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Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 (9kk) 
 
Kolmannen neljänneksen tulos positiivinen liikevaihdon laskusta huolimatta. 
Saatujen tilausten määrä hieman laskenut, mutta tilauskanta edelleen vahva. Pitkän 
aikavälin näkymät ja tavoitteet ennallaan. 
 

- Saadut tilaukset 179,5 (188,0) miljoonaa euroa, laskua 4,6 %.  
- Liikevaihto 151,5 (164,9) miljoonaa euroa, laskua 8,1 %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 

liikevaihdon lasku olisi ollut 12,5 %. 
- Liiketulos 4,7 (24,0) miljoonaa euroa, laskua 80,5 %. 
- Osakekohtainen tulos 0,10 (0,99) euroa, laskua 90,3 %. 
- Kolmannen neljänneksen (7-9/2009) tulos positiivinen, liiketulos 6,3 miljoonaa euroa. 
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Liikevaihto, 
konserni 151,5 164,9 -8,1 55,6 58,4 -4,7 242,5 
Meteorology 53,3 43,7 +22,0 18,7 14,5 +28,6 64,9 
Controlled 
Environment 37,1 40,9 -9,3 12,5 13,2 -4,8 54,3 
Weather Critical 
Operations 61,1 80,3 -23,9 24,4 30,6 -20,5 123,3 
Liiketulos, 
konserni 4,7 24,0 -80,5 6,3 9,2 -30,9 38,0 
Meteorology 0,5 5,1 -90,4 1,3 1,9 -32,7 8,0 
Controlled 
Environment 4,9 7,4 -33,8 2,2 1,9 +17,9 8,4 
Weather Critical 
Operations -0,6 13,4 -104,5 1,8 7,3 -75,1 24,6 
Eliminoinnit ja 
muu toiminta -0,1 -1,8  1,0 -1,9  -3,0 
Tulos ennen 
veroja 2,3 25,9 -91,1 5,9 10,4 -43,5 38,9 
Katsauskauden 
tulos 1,8 18,0 -90,3 4,0 7,3 -45,1 28,4 
Saatujen tilausten 
määrä 179,5 188,0 -4,6 60,3 66,2 -8,9 247,9 
Tilauskanta 118,3 105,5  118,3 105,5  90,3 
Osakekohtainen 
tulos 0,10 0,99 -90,3 0,22 0,40 -45,1 1,56 
Oman pääoman 
tuotto (%) 1,3 13,5  1,3 13,5  15,5 
 
 
Kommentit kolmanteen neljännekseen 
 
Kolmannen neljänneksen liiketulos oli voitollinen. Liikevaihto oli hieman alhaisempi kuin vuoden 
2008 vertailukaudella. Maailmantalouden taantuman johdosta teollisuussegmenttien markkinoilla 
kysyntä oli edelleen hiljaista, mutta liikevaihto kasvoi hieman toiseen neljännekseen verrattuna.  
 
Tilauskanta säilyi vahvana. 
 



Vaisalan tulosta rasittivat strategisten panostusten lisäksi radiosondien tuotanto-häiriöt, joiden 
vaikutus Meteorology ja Weather Critical Operations -liiketoimintojen liikevaihtoon oli noin 2 
miljoonaa euroa. Tuotantohäiriöstä aiheutuva kustannusvaikutus oli yhteensä 2,7 miljoonaa euroa, 
mikä sisältää 1,7 miljoonan euron romutuskustannuksen. Tuotantohäiriöt on saatu korjattua 
eivätkä ne vaikuta enää neljännen neljänneksen tuotantoon. 
 
Kolmannella neljänneksellä tehtiin lisäksi kertaluonteinen bonusvarausten purku, minkä 
positiivinen tulosvaikutus on 2 miljoonaa euroa eliminoinneissa ja muissa toiminnoissa. 
 
Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat kohtuullisella tasolla vaikka ne laskivat 
vuoden 2008 vertailukaudesta.  
 
 
Lähitulevaisuuden näkymät 
 
Tiedotteessa 13.10.2009 päivitetyn mukaisesti näkemyksemme on, että vuoden 2009 liikevaihto 
tulee jäämään hieman alhaisemmaksi kuin edellisvuonna. Pääasiallisena syynä tähän on odotettua 
alhaisempi tilauskertymä vuoden 2009 viimeiselle neljännekselle erityisesti projektimyynnin 
osalta. Lisäksi loppuvuoteen liittyy edelleen epävarmuutta projektimyynnin ja -toimitusten 
ajoittumisen sekä teollisuussegmenttien kysynnän kehittymisen vuoksi. 
 
Vaisalan asiakasrakenteen ja vuodelle 2010 saatujen tilausten perusteella markkinatilanteen 
odotetaan edelleen pysyvän pääosin ennallaan ja Vaisalan liiketoiminnan stabiilina vuoteen 2010 
mentäessä. 
 
Controlled Environment -liiketoiminnassa, jonka asiakaskunta koostuu teollisuusasiakkaista, 
kysyntä on edelleen hidasta, mikä lisää epävarmuutta ja siirtää kasvutavoitteita näiltä osin 
myöhempään ajankohtaan. Näiden segmenttien osuus on noin 25 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.  
 
Meteorology-liiketoiminta-alueen yleisnäkymät ovat hyvät.  
 
Weather Critical Operations -liiketoiminta-alueen kysyntä on tyydyttävä, mutta nykyinen 
taloustilanne vaikuttaa asiakkaiden hankintapäätöksiin ja projektien toteutumiseen tämän vuoden 
aikana. Loppuvuodelle ajoittuu lukuisia projektitoimituksia. Tämän vuoksi riski toimitusprojektien 
aikataulujen siirtymiselle kasvaa, mikä lisää epävarmuutta loppuvuoteen. 
 
Strategiset kasvuun tähtäävät panostukset kuormittavat tulosta tänä vuonna noin 10 miljoonalla 
eurolla. Panostuksilla pyritään varmistamaan Vaisalan teknologinen etumatka strategisesti 
valituilla markkinoilla, tehostamaan prosesseja ja alentamaan tuotantokustannuksia.  
 
Yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintanäkymä ei ole muuttunut ja Vaisala on edelleen täysin 
sitoutunut kasvustrategiansa toteuttamiseen.  
 
Vaisalan toiminnalle on tyypillistä voimakas kausivaihtelu, ja perinteisesti merkittävä osa 
liikevaihdosta ja tuloksesta toteutuu viimeisellä neljänneksellä.  
 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan yhdeksän kuukauden tuloksesta: 
 
Kolmas neljännes oli voitollinen huolimatta myyntiimme ja tulokseemme kielteisesