja 
tuotekehitysmenot (T&K) olivat 28,9 (28,0) 
miljoonaa euroa eli 10,6 % (9,5 %) liikevaihdosta. 
T&K-menojen kasvu johtui Vaisalan 
suunnitelmallisesta investoinnista teknologisen 
edelläkävijän roolinsa ylläpitämiseen sekä myös 
ostettujen yritysten tutkimuskuluista.  
 
Weather-liiketoiminta-alueen T&K-menot olivat 
11,2 % (10,0 %) liikevaihdosta. Controlled 
Environment -liiketoiminta-alueen T&K-menot 
olivat 8,9 % (8,2 %) liikevaihdosta.  
 
Uudet tuotteet 

 
Vaisala toi tammi-joulukuussa 2013 markkinoille 
useita tuotteita. Lisää tietoa uusista tuotteista on 
yhtiön verkkosivuilla, www.vaisala.fi. 
Tärkeimmät lanseeraukset on lueteltu alla. 
 
Tammi-maaliskuussa Controlled Environment -
liiketoiminta-alue lanseerasi kolme kosteus- ja 
lämpötilamittapäätä ja lähetintä 
rakennusautomaatio- ja muihin 
teollisuussovelluksiin. 
 
Tammi-maaliskuussa Weather-liiketoiminta-alue 
lanseerasi selainsovelluksen 
lentokenttäasiakkaille ja kaksi 
ohjelmistopäivitystä puolustus-, tie- ja rautatie -
asiakasryhmille. 
 
Weather-liiketoiminta-alue toi markkinoille 
huhti–kesäkuussa 2013 lentokenttäsovelluksiin 
suunnitellun AviMet® Wind Panel Display -
näytön, automaattisen sääaseman AWS310, 
RoadDSS Manager -päätöksentekojärjestelmän 
teiden kunnossapidosta vastaaville. Vaisalan 
RoadDSS Manager Software Suite yhdistää 
kriittisen säätiedon ja tarjoaa ohjeita teiden 
kunnossapitoon. Raportit auttavat teiden 
kunnossapito-organisaatioita tekemään nopeita 
ja tehokkaita päätöksiä. 
 

Huhti–kesäkuun 2013 aikana Controlled 
Environment -liiketoiminta-alue toi LVI-
markkinoille Vaisala INTERCAP® kosteus- ja 
lämpötilalähettimen HMS82/83 
rakennusautomaation ulkoasennuksiin. 
 
Heinä-syyskuussa Weather-liiketoiminta-alue toi 
markkinoille uuden version tuulianturista. 
Vaisalan Ultrasonic Wind Sensor WMT700 -
anturi mittaa tuuliolosuhteita tarkasti ja 
luotettavasti jopa erittäin kylmissä ilmanaloissa, 
sakeassa lumisateessa sekä jäisissä olosuhteissa. 
Uusi tuulianturi on suunnattu 
tuulienergiamarkkinoille sekä ilmailualalle ja 
sään ennustamiseen. 
 
Uusi Vaisalan radiosondi RS41 julkistettiin 
Brysselissä pidetyillä Meteorological Technology 
World Expo (MTWE2013) -messuilla 15.10.2013. 
Uuden radiosondin suunnittelussa on tarkan 
mittauksen ohella kiinnitetty erityistä huomiota 
luotauksen valmistelun sujuvuuteen, 
käyttövarmuuden parantumiseen sekä 
havaintokustannusten pienenemiseen vahvistaen 
entisestään datan luotettavuutta ja tarkkuutta. 
 
Marraskuussa 2013 Vaisala julkisti 
mikrohehkutekniikkaa käyttävän GMW90 
hiilidioksidi-, lämpötila- ja 
kosteusmoniparametrilähettimen, jossa on 
Vaisalan patentoima piipohjainen MEMS-
infrapunalähde. Vaisala GMW90 -lähetin on 
suunniteltu ilmanvaihdon sovelluksiin, joissa 
tarvitaan helppokäyttöistä ja luotettavaa 
hiilidioksidin mittausta. 
 
Joulukuussa 2013 Vaisala julkisti Advanced Total 
Lightning -sensorin, joka edustaa uusinta 
salaman paikannustekniikkaa. Se on 
ensimmäinen muuta kuin VHF-taajuutta 
käyttävä salama-anturi, joka tunnistaa salaman 
iskut ja erittelee samalla pilvi- ja maasalamoiden 
määrän. Tämän myötä asiakkaat saavat 
markkinoiden kustannustehokkaimman 
ratkaisun kaikkien salamatyyppien 
havaitsemiseen. 
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Henkilöstö 

 
Joulukuun 2013 lopulla Vaisalan 
henkilöstömäärä oli 1 563 (31.12.2012: 1 442). 
Tammi-joulukuussa Vaisalassa työskenteli 
keskimäärin 1 485 (1 422) henkilöä.  
 
Vuoden 2013 lopulla 34 % (32 %) Vaisalan 
henkilöstöstä työskenteli Weather-liiketoiminta-
alueella ja 11 % (7 %) Controlled Environment -
liiketoiminta-alueella. Henkilöstöstä 66 % (65 %) 
työskenteli EMEA-alueella, 25 % (26 %) 
Americas-alueella ja 9 % (9 %) APAC-alueella. 
Henkilöstöstä 41 % (42 %) työskenteli Suomen 
ulkopuolella. Vuoden lopulla yhtiön 
tuotekehitystoiminnoissa työskenteli 19 % (19 %) 
Vaisalan henkilöstöstä. Vuoden lopulla Vaisalan 
työntekijöistä miehiä oli 70 % (73 %) ja naisia 30 
% (27 %). 
 
