
 

 1  

 
Vaisala Oyj    Pörssitiedote    4.5.2012 klo 9:00  
 
 
Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto edellisen vuoden tasolla. Liiketulos 
miljoona euroa positiivinen. Saadut tilaukset laskivat, mutta tilauskanta on edelleen 
vahva. Ei muutoksia ennusteeseen.  

 
Tammi-maaliskuu lyhyesti 
- Saadut tilaukset: 55,7 (57,0) miljoonaa euroa, laskua 2 %. 
- Tilauskanta 131,1 (127,1) miljoonaa euroa, kasvua 3 %. 
- Liikevaihto 58,8 (58,9) miljoonaa euroa, laskua 0 %.  
- Liiketulos 1,0 (-0,9) miljoonaa euroa, kasvua 207 %.  
- Osakekohtainen tulos -0,01 (-0,13) euroa, kasvua 94 %. 
- Liiketoiminnan rahavirta 4,5 (14,7) miljoonaa euroa. 
- Rahavarat 50,2 (47,7) miljoonaa euroa.  
 

 
AVAINLUVUT         

01-03 01-03 Muutos 01-12 

2012 2011 (%) 2011 

  MEUR MEUR   MEUR 
Liikevaihto, konserni 58,8 58,9 0 273,6 

Weather  41,0 40,3 2 201,8 
Controlled Environment 17,8 18,6 -4 71,7 

Saatujen tilausten määrä 55,7 57,0 -2 278,8 
Tilauskanta 131,1 127,1 3 134,3 
Liiketulos, konserni 1,0 -0,9 207 16,1 

Weather  -2,2 -4,8 55 5,9 
Controlled Environment 3,3 4,0 -18 10,5 
Eliminoinnit ja muu toiminta -0,2 -0,1 -105 -0,3 

Tulos ennen veroja 0,0 -2,6 100 16,1 
Katsauskauden tulos -0,1 -2,3 94 10,4 
% Liikevaihdosta         

Liiketulos konserni (%) 1,6 % -1,5 %   5,9 % 
Tulos ennen veroja (%) 0,0 % -4,5 %   5,9 % 
Katsauskauden tulos (%) -0,2 % -3,9 %   3,8 % 

Osakekohtainen tulos -0,01 -0,13 94 0,57 
Oman pääoman tuotto (%) -0,3 % -5,3 %   5,7 % 

Liiketoiminnan rahavirta 4,5 14,7 -69 37,6 

Rahavarat katsauskauden lopussa 50,2 47,7 5 45,5 

          
 
 
Tammi-maaliskuun kommentit 
 
Liikevaihto oli 58,8 miljoonaa euroa ja samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Weather-
liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 41,0 miljoonaa euroa, kasvua 2 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa, 
laskua 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Liikevaihto EMEA-alueella kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta liikevaihto laski 
Americas-alueella 9 % ja APAC-alueella 12 % edelliseen vuoteen verrattuna.  
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Saadut tilaukset olivat 55,7 miljoonaa euroa, laskua 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tilauskanta on edelleen vahva, 131,1 miljoonaa euroa ja 3 % parempi kuin maaliskuun 2011 
lopussa.  
 
Liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa, kasvua 207 % edelliseen vuoteen verrattuna. Weather-
liiketoiminta-alueen liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa, kasvua 55 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liiketulos oli 3,3 miljoonaa euroa, 
laskua 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
 
Markkinanäkymät 
 
Maailmantalouden epävakauden ja valuuttakurssien muutosten odotetaan vaikuttavan Vaisalan 
liiketoimintaan. Vaisalan asiakasrakenteen ja saatujen tilausten perusteella yrityksen  
markkinatilanteen odotetaan pysyvän olennaisilta osin ennallaan vuonna 2012. 
 
 
Taloudellinen ohjeistus 
 
Vaisala arvioi vuoden 2012 liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
Liiketuloksen odotetaan paranevan kohtalaisesti. Vuoden 2011 liikevaihto oli 273,6 miljoonaa 
euroa ja liiketulos 16,1 miljoonaa euroa. 
 
Vaisalan pitkän tähtäimen liiketoimintanäkymä on ennallaan. 
 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta: 
 
”Vaisalan ensimmäinen vuosineljännes on ohjeistuksen mukainen. Liikevaihto on edellisen 
vuoden tasolla ja liiketulos on parantunut kohtalaisesti. Tilauskanta on korkeammalla tasolla kuin 
viime vuonna huolimatta hiukan alhaisemmasta saatujen tilausten määrästä. Huomionarvoista 
on myös korkeampi bruttokatetasomme, mikä heijastaa parantunutta liiketoimintakykyä 
asiakasprojekteissa. Ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti Vaisalalle vaatimaton, eikä 
kuluva vuosi ole poikkeus. Weather-liiketoiminta-alueen tulos parani edelliseen vuoteen 
verrattuna suotuisamman tuotemixin ja projektiliiketoimintamme parantuneen kannattavuuden 
ansiosta, kun taas Controlled Environment liiketoiminta-alue kärsi haasteista tietyillä 
markkinoilla. 
 
Euroalueella vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 20 %, 
kun taas Americas-alueella liikevaihto laski 9 % julkisrahoitteisten hankkeiden jatkuvien 
haasteiden vuoksi. APAC-alueella liikevaihto laski 12 %, mikä heijastaa sitä, että Japani ei ole vielä 
täysin toipunut vuoden 2011 tsunamista. Myös hyvin vahva jeni aiheuttaa ongelmia Japanin 
teollisuudelle. 
 
Kaikkiaan Vaisala parantaa tehokkuuttaan ja toimitusketjunsa hallintaa, mikä näkyy lyhyemmissä 
toimitusajoissa ja paremmissa katteissa. Jatkamme kehitysohjelmiemme, kuten 
maailmanlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän, käyttöönottoa. Edistys eri puolilla 
organisaatiota on hyvää ja haluan kiittää saavutuksistamme osaavaa ja sitoutunutta 
henkilöstöämme.  
 
Vaisalan ohjeistus loppuvuoden osalta ei ole muuttunut”.  
 
 
Markkinatilanne, liikevaihto ja tilauskanta 
 
Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan ja vaikuttavan Vaisalan liiketoimintaan.  
Yhtiö on kuitenkin onnistunut säilyttämään markkinaosuutensa haastavassa taloustilanteessa.   
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Saadut tilaukset olivat 55,7 (57,0) miljoonaa euroa, laskua 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tilauskanta on vahva, se oli 131,1 (127,1) miljoonaa euroa ja 3 % parempi kuin maaliskuun 2011 
lopussa. Tilauskannasta noin 29,0 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2013 tai myöhemmin. 
 
Liikevaihto oli 58,8 (58,9) miljoonaa euroa ja samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Weather-
liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 41,0 (40,3) miljoonaa euroa, kasvua 2 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 17,8 (18,6) miljoonaa 
euroa, laskua 4 % edelliseen vuoteen verrattuna etenkin Japanin haastavan taloustilanteen 
vuoksi.  
 
Americas-alueen liikevaihto oli 21,4 (23,4) miljoonaa euroa, laskua 9 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. EMEA-alueen liikevaihto oli 23,1 (19,3) miljoonaa euroa, kasvua 20 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. APAC-alueen liikevaihto oli 14,3 (16,2) miljoonaa euroa, laskua 12 % 
edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 95% (98%). 
 
 
Taloudellinen asema ja tulos 
 
Liiketulos oli 1,0 (-0,9) miljoonaa euroa eli 1,6 % (-1,5 %) liikevaihdosta, kasvua 207 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Maailmanlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu ja 
siihen liittyvät kustannukset, samoin kuin käyttökustannukset ja ostettujen palveluiden kulut 
ylittävät edellisen vuoden tason ja vaikuttavat negatiivisesti operatiiviseen 
kustannustehokkuuteemme vuonna 2012.   
 
Tulos ennen veroja oli 0,0 (-2,6) miljoonaa euroa, eli 0,0 % (-4,5 %) liikevaihdosta, kasvua 100 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-maaliskuun tulos oli -0,1 (-2,3) miljoonaa euroa eli -0,2 % 
(-3,9 %) liikevaihdosta, kasvua 94 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,13) euroa, kasvua 94 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
  
Vaisala-konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Taseen loppusumma 31.3.2012 
oli 242,5 (238,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 70 % (71%).  
 
Vaisala-konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 4,5 (14,7) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien 
rahavarojen määrä maaliskuun lopussa oli 50,2 (47,7) miljoonaa euroa.  
 
 
Investoinnit 
 
Bruttoinvestoinnit olivat 1,1 (3,1) miljoonaa euroa. 
 
 
Weather-liiketoiminta-alue 
 
Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja kasvu tuli 
kaikista muista asiakasryhmistä paitsi meteorologiasta sekä teistä ja rautateistä. Weather-
liiketoiminta-alueen liikevaihto oli  41,0 (40,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein liikevaihto olisi laskenut 2 %.  
 
Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos kasvoi 55 % edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä 
suotuisan tuotemixin sekä hyväkatteisten asiakasprojektien ansiosta. Weather-liiketoiminta-
alueen liiketulos oli -2,2 (-4,8) miljoonaa euroa.  
 
Saadut tilaukset olivat 36,6 (39,0) miljoonaa euroa, laskua 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tilauskanta on edelleen vahva, se oli 125,9 (121,4) miljoonaa euroa ja 4 % parempi kuin  
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maaliskuun 2011 lopussa. Tilauskannasta noin 29,0 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2013 tai 
myöhemmin.  
 
 
Controlled Environment –liiketoiminta-alue 
 
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 4 % edelliseen vuoteen verrattuna, 
lähinnä Japanin haastavan taloustilanteen vuoksi. Controlled Environment –liiketoiminta-alueen 
liikevaihto oli 17,8 (18,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto olisi 
laskenut 8 %.  
 
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liiketulos laski 18 % edelliseen vuoteen verrattuna 
lähinnä alhaisemman myynnin vuoksi. Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liiketulos 
oli 3,3 (4,0) miljoonaa euroa. 
 
Saadut tilaukset olivat 19,0 (18,0) miljoonaa euroa, kasvua 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tilauskanta on vahva, se oli 5,2 (5,7) miljoonaa euroa ja 8 % alhaisempi kuin maaliskuun 2011 
lopussa.  
 
 
Tuotelanseeraukset 
 
Vaisala lanseerasi 8 uutta tuotetta tammi-maaliskuussa, mukaanlukien tuote- ja 
ohjelmistopäivitykset. 
 
Muut toiminnot 
 
Tutkimus ja tuotekehitys 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 7,1 (6,9) miljoonaa euroa eli 12,1% konsernin 
liikevaihdosta. Weather-liiketoiminta-alueen T&K-menot kasvoivat 3 % edelliseen vuoteen 
verrattuna ja olivat 13,7 % liikevaihdosta. Controlled Environment –liiketoiminta-alueen T&K-
menot kasvoivat 1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 8,3 % liikevaihdosta. Tavoite on, että 
tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus Vaisalan liikevaihdosta pysyy noin 10 %:n tasolla. 
 
Palveluliiketoiminta 
 
Vaisalan palveluliiketoiminta raportoidaan osana Weather ja Controlled Environment –
liiketoiminta-alueita. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 % edelliseen vuoteen verrattuna 
ja se oli 9,5 (9,2) miljoonaa euroa. 
 
 
Henkilöstö 
 
Vaisala-konsernin henkilöstön määrä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 1.386 (1.348). 
Henkilöstön määrä maaliskuun lopussa oli 1.382 (1.348). Henkilöstöstä 44 % (44 %) työskenteli 
konsernin ulkomaisissa toimipisteissä. 
 
Vaisalassa on käytössä kaksi erityyppistä palkitsemisjärjestelmää: koko henkilöstön kattava 
liikevaihdon, liiketuloksen ja operatiivisen rahavirran kehittymiseen perustuva bonusjärjestelmä 
sekä kolmivuotinen, tietyt avainhenkilöt kattava kannattavuuden kehittymiseen sidottu 
järjestelmä. Vaisala valmistelee myös uutta osakepohjaista palkkiojärjestelmää avainhenkilöille. 
Se on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2012. 
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Vaisala on altis kansainvälisen kaupan sekä poliittisen ja taloudellisen ympäristön muutoksille ja 
luonnonkatastrofeille. Nämä saattavat vaikuttaa Vaisalan liiketoimintaan, kuten komponenttien 
saatavuuteen, tilausten peruuntumiseen, logistiikkaan ja markkinapotentiaalin menettämiseen. 
 
Lähiajan merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän yrityksen kykyyn 
ylläpitää toimituskykynsä, kriittisten komponenttien saatavuuteen, yleiseen talouskehitykseen, 
valuuttakurssien vaihteluun, tuotannon keskeytyksiin, asiakkaiden rahoitustilanteeseen ja 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 liikevaihtoon ja liiketulokseen. 
 