Vaisalan hallitus hyväksyi 3.5.2012 uuden, 
avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen 
palkitsemisjärjestelmän, joka perustuu 
kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 
2012. Se maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja 
osin rahavaroilla keväällä 2015. Rahavaroilla 
katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen 
liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota 
ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai 
palvelusuhde päättyy ennen palkkion 
maksupäivää.  
 
Vaisala otti käyttöön vuoden 2013 toisella 
neljänneksellä uuden, konsernin avainhenkilöille 
suunnatun osakepohjaisen palkitsemisohjelman. 
Se perustuu konsernin kannattavuuden 
kehittymiseen kalenterivuonna 2013 ja 
maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin raha-
varoilla keväällä 2016. Rahavaroilla katetaan 
avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja 
veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, 
mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde 
päättyy ennen palkkion maksupäivää. Konsernin 
vuoden 2013 kannattavuuden perusteella ei tulla 
maksamaan palkkiota. 

 
Henkilöstökulut olivat 104,7 (104,5) miljoonaa 
euroa vuonna 2013.  
 
Muutokset johtoryhmässä 
 
Vaisalan johtoryhmäkäytäntö muuttui 1.1.2013. 
Johtoryhmässä on seitsemän jäsentä ja se 
kokoontuu kerran kuukaudessa ohjaamaan 
Vaisalan strategian toteuttamista ja yhtiön 
operatiivista johtamista. Jäseniä ovat 
toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, 
talousjohtaja, operatiiviset toiminnot- ja palvelut 
-yksikköjen johtajat sekä henkilöstöjohtaja. 
 
Sampsa Lahtinen nimitettiin Vaisalan Controlled 
Environment -liiketoiminta-alueen uudeksi 
johtajaksi ja Vaisalan johtoryhmän jäseneksi 
22.10.2013 alkaen.  
 

Vaisalan johtoryhmän jäsenet 31.12.2013 
- Kjell Forsén, toimitusjohtaja, puheenjohtaja 
- Marja Happonen, henkilöstöjohtaja 
- Hannu Katajamäki, Services-yksikön johtaja 
- Kai Konola, Weather-liiketoiminta-alueen 

johtaja 
- Sampsa Lahtinen, Controlled Environment -

liiketoiminta-alueen johtaja 
- Kaarina Muurinen, talousjohtaja 
- Vesa Pylvänäinen, Operations-yksikön 

johtaja 
 
Lisää tietoa Vaisalan johtoryhmästä on yrityksen 
internetsivuilla, osoitteessa www.vaisala.fi. 
 
Muutokset konsernirakenteessa 

 
Vaisalan pääkonttori sijaitsee Vantaalla. 
31.12.2013 Vaisalalla oli tytäryhtiöt Australiassa, 
Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Saksassa, 
Ranskassa, Intiassa, Japanissa, Malesiassa, Iso-
Britanniassa ja Yhdysvalloissa sekä uusi 
operatiivinen yhtiö Panamassa. Lisäksi Vaisalalla 
on kiinteät toimipaikat Ruotsissa ja Kuwaitissa 
sekä toimisto Intiassa, Etelä-Koreassa ja 
Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Konsernin 
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toimipisteiden osoitteet ja yhteystiedot ovat 
yrityksen verkkosivuilla www.vaisala.fi.  
 
Riskienhallinta 
 
Vaisalassa on käytössä hallituksen hyväksymä 
riskienhallintapolitiikka, jossa on kartoitettu 
yhtiön liiketoiminta-, operatiiviset-, vaaratilanne- 
ja taloudelliset riskit. Politiikan tavoitteena on 
varmistaa henkilöstön, toiminnan ja tuotteiden 
turvallisuus sekä liiketoiminnan 
määräystenmukaisuus ja jatkuvuus.  
 
Riskienhallinta on integroitu liiketoimintaan ja 
prosesseihin. Tämän mahdollistaa 
riskienhallintaprosessi, joka koostuu riskien 
tunnistamisesta, arvioinnista, käsittelystä, 
seurannasta ja raportoinnista. Merkittävimmät 
riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja 
hallitukselle vuosittain tai tarvittaessa useammin. 
 
Vaisalan riskienhallinnan ohjausryhmä koostuu 
tärkeimpien sisäisten sidosryhmien edustajista. 
Ohjausryhmä vastaa riskienhallintaprosessin 
valvonnasta ja siitä, että kaikki merkittävät riskit 
tunnistetaan ja raportoidaan sekä siitä, että 
riskeihin reagoidaan kaikilla tarvittavilla 
organisaatiotasoilla ja maantieteellisillä alueilla. 
 
Vaisalan toimintaympäristöön kuuluvat 
normaalit, kansainväliseen liiketoimintaan 
liittyvät riskit. Näistä merkittävimpiä ovat riskit, 
jotka liittyvät maailmantalouden muutoksiin, 
valuuttakurssien vaihteluihin, 
toimittajaverkoston hallintaan ja tuotantoon. 
Nämä riskit voivat vaikuttaa Vaisalan 
liiketoimintoihin sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä. Vaisala seuraa näitä riskejä ja 
valmistautuu niihin yhtiön 
riskienhallintapolitiikan mukaisesti. 
 
Omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan 
keskeytymiseen, erilaisiin vastuihin, kuljetuksiin 
ja liikematkustamiseen liittyvät riskit on katettu 
maailmanlaajuisilla vakuutusohjelmilla. Vaisalan 

riskinsietokyky on hyvä vahvan pääomarakenteen 
ansiosta. 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Vaisalan liiketoiminta on altis globaalin talouden, 
poliittisten linjausten, menettelytapojen sekä 
säännösten muutoksille. Lisäksi muutokset 
Vaisalan toimitusketjussa sekä onnettomuudet ja 
luonnonmullistukset saattavat vaikuttaa 
liiketoimintaan tilausten peruuntumisina, 
toimituskatkoina, markkinamahdollisuuksien 
menetyksinä ja komponenttien saatavuuden 
vaikeutena. Vaisalan kyvykkyyteen toteuttaa 
menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti 
investointeja, divestointeja, yrityskauppoja ja 
uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin 
liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 
liittyy riskejä, jotka saattavat toteutuessaan 
vaikuttaa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 
 
Lähiajan merkittävimpien myyntiin ja 
kannattavuuteen vaikuttavien riskien ja 
epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän 
konsernin kykyyn ylläpitää toimitusvarmuutensa, 
kriittisten komponenttien saatavuuteen, 
tuotannon ja siihen liittyvien tietojärjestelmien 
keskeytyksiin, globaalin talouden muutoksiin, 
valuuttakurssien vaihteluihin, asiakkaiden 
rahoituskykyyn erityisesti EU:ssa ja 
Yhdysvalloissa, asiakkaiden osto- tai 
investointikäyttäytymisen muutoksiin sekä 
tilausten siirtymiseen tai peruuntumiseen. 
Muutokset kilpailijatilanteessa, kuten kilpailun 
kiristyminen ja hintojen lasku, voivat vaikuttaa 
liiketoiminnan määrään ja kannattavuuteen 
Vaisalan perinteisesti vahvoilla alueilla. 
Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden 
toiminnassa ja toimintaympäristössä tai 
toimitettavien tuotteiden laatu voivat vaikuttaa 
negatiivisesti Vaisalan toimintaan. 
 
Vaisalan projektiliiketoiminnan osuus koko 
liiketoiminnasta on huomattava. 
Projektiliiketoiminnan suorituskyky ja aikataulut 
riippuvat kolmansista osapuolista, mikä saattaa 
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vaikuttaa kyseisen liiketoiminnan 
kannattavuuteen sekä tuottojen ja kulujen 
kirjaamiseen. Oletukset uusien projekti- ja 
palveluliiketoimintojen mahdollisuuksista 
sisältävät sekä myyntituloon että 
kannattavuuteen liittyvän riskin. 
 
Vuoden 2013 yhtiökokouksen päätökset 

 
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 
26.3.2013 vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen 
vuodelta 2012.  
 
Osinko 
 
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2012 osinkoa 
maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,90 
euroa osakkeelta eli yhteensä 16 253 292,60 
euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille 
ei makseta osinkoa. Osingonmaksun 
täsmäytyspäivä oli 2.4.2013 ja maksupäivä 
9.4.2013. 
 
Vastuuvapauden myöntäminen 
 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden 
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
 
Hallituksen jäsenet ja palkkiot 
 
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 
vahvistettiin kuusi (6). Erovuorossa olleet Maija 
Torkko ja Yrjö Neuvo valittiin uudeksi 
kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen muut jäsenet 
ovat Raimo Voipio, Mikko Niinivaara, Mikko 
Voipio ja Timo Lappalainen. 
 
Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio 
on 45 000 euroa ja kunkin jäsenen palkkio 35 
000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, 
että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 
maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 1 500 euroa 
per osallistuttu kokous ja tarkastusvaliokunnan 
muille jäsenille 1 000 euroa per osallistuttu 
kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 
varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Palkitsemisvaliokunnan ja hallituksen 
perustamien muiden valiokuntien 
puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi 
1 000 euroa per osallistuttu kokous 
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 
varsinaiseen yhtiökokoukseen. 
 
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio 
 
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy, jonka 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT 
Hannu Pellinen. Tilintarkastajan palkkio 
päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan. 
 
Ylikurssirahaston alentaminen ja 
pääomanpalautuksen jakaminen 
osakkeenomistajille  
 
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 
31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa  
22 306 293,52 eurolla siirtämällä kaikki 
ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Yhtiökokous päätti, 
että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille 
pääomanpalautuksena 1,23 euroa osakkeelta, 
mikä vastaa yhtiökokouskutsun päivämäärällä 
noin 22,2 miljoonan euron pääomanpalautusta. 
Varojenjaon täsmäytyspäivä oli 16.8.2013 ja 
pääomanpalautuksen maksupäivä oli 27.8.2013. 
 
Hallitus valtuutettiin päättämään varojenjaon 
täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä 
mahdollisimman pian Patentti- ja 
rekisterihallitukselta haettavan kuulutuksen 
määräpäivän jälkeen. Varojenjaon arvioidaan 
tapahtuvan elokuussa 2013. Pääomanpalautus 
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 
hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. 
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Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 
A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
enintään 150 000 oman A-sarjan osakkeen 
suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai 
useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan 
pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus 
korvaa aiemman, mikä on voimassa seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin 
enintään 26.9.2014 saakka. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 
osakkeiden luovuttamisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
enintään 309 150 oman A-sarjan osakkeen 
luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa 
myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen ja osakkeita voidaan luovuttaa 
suunnatusti maksutta osana yhtiön 
osakepohjaista kannustinjärjestelmää. 
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien 
osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan 
rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain 
apporttiomaisuudella. Uusi valtuutus korvaa 
aiemman, mikä on voimassa 26.3.2018 saakka. 
 
Lahjoitukset 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen 
päättämään enintään 250 000 euron suuruisista 
rahalahjoituksista. Valtuutus on voimassa vuoden 
2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous 
 
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen 
pitämässään järjestäytymiskokouksessa 
26.3.2013 puheenjohtajakseen Raimo Voipion ja 
varapuheenjohtajakseen Yrjö Neuvon. 
Hallituksen jäseninä toimivat Maija Torkko, 
Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Timo 
Lappalainen. 
 

Hallitus valitsi seuraavat henkilöt eri 
valiokuntien jäseniksi: 
• Tarkastusvaliokunta: Maija Torkko 

(puheenjohtaja), Timo Lappalainen ja Mikko 

Niinivaara. 

• Palkitsemisvaliokunta: Raimo Voipio 

(puheenjohtaja), Yrjö Neuvo ja Maija Torkko. 

 
Osakkeet ja osakkeenomistajat 
 
31.12.2013 Vaisalan osakepääoma oli 7 660 808 
euroa. Joulukuun lopulla Vaisalalla oli 18 218 364 
osaketta, joista 3 389 351 kuului sarjaan K ja 14 
829 013 sarjaan A. Osakkeilla ei ole 
nimellisarvoa. K- ja A -sarjan osakkeet eroavat 
toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa 
oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä 
ja jokainen A-osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet 
muodostavat 81,4 % kaikista osakkeista ja 17,9 % 
äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan 
muodostavat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % 
äänimäärästä. 
 
Valtuutukset 
 
Vuoden 2013 yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään enintään 150 000 oman A-sarjan 
osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai 
useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan 
pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus 
korvaa aiemman ja se on voimassa seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen mutta kuitenkin 
enintään 26.9.2014 saakka. Hallitus ei käyttänyt 
valtuutusta vuonna 2013. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
enintään 309 150 oman A-sarjan osakkeen 
luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa 
myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen ja osakkeita voidaan luovuttaa 
suunnatusti maksutta osana yhtiön 
osakepohjaista kannustinjärjestelmää. 
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien 
osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan 
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rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain 
apporttiomaisuudella. Uusi valtuutus korvaa 
aiemman ja se on voimassa 26.3.2018 saakka. 
Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuonna 2013. 
 
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 
31.12.2012 päivän mukaista ylikurssirahastoa 22 
306 293,52 eurolla siirtämällä kaikki 
ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Yhtiökokous päätti, 
että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille 
pääomanpalautuksena 1,23 euroa osakkeelta, 
mikä vastaa yhtiökokouskutsun päivämäärällä 
noin 22,2 miljoonan euron pääomanpalautusta. 
Hallitus valtuutettiin päättämään varojenjaon 
täsmäytys- ja maksupäivästä mahdollisimman 
pian Patentti- ja rekisterihallitukselta haettavan 
kuulutuksen määräpäivän jälkeen. Hallitus käytti 
saamaansa valtuutusta. Varojen jako tehtiin 
16.8.2013 ja pääomanpalautus maksettiin 
27.8.2013. 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen 
päättämään enintään 250 000 euron suuruisista 
rahalahjoituksista. Valtuutus on voimassa vuoden 
2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuonna 2013. 
 
Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole 
muita voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä 
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien 
liikkeeseenlaskuvaltuutuksia. 
 
Omat ja emoyhtiön osakkeet 
 
Yhtiön hallussa oli joulukuun 2013 lopulla omia 
A-osakkeita 159 150 (159 150) kappaletta, joiden 
suhteellinen osuus osakepääomasta oli 0,9 % (0,9 
%) ja äänimäärästä 0,2 % (0,2 %). Yhtiön hallussa 
olevista osakkeista suoritettu vastike oli 2 527 160 
euroa.  
 
Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja 
osakkeenomistajista on yhtiön internetsivuilla, 
www.vaisala.fi/sijoittajat. 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vaihdetut 
osakkeet 
 
Vaisalan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX 
Helsingissä vuoden 2013 aikana yhteensä 2 876 
861 (1 018 902) kappaletta 56,5 (16,2) miljoonan 
euron kokonaishintaan.  
 
Vaisala Oyj:n osakkeiden vuoden viimeinen 
kauppa NASDAQ OMX Helsingissä tehtiin 
hintaan 23,21 (15,90) euroa. Osakkeen hinta 
nousi vuoden aikana 44 %, ja OMX Helsinki Cap -
indeksi nousi 22 %. Osakkeen ylin kurssi oli 23,47 
(17,71) euroa ja alin 16,04 (14,48) euroa. 
Keskikurssi oli 19,88 euroa.  
 
Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 
31.12.2013 ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita oli 344,2 (233,3) miljoonaa euroa. 
Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa 
pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on 
arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin 
31.12.2013, oli yhteensä 419,2 (287,1) miljoonaa 
euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita. 
 
Joulukuun lopulla Vaisala Oyj:llä oli 7 708 (7 
000) rekisteröityä osakkeenomistajaa. 
Hallintarekisteröidyt ja Suomen ulkopuolella 
olevat omistajat omistivat osakkeista 14,1 % 
(12,9 %). Julkisyhteisöt omistivat osakkeista 
4,6 % (6,5 %), rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
11,6 % (12,3 %), kotitaloudet 46,6 % (45,9 %), 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 8,8 % (8,9 %) 
ja yksityiset yritykset 14,3 % (13,6 %). 
 
Vaisala Oyj:n hallituksen jäsenten omistamien ja 
hallitsemien A-osakkeiden lukumäärä 31.12.2013 
oli 1 281 690 ja K-osakkeiden 656 320. 
Hallituksen omistamien ja hallitsemien A- ja K-
osakkeiden osuus kokonaisäänimäärästä oli 17,5 
% (17,3 %). 
 
Yhtiön toimitusjohtaja omisti ja hallitsi 2 720 A-
osaketta, muttei yhtään K-osaketta 31.12.2013 
(2012: 2 720 A-osaketta). Muut johtoryhmän 
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jäsenet omistivat ja hallitsivat 4 463 A-osaketta, 
mutteivät yhtään K-osaketta 31.1.22013 (2012: 4 
463 A-osaketta). 
 