Yhtiö on laajentanut projektiliiketoimintaansa kehittyvillä markkina-alueilla, joissa uuden 
liiketoiminnan luomiseen liittyvien projektien kannattavuus on alhaisempi. Tämän lisäksi 
projektiliiketoiminnan osuus yhtiön koko liiketoiminnasta on kasvussa. Mikäli yhtiön oletukset 
projektiliiketoiminnan kannattavuudesta ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista 
osoittautuisivat virheellisiksi, saattaa Vaisalan liikevaihtoon ja tulokseen liittyviä riskejä 
muodostua.  
 
Muutokset alihankkijasuhteissa sekä alihankkijoiden toiminnassa tai toimintaympäristössä voivat 
vaikuttaa negatiivisesti myös Vaisalan toimintaan. Näitä riskejä seurataan ja niihin varaudutaan 
yhtiön riskienhallintapolitiikan mukaisesti.  
 
Vaisala on toteuttanut yritysostoja, joiden vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja liiketulokseen riippuu 
olennaisesti siitä, miten ostetun yrityksen toiminnan integrointi onnistuu. Mikäli oletukset 
saavutettavien synergioiden osalta osoittautuvat virheellisiksi tai ostetun toiminnan integrointi ei 
saavuta asetettuja tavoitteita, voi tämä muodostaa lyhyellä aikavälillä Vaisalan liikevaihtoon ja 
tulokseen liittyviä riskejä. 
 
 
Vaisalan osake 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankinnasta  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 yhtiön oman A-osakkeen 
suunnatusta hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2013 saakka. 
Valtuutuksen maksimimäärä vastaa 5,49 % yhtiön kaikista osakkeista, 6,74 % kaikista A-sarjan 
osakkeista ja 1,12 % kaikista äänistä. 
 
Hallituksen päätös aloittaa omien A-osakkeiden suunnattu hankinta 
 
Vaisalan Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 antamaa 
valtuutusta yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankintaan. A-sarjan osakkeita hankitaan yhteensä 
enintään 150.000 kappaletta, joka vastaa noin 0,82 % yhtiön kaikista osakkeista, 1,01 % A-sarjan 
osakkeista ja 0,22 % kaikista äänistä. Yhtiön hallussa oli 9.150 omaa osaketta maaliskuun 2012 
lopussa. 
 
Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 
10.5.2012 ja hankittavia omia osakkeita käytetään ensisijaisesti Vaisala-konsernin 
osakepalkkiojärjestelmän 2012 toteuttamiseen. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta 
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Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman A-sarjan osakkeen 
luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen ja enintään 330.000 A-sarjan osaketta voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana 
yhtiön osakepohjasta kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien 
osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan 
rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 
28.3.2017 saakka. Valtuutuksen maksimimäärä vastaa 5,49 % yhtiön kaikista osakkeista, 6,74 % 
kaikista A-osakkeista ja 1,12 % kaikista äänistä. 
 
 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vaihdettavat osakkeet 
 
31.3.2012 Vaisalan A-osakkeen kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 16,00 euroa. Tammi-
maaliskuun 2012 ylin noteeraus oli 17,71 euroa ja alin 15,81 euroa. Vaisalan osakkeita vaihdettiin 
pörssissä tammi-maaliskuun 2012 aikana 191.040 kappaletta.  
 
31.3.2012 Vaisalalla oli 18.218.364 osaketta, joista 3.389.351 kuuluu sarjaan K ja 14.829.013 
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 prosenttia 
kaikista osakkeista ja 17,9 prosenttia äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan muodostavat 
18,6 prosenttia kaikista osakkeista ja 82,1 prosenttia äänimäärästä. 
 
Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita oli 237,1 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä 
noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin 31.3.2012 
oli yhteensä 291,3 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön Internet-sivuilta ja vuoden 2011 tilinpäätöksen 
liitetiedoista.  
 
Omat ja emoyhtiön osakkeet 
 
Yhtiön hallussa oli maaliskuun 2011 lopussa omia A-osakkeita 9.150 kappaletta, joiden 
suhteellinen osuus osakepääomasta on 0,05 prosenttia ja äänimäärästä 0,01 prosenttia. Yhtiön 
hallussa olevista osakkeista suoritettu vastike on 251.898,31 euroa. 
 