Markkinanäkymät 2014 
 
Vaisala arvioi, että talouden merkit ennakoivat 
perinteisesti jälkisyklisesti reagoivien sään ja 
teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden 
vilkastumista. Lisäksi Vaisalan tilauskannan 
kasvu ennakoi vähäistä markkinatilanteen 
parantumista. Näkymät kuitenkin vaihtelevat 
merkittävästi eri asiakasryhmien välillä ja 
epävarmuus sääliiketoiminnan asiakasprojektien 
ajoittumisesta heikentää tulevaisuuden 
näkyvyyttä edelleen. Lisäksi kilpailu on tiukkaa 
monissa tuoteryhmissä ja markkina-alueilla. 
Näin ollen yleiset odotukset eivät viittaa 
merkittävään talouden nousuun.  
 
Americas-alueella sään mittausratkaisujen 
markkinanäkymiä heikentävät jo toteutetut 
Yhdysvaltojen valtion budjettileikkaukset ja 
epävarmuus tulevista toimenpiteistä. 
Teollisuuden mittausratkaisujen kysynnän 
odotetaan olevan vaatimatonta eikä 
kilpailutilanne tule helpottumaan. 
 
Vähitellen parantuvan taloudellisen tilanteen 
odotetaan tukevan sään mittausratkaisujen 
kysyntää EMEA-alueella. APAC-alueella 
sääinfrastruktuurin markkinat ovat aktiiviset ja 
teollisuuden mittausratkaisujen 
markkinanäkymät ovat vakaat. 
 
Vuoden 2014 taloudellinen ohjeistus 
 
Vaisala arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan 
290–320 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 
20–30 miljoonaa euroa. 
 

Vuonna 2013 Vaisalan liikevaihto oli 273,2 
miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) 18,1 
miljoonaa euroa. 
 
Hallituksen ehdotus osingonjaosta 
 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 144 858 
803,54 euroa, josta tilikauden tulos on 27 087 
116,38 euroa. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: 
– osinkona jaetaan 0,90 euroa/osake eli yhteensä 
16 253 292,60 euroa 
– jätetään omaan pääomaan 128 605 510,94 
euroa 
– valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
250 000 euron suuruisista rahalahjoituksista 
 
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei 
makseta osinkoa. 
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden 
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan 
ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön 
taloudellista asemaa. 
 
Taloudellinen julkaisu 
 
Vaisalan taloudellinen katsaus vuodelta 2013 on 
ladattavissa sekä suomen- että 
englanninkielisenä pdf-tiedostona ja tilattavissa 
painettuna versiona verkkosivuilta www.vaisala.fi 
viimeistään 5.3.2014. 
 
Varsinainen yhtiökokous 
 
Vaisalan varsinainen yhtiökokous pidetään 
keskiviikkona 26.3.2014 klo 18.00 alkaen Vaisala 
Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 
01670 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden 
vastaanottaminen aloitetaan klo 17.15. 

 
 
 

 
13 



Vaisala Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013   
 
 
 
 

Vantaa, 10.2.2014 
 

Vaisala Oyj 
Hallitus 

 
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. 
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Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa 
 
Tilinpäätös on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko vuotta koskevat luvut ovat tilintarkastettuja.  
 
Kaikki katsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten 
lukujen summa voi poiketa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä. 
 
IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten 
tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja tulojen ja menojen arvoon 
tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen tilinpäätöstiedotteen 
päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista. 
 
Muutos IAS 19, työsuhde-etuudet standardiin 
 
Uudistunut IAS 19 standardi ei salli mahdollisuutta käyttää putkimenetelmää etuuspohjaisten 
eläkejärjestelyiden vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa. Putkimenetelmässä 
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot voitiin jättää kirjaamatta siltä osin, kuin ne jäivät alle 10 prosentin 
järjestelyn eläkevelvoitteesta tai 10 prosentin järjestelyn varojen käyvästä arvosta. 10 prosentin ylittävä osa 
kirjattiin tuloslaskelmaan järjestelyyn kuuluvien henkilöiden keskimääräisen jäljellä olevan palvelusajan 
aikana.  
 
Uudistetun IAS 19:n mukaisesti vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan 
tuloslaskelman eriin sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Laatimisperiaatteen muutos johtaa 
vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden nopeampaan tuloutukseen verrattuna aikaisemmin 
sovellettuun putkimenetelmään. Tämän lisäksi eläkejärjestelyn nettokorkokustannus määritetään käyttäen 
järjestelyn varojen tuottona samaa velvoitteen nykyarvon laskennassa käytettyä diskonttokorkokantaa 
aiemmin käytetyn varojen odotetun tuoton sijaan. Konserni raportoi tilikauden työsuoritukseen perustuvat 
menot työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa ja nettokorot rahoitustuotoissa ja -kuluissa.  
 
Laadintaperiaatteen muutos on toteutettu. Voittovarat avaavassa taseessa vähenivät 0,1 miljoonaa euroa ja 
eläkevelvoitteet kasvoivat 0.1 miljoonaa euroa joulukuussa vuonna 2012. Liikevoitto kasvoi 0,1 miljoonaa 
euroa ja rahoituskulut kasvoivat 0,1 miljoonaa euroa vuoden 2012 tuloksessa. 
 
Liikearvon kohdentaminen uudelleenmääriteltyihin rahavirtaa tuottaviin yksiköihin 
 
Vaisalan johtamiskäytännöt muuttuivat 1.1.2013 ja samalla johtoryhmästä poistettiin alueellinen 
ulottuvuus. Tämän seurauksena Vaisala on allokoinut liikearvon uudelleenmääriteltyihin rahavirtaa 
tuottaviin yksiköihin (CGU). Weather Pohjois-Amerikan rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvo on allokoitu 
Weather rahavirtaa tuottavalle yksikölle ja Life Science Pohjois-Amerikan rahavirtaa tuottavan yksikön 
liikearvo on allokoitu Life Science rahavirtaa tuottavalle yksikölle. Liikearvon uudelleen kohdentamisella ei 
ole tulosvaikutusta. 
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Konsernituloslaskelma           
            
Miljoonaa euroa   10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012 
   Liikevaihto   80,5 89,7 273,2 293,3 
    Myytyjä suoritteita vastaavat kulut   -41,3 -46,6 -138,9 -148,0 
Bruttokate   39,2 43,0 134,3 145,3 
            
   Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut   -23,9 -23,1 -84,7 -87,5 
   Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut   -8,0 -7,5 -28,9 -28,0 
   Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut   -4,3 -0,1 -2,6 0,3 
Liikevoitto (tappio)   3,1 12,4 18,1 30,2 
            
   Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   0,1 0,1 0,1 0,1 
   Rahoitustuotot ja -kulut, netto   -0,2 -0,8 -1,0 -1,1 
Voitto (tappio) ennen veroja   2,8 11,6 17,2 29,1 
            
   Tuloverot   -1,0 -1,8 -6,2 -7,4 
Tilikauden voitto (tappio)   1,8 9,8 10,9 21,7 
            
Osakekohtainen tulos   0,10 0,54 0,60 1,20 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu   0,10 0,54 0,60 1,19 
            
            
Konsernin laaja tuloslaskelma           
            
Miljoonaa euroa   10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012 
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi           
   Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut   -0,1 0,0 -0,1 -0,0 
Yhteensä   -0,1 0,0 -0,1 -0,0 
            
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin 
tulosvaikutteiseksi         
   Muuntoerot   -2,2 -1,5 -3,2 -1,1 
   Muut tuotot ja kulut   – 0,0 – -0,2 
Yhteensä   -2,2 -1,5 -3,2 -1,3 
            
Muut laajan tuloksen erät yhteensä   -2,3 -1,5 -3,3 -1,3 
            
Tilikauden laaja tulos yhteensä   -0,5 8,5 7,6 20,4 
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Konsernitase       
        
Miljoonaa euroa       
Varat   31.12.2013 31.12.2012 
        
Pitkäaikaiset varat:       
   Aineettomat hyödykkeet   35,9 33,1 
   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 46.8 49,1 
   Sijoitukset   0,1 0,1 
   Osuudet osakkuusyrityksissä   0,7 0,8 
   Pitkäaikaiset saamiset   0,9 0,1 
   Laskennalliset verosaamiset   8,0 5,1 
Pitkäaikaiset varat yhteensä   92,5 88,3 
        
Lyhytaikaiset varat:       
   Vaihto-omaisuus   28,6 29,8 
   Myyntisaamiset ja muut saamiset   57,4 60,9 
   Tuloverosaamiset   1,4 1,8 
   Rahavarat   45,8 74,8 
   Myytäväksi luokitellut omaisuuserät   – 1,4 
Lyhytaikaiset varat yhteensä   133,2 168,7 
        
Varat yhteensä   225,6 257,0 
        
Omapääoma ja velat       
        
Emoyhtiön omistajien oma pääoma:     
   Osakepääoma   7,7 7,7 
   Ylikurssirahasto   – 22,3 
   Muut rahastot   1,5 0,8 
   Muuntoerot   -3,6 -0,5 
   Omat osakkeet   -2,5 -2,5 
   Kertyneet voittovarat   155,9 161,4 
Oma pääoma yhteensä   158,9 189,1 
        
Pitkäaikaiset velat:       
   Korolliset velat   0,0 0,3 
   Eläkevastuut   0,7 1,7 
   Laskennalliset verovelat   5,2 1,0 
   Varaukset   – 0,1 
   Muut pitkäaikaiset velat   2,1 1,3 
Pitkäaikaiset velat yhteensä   8,0 4,3 
        
Lyhytaikaiset velat:       
   Korolliset velat   0,0 0,3 
   Saadut ennakot   3,7 4,5 
   Tuloverovelat   0,3 1,5 
   Varaukset   – 0,9 
   Ostovelat ja muut velat   54,8 56,4 
Lyhytaikaiset velat yhteensä   58,7 63,6 
        
Oma pääoma ja velat yhteensä   225,6 257,0 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 

Miljoonaa euroa   
Osake- 

pääoma 
Ylikurssi- 

rahasto 
Muut 

 rahastot 
Omat 

osakkeet 
Muunto- 

erot 
Voitto- 

varat Yhteensä 
                  
Oma pääoma 1.1.2012   7,7 22,3 0,3 -0,3 0,6 151,9 182,5 
                  
Uudistetun IAS 19:n 
takautuva soveltaminen   – – – – – -0,1 -0,1 
                  
Oikaistu oma pääoma 
1.1.2012   7,7 22,3 0,3 -0,3 0,6 151,8 182,4 
                  
Tilikauden voitto   – – – – – 21,7 21,7 
Muu laaja tulos   – – -0,0 – -1,1 -0,2 -1,3 
Maksetut osingot   – – – – – -11,8 -11,8 
Omien osakkeiden osto   – – – -2,3 – – -2,3 
Osakeperusteinen maksu   – – 0,4 – – – 0,4 
Oma pääoma 31.12.2012 7,7 22,3 0,8 -2,5 -0,5 161,4 189,1 
                  