 
Yhtiökokouksen päätökset 
 
Osinko 
 
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2011 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 2.4.2012 ja maksupäivä 11.4.2012. 
 
Vastuuvapaus 
 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
 
Hallituksen jäsenet ja palkkiot 
 
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erovuorossa ollut Mikko Voipio 
valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen muut jäsenet ovat Raimo Voipio, Yrjö Neuvo, 
Mikko Niinivaara, Maija Torkko ja Timo Lappalainen. 
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Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 35 000 euroa ja kunkin jäsenen palkkio 25 
000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 
maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja tarkastusvaliokunnan muille 
jäsenille 1 000 euroa per osallistuttu kokous. Hallituksen perustamien muiden valiokuntien 
puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan sama kokouspalkkio kuin tarkastusvaliokunnan jäsenille. 
 
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio 
 
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Pellinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin 
maksaa kohtuullisen laskun mukaan. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman A-sarjan osakkeen 
hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen mutta kuitenkin enintään 28.9.2013 saakka. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman A-sarjan osakkeen 
luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen ja enintään 330.000 osaketta voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön 
osakepohjasta kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien 
osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan 
rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 
28.3.2017 saakka. 
 
Lahjoitukset korkeakouluille 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250.000 euron suuruisista 
rahalahjoituksista yhdelle tai useammalle korkeakoululle tai yliopistolle. Valtuutus on voimassa 
vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous 
 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Voipio ja varapuheenjohtajana Yrjö Neuvo. Jäseninä 
toimivat Maija Torkko, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Timo Lappalainen. 
 
 
Vantaalla 3.5.2012 
 
 
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. 
 
Tarkempaa tietoa Vaisalan riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy vuoden 2011  
vuosikertomuksesta osoitteesta  
http://www.vaisala.fi/fi/investors/annualreport2011/Pages/default.aspx  

http://www.vaisala.fi/fi/investors/annualreport2011/Pages/default.aspx
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Osavuosikatsaus 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti samoja 
laadintaperiaatteita käyttäen kuin 5.3.2012 julkaistussa vuositilinpäätöksessä. Konserni soveltaa 
1.1.2012 voimassa olevia standardeja sekä niiden muutoksia. Lisätietoja on Vaisalan vuoden 2011 
vuosikertomuksessa.  
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa         

          

  1-3 1-3 Muutos 1-12     

  2012 2011 % 2011     

Liikevaihto 58,8 58,9 -0,2 273,6     

Hankinnan ja valmistuksen kulut -29,2 -32,7 10,8 -142,7     

Bruttokate 29,6 26,2 13,0 130,8     

Muut liiketoiminnan tuotot 0,4 0,0 881,5 2,1     

Myynnin ja markkinoinnin kulut -13,3 -13,5 1,4 -57,8     
Tutkimus-ja tuotekehitystoiminnan 
kulut -7,1 -6,9 -3,2 -28,0     

Muut hallinnon kulut -8,7 -6,7 -29,6 -31,0     

Liiketoiminnan muut kulut 0,0 -0,1 87,0 -0,1     

Liiketulos 1,0 -0,9 207,0 16,1     

Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -1,8 45,8 0,1     

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 - 0,0     

Tulos ennen veroja 0,0 -2,6 100,4 16,1     

Tuloverot -0,2 0,3 -146,1 -5,8     

Tilikauden tulos -0,1 -2,3 93,9 10,4     

Jakautuminen emoyhtiön omistajille -0,1 -2,3 93,8 10,4     

              

              
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos 
(EUR) -0,01 -0,13 94,0 0,57     
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) -0,01 -0,13 94,0 0,57     

              

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa      

Tilikauden tulos -0,1 -2,3 93,9 10,4     

Muut laajan tuloksen erät             

Kurssierojen muutos -1,5 -2,4 37,4 1,9     

Muut muutokset 0,0 0,0 - -0,3     

Tilikauden laaja tulos -1,6 -4,7 65,1 12,0     

              
Tilikauden laajan tuloksen 
jakautuminen             

Emoyhtiön omistajille  -1,6 -4,7 65,1 12,0     
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KONSERNIN TASE, IFRS, miljoonaa euroa           

              