Miljoonaa euroa   
Osake- 

pääoma 
Ylikurssi- 

rahasto 
Muut- 

 rahastot 
Omat- 

osakkeet 
Muunto- 

erot 
Voitto- 

varat Yhteensä 
                  
Oma pääoma 1.1.2013   7,7 22,3 0,8 -2,5 -0,5 161,4 189,1 
                  
Tilikauden voitto   – – – – – 10,9 10,9 
Muu laaja tulos   – – -0,0 – -3,1 -0,1 -3,3 
Maksetut osingot   – – – – – -16,2 -16,2 
Siirto   – -22,3 22,4 – – -0,1 – 
Pääoman palautus   – – -22,2 – – – -22,2 
Osakeperusteinen maksu   – – 0,6 – – – 0,6 
Oma pääoma 
31.12.2013   7,7 – 1,5 -2,5 -3,6 155,9 158,9 
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Konsernin rahavirtalaskelma       
        
Miljoonaa euroa   1-12/2013 1-12/2012 
Liiketoiminnan rahavirta:       
   Myynnistä saadut maksut   282,8 301,2 
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,2 0,0 
   Maksut liiketoiminnan kuluista   -246,3 -245,4 
   Maksetut rahoituserät, netto   -0,8 -2,7 
   Maksetut tuloverot   -7,7 -5,0 
Liiketoiminnan rahavirta    28,2 48,2 
        
Investointien rahavirta:       
   Tytäryhtiön hankinta vähennettynä       
   hankintahetken rahavaroilla   -12,3 – 
   Käyttöomaisuusinvestoinnit   -7,1 -5,4 
   Käyttöomaisuusmyynnit   2,6 0,4 
Investointien rahavirta   -16,8 -5,0 
        
Rahoituksen rahavirta:       
   Pääoman palautus   -22,2 – 
   Maksetut osingot   -16,2 -11,8 
   Muut omasta pääomasta kirjatut erät   - -0,2 
   Omien osakkeiden ostot   - -2,3 
   Lainasaamisten muutos   -0,1 - 
   Leasingvelkojen muutos   -0,6 - 
Rahoituksen rahavirta   -39,1 -14,3 
        
Rahavarat tilikauden alussa:   74,8 45,5 
   Rahavarojen muutos   -27,7 28,9 
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -1,3 0,4 
Rahavarat tilikauden lopussa   45,8 74,8 
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Segmentti informaatio         
            
Miljoonaa euroa   10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012 
            
Saadut tilaukset           
Weather   64,1 47,8 208,3 189,0 
Controlled environment   18,6 18,3 74,6 75,7 
Yhteensä   82,7 66,1 282,9 264,7 
            
Liikevaihto           
Weather           
   Tuotteet    27,4 24,8 97,3 99,7 
   Projektit   24,3 32,7 70,0 84,2 
   Palvelut   10,7 13,8 32,7 34,1 
Yhteensä   62,4 71,3 200,0 218,0 
            
Controlled environment           
   Tuotteet    15,5 15,8 64,2 67,0 
   Palvelut   2,5 2,5 9,0 8,2 
Yhteensä   18,0 18,3 73,2 75,3 
            
Liikevaihto, eliminoinnit ja muut   0,0 0,0 0,1 0,0 
            
Liikevaihto, yhteensä   80,5 89,7 273,2 293,3 
            
Liikevoitto           
Weather   7,6 11,8 14,5 22,6 
Controlled environment   -3,5 1,1 4,0 9,4 
Eliminoinnit ja muut   -1,1 -0,5 -0,4 -1,9 
Yhteensä   3,1 12,4 18,1 30,2 
            
            

Maantieteellinen myynti         
    10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012 
            
EMEA   29,0 36,9 98,6 107,6 
Amerikka   33,9 29,9 107,8 108,6 
Aasia ja Tyynenmeren alue   17,8 22,9 66,9 77,2 
Yhteensä   80,5 89,7 273,2 293,3 
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Hankitut liiketoiminnot 
 
Vaisala osti 14.8.2013 Newton Massachusettsissa Yhdysvalloissa sijaitsevan Second Wind Systems Inc. yhtiön. 
Second Wind on tuulienergiasektorin johtava etämittausteknologiaan ja datapalveluihin erikoistunut yritys. 
Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 7,0 miljoonaa euroa. Second Windissä työskentelee 34 henkilöä. Vaisalan 
osuus yhtiön osakkeista on kaupan jälkeen 100 %. 

Hankitun liiketoiminnan liikevaihto ajalta 15.8.-31.12.2013 oli 2,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,1 miljoonaa 
euroa. Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2013 konsernin liikevaihto olisi ollut 278,7 miljoonaa euroa ja 
liikevoitto 16,8 miljoonaa euroa. 

Second Windin osto sopii hyvin Vaisalan strategiseen tavoitteeseen laajentaa yhtiön liiketoimintaa uusiutuvilla 
energiamarkkinoilla. Yritysoston myötä Vaisalasta tulee luotettava tuulienergiasovellusten tarjoaja. 

Hankintaan liittyvät 0,1 miljoonan euron kulut aiheutuivat lähinnä ulkoisista lakipalkkioista. Kulut on kirjattu 
liiketoiminnan muihin kuluihin konsernituloslaskelmassa. 
 
Hankintameno oli 1,4 miljoonaa euroa. Liikearvoa ei kirjattu. 
 