VARAT 31.3.2012 31.3.2011 Muutos 31.12.2011     

      %       

Pitkäaikaiset varat             

Aineettomat hyödykkeet 37,5 37,9 -1,1 38,5     

Aineelliset hyödykkeet 52,8 51,1 3,5 55,8     

Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,6 0,5 14,4 0,6     

Muut rahoitusvarat 0,3 0,3 -8,2 0,3     

Pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1 25,1 0,1     

Laskennalliset verosaamiset 5,3 6,5 -17,9 5,9     

              

Lyhytaikaiset varat             

Vaihto-omaisuus 37,9 35,1 7,9 33,3     

Myyntisaamiset ja muut saamiset 54,3 56,0 -2,9 68,4     

Tuloverosaamiset 3,5 3,9 -9,8 2,4     
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat 0,0 0,0   0,0     

Rahavarat 50,2 47,7 5,3 45,5     
Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät        0,1     

VARAT YHTEENSÄ 242,5 238,9 1,5 250,8     

              

OMA PÄÄOMA JA VELAT             
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma             

Osakepääoma 7,7 7,7 0,0 7,7     

Ylikurssirahasto 16,6 16,6 0,0 16,6     

Muut rahastot/Vararahasto 0,3 0,3 8,6 0,3     

Kurssierot -0,9 -3,6 74,8 0,6     

Voitto edellisiltä tilikausilta 145,7 147,4 -1,1 147,2     

Omat osakkeet -0,3 -0,3 0,0 -0,3     

Tilikauden voitto -0,1 -2,3 93,9 10,4     

Oma pääoma yhteensä 169,0 165,8 1,9 182,5     

              

Vieras pääoma             

Pitkäaikaiset velat             

Eläkevelvoitteet 0,3 1,8 -82,9 2,0     

Korolliset pitkäaikaiset velat 0,3 0,2 38,0 0,3     

Muut pitkäaikaiset velat 3,0 2,4 23,2 1,7     

Varaukset 0,1 0,1 18,0 0,1     

Laskennalliset verovelat 0,9 0,8 7,0 0,9     

              

Lyhytaikaiset velat             

Lyhytaikaiset velat 0,2 0,3 -20,0 0,3     

Saadut ennakot 2,3 4,9 -53,9 3,1     

Tuloverovelat 0,9 3,2 -72,3 0,9     

Varaukset 0,9 0,0 - 1,5     

Muut lyhytaikaiset velat 64,8 59,4 9,0 57,6     
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
YHTEENSÄ 242,5 238,9 1,5 250,8     
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa  

          

  Osake  Ylikurssi Vara- Omat Muunto- Voitto- Omapääoma 

  pääoma Osakeanti rahasto rahasto osakkeet erot varat yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2012 7,7 0,0 16,6 0,3 -0,3 0,6 157,6 182,5 

Tilikauden laaja tulos    0,0  -1,5 -0,1 -1,6 

Muut muutokset       0,0 0,0 

Osingon jako       -11,8 -11,8 

          

Oma pääoma 31.03.2012 7,7 0,0 16,6 0,3 -0,3 -0,9 145,6 169,0 

          

  Osake  Ylikurssi Vara- Omat Muunto- Voitto- Omapääoma 

  pääoma Osakeanti rahasto rahasto osakkeet erot varat yhteensä 

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 0,0 

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 
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Konsernin rahoituslaskelma, IFRS, miljoonaa euroa      

  1-3 1-3 Muutos 1-12     

  2012 2011 % 2011     

Liiketoiminnan rahavirta             

Myynnistä saadut maksut 72,8 77,0 -5,5 276,6     
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 
maksut 0,0 0,0 1.461,1 2,0     

Maksut liiketoiminnan kuluista -67,5 -60,8 -11,0 -233,9     

Saadut korot 0,1 0,0 79,5 0,2     

Maksetut korot -0,1 0,0 -737,3 0,0     

Muut rahoituserät, netto 0,1 -0,4 117,4 -0,7     

Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0 - 0,0     

Maksetut tuloverot -0,9 -1,1 20,5 -6,7     

Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 4,5 14,7 -69,3 37,6     

          

Investointien rahavirta         

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,1 -0,7 -62,2 -3,3     

Investoinnit aineellisiin  hyödykkeisiin 0,1 -1,6 108,6 -13,3     
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen 
hankintahetken rahavaroilla 0,0 0,0 - 0,0     
Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot 0,4 0,0 - 0,0     

Myönnetyt lainat 0,0 0,0 100,0 0,0     

Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,0 - 0,0     

Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0 -100,0 0,1     
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavien         

rahoitusvarojen nettomuutos 0,0 0,0 - 0,0     

Investointien rahavirta ( B ) -0,5 -2,3 76,2 -16,5     

          