Hankittujen varojen ja vastaanotettujen  
velkojen arvot hankintapäivänä olivat seuraavat: 
     

 

Miljoonaa euroa 
Kirjatut käyvät 

arvot   
 

       

Teknologia (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 3,3    

Muut aineettomat hyödykkeet 0,4    

Aineelliset hyödykkeet 0,4    

Pitkäaikaiset saamiset 0,0    

Vaihto-omaisuus 0,6    

Myyntisaamiset ja  muut saamiset 1,1    

Rahavarat 0,2    

Varat yhteensä 6,0    

       

Laskennalliset verovelat 0,9    

Rahoitusvelat 0,1    

Saadut ennakot 2,2    

Ostovelat 0,5    

Muut velat 0,9    

Velat yhteensä 4,6    

       

Nettovarallisuus 1,4    

       

Rahavirtavaikutus      

Rahana maksettu kauppahinta -1,4    

Hankitun tytäryrityksen rahavarat 0,2    

Rahavirtavaikutus -1,2    
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Hankitut liiketoiminnot 
 
Vaisala osti 17.12.2013 Seatlessa, Yhdysvalloissa sijaitsevan 3TIER Inc.:n. 3TIER 
tarjoaa uusiutuvilla energiamarkkinoilla toimiville yrityksille projektien 
toteuttamiseen, toiminnan optimointiin ja ennustamiseen liittyviä palveluja 
maailmanlaajuisesti. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 6,3 miljoonaa euroa. 
3TIER:ssä työskenteli 55 henkilöä 17.12.2013. Vaisalan osuus yhtiön osakkeista on 
kaupan jälkeen 100 %. 
 
Hankitun liiketoiminnan liikevaihto ajalta 17.12.2013.–31.12.2013 oli 0,2 
miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa. Jos hankinta olisi tapahtunut 
1.1.2013, konsernin liikevaihto olisi ollut 279,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,1 
miljoonaa euroa. 
 
3TIER:in osto sopii hyvin Vaisalan strategiseen tavoitteeseen vahvistaa yrityksen 
asemaa uusiutuvilla energiamarkkinoilla.  
 
Hankintaan liittyvät 0,2 miljoonan euron kulut aiheutuivat lähinnä ulkoisista 
lakiasiainpalkkioista. Kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin 
konsernituloslaskelmassa.  
 
Hankintameno oli 11,5 miljoonaa euroa. Liikearvoa ei kirjattu.   

 

       
Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot 
hankintapäivänä olivat seuraavat: 
 

 

Miljoonaa euroa 
Kirjatut käyvät 

arvot   
      
Teknologia (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 3,9   
Asiakassuhteet 6,2   
Muu käyttöomaisuus 0,6   
Myyntisaamiset ja  muut saamiset 3,0   
Laskennalliset verosaatavat 3,0   
Rahavarat 0,4   
Varat yhteensä 17,2   
      
Laskennalliset verovelat 3,9   
Muut velat 1,8   
Velat yhteensä 5,6   
      
Nettovarallisuus 11,5   
      
Rahavirtavaikutus     
Rahana maksettu kauppahinta -11,5   
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 0,4   
Rahavirtavaikutus -11,1   
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Tunnusluvut   10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012 
            
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (1000 kpl) 18 059 18 059 18 059 18 059 
Omien osakkeiden määrä (1000 kpl)   159 159 159 159 
Osakkeiden määrä (1000 kpl), osakeantioikaistu   18 187 18 209 18 187 18 209 
Osakkeiden määrä (1000 kpl), painotettu keskiarvo 18 059 18 059 18 059 18 120 
Pörssivaihto (1000 kpl)   794 377 2 877 1 019 
            
Osakekohtainen tulos EUR   0,10 0,54 0,60 1,20 
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR   0,10 0,54 0,60 1,19 
Osakekohtainen oma pääoma EUR   8,80 10,48 8,80 10,48 
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta   0,66 1,18 1,55 2,66 
            
Omavaraisuusaste   72 % 75 % 72 % 75 % 
Oman pääoman tuotto   6,3 % 11,7 % 6,3 % 11,7 % 
            
Bruttoinvestoinnit, miljoonaa euroa   1,3 1,6 7,1 5,4 
Poistot, miljoonaa euroa   3,7 3,9 14,8 15,8 
Henkilöstö, keskimäärin   1 525 1 440 1 485 1 422 
            
            

Johdannaissopimukset   12/2013 12/2012 1-12/2013 1-12/2012 

            
Johdannaissopimuksien nimellisarvot   19,7 20,9 19,7 20,9 
            
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat   0,6 0,5 0,6 0,5 
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat   0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta 
markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen 
taso 2). Rahoitussopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus. 
         

 
  

 
23 



Vaisala Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013   
 
 
 
 

Tunnuslukujen laskentakaavat 
 
  Voitto ennen veroja - verot +/- määräysvallattomien  

omistajien osuus 
 

Osakekohtainen tulos = ----------------------------------------------------------------------  
  Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä  
    
  Voitto ennen veroja - verot +/- määräysvallattomien  

omistajien osuus 
 

Osakekohtainen tulos, 
laimennettu 

= -----------------------------------------------------------------------  

  Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 
laimennettu 
 

 

    
  Oma pääoma  
Osakekohtainen omapääoma = -----------------------------------------------------------------------  
  Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä  

tilikauden lopussa, laimennettu 
 

    
    
  Liiketoiminnan rahavirta  
Osakekohtainen liiketoiminnan 
rahavirta 

= -----------------------------------------------------------------------  

  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, 
laimennettu 

 

    
    
    
  Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus  
Omavaraisuusaste (%) = ----------------------------------------------------------------------- x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot   
    
    

    
  Voitto ennen veroja - verot  
Oman pääoman tuotto-% (ROE) = ----------------------------------------------------------------------- x 100 
  Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus 

(keskimäärin) 
 

 
Lisätietoja: 
Talousjohtaja Kaarina Muurinen  
Puh, 040 577 5066 
Vaisala Oyj 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.vaisala.com 
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