Rahoituksen rahavirta         

Maksullinen osakeanti 0,0 0,0 - 0,0     

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 - 0,0     

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 142,3 0,0     

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 - 0,0     

Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0 0,0 - -11,8     

Muut omasta pääomasta kirjatut erät  0,0 - -0,3     

Rahoituksen rahavirta ( C ) 0,0 0,0 218,1 -12,1     

          

Rahavarojen muutos ( A + B + C )         

lisäys ( + ) / vähennys ( - ) 4,0 12,4 -67,8 9,0     

Rahavarat tilikauden alussa 45,5 35,3 28,9 35,3     

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,7 -0,1 1.271,9 1,2     

Rahavarojen muutos 4,0 12,4 -67,8 9,0     

Rahavarat tilikauden lopussa 50,2 47,7 5,4 45,5     
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Segmentti-informaatio              

1-3/2012, miljoonaa euroa WEA * CEN * 
Muu 

toiminta Konserni     

         

Tavaroiden myynti 33,1 16,1 0,1 49,3    

Palveluiden myynti  7,9 1,6 0,0 9,5    

Liikevaihto 41,0 17,7 0,1 58,8    

              

Liiketulos  -2,2 3,3 -0,2 1,0     

              

Rahoitustuotot ja -kulut       -0,9     

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta       0,0     

Tulos ennen veroja       0,0     

Tuloverot       -0,2     

Tilikauden tulos       -0,1     

              

Poistot 0,5 0,3 3,1 3,9     

Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0     

              

* WEA= Weather             

* CEN = Controlled environment             

              
Segmentti-informaatio              

1-3/2011, miljoonaa euroa WEA * CEN * 
Muu 

toiminta Konserni     

          

Tavaroiden myynti 32,4 17,1 0,0 49,6     

Palveluiden myynti  7,8 1,5 0,0 9,3     

Liikevaihto 40,3 18,6 0,0 58,9     

              

Liiketulos  -4,8 4,0 -0,1 -0,9     

              

Rahoitustuotot ja -kulut       -1,8     

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta       0,0     

Tulos ennen veroja       -2,6     

Tuloverot       0,3     

Tilikauden tulos       -2,3     

              

Poistot 0,5 0,0 3,0 3,5     

Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0     

          

* WEA= Weather             

* CEN = Controlled environment             
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Segmentti-informaatio              

1-12/2011, miljoonaa euroa WEA * CEN * 
Muu 

toiminta Konserni     

          

Tavaroiden myynti 167,3 65,4 -0,1 232,8     

Palveluiden myynti  34,5 6,3 0,0 40,8     

Liikevaihto 201,8 71,7 0,0 273,6     

              

Liiketulos  5,9 10,5 -0,3 16,1     

              

Rahoitustuotot ja -kulut       0,1     

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta       0,0     

Tulos ennen veroja       16,1     

Tuloverot       -5,8     

Tilikauden tulos       10,4     

              

Poistot 2,0 0,1 12,6 14,7     

Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0     

              

* WEA= Weather             

* CEN = Controlled environment             
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TUNNUSLUVUT             

  1-3 1-3         

  2012 2011         

Oman pääoman tuotto -0,3% -5,3%         

Osakemäärä (1000 kpl), ulkona olevat 18.209 18.209         
Osakemäärä (1000 kpl), painotetulla 
keskiarvolla 18.209 18.209         
Osakemäärä (1000 kpl) / 
osakeantioikaistu 18.209 18.209         

Tulos/osake (EUR) -0,01 -0,13         
Tulos/osake (EUR), 
laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,01 -0,13         

Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 0,25 0,81         

Oma pääoma/osake (EUR) 9,28 9,11         

Omavaraisuusaste  70% 71%         

Bruttoinvestoinnit (MEUR) 1,1 3,1         

Poistot (MEUR) 3,9 3,5         

Henkilöstö keskimäärin 1.386 1.348         

Tilauskanta (MEUR) 131,1 127,1         
Johdannaissopimuksista aiheutuva 
vastuu* (MEUR) 20,3 20,7         

 
 
 
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: 
Talousjohtaja Kaarina Muurinen  
P. 09 8949 2215 tai 040 577 5066 
Vaisala Oyj 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.vaisala.com 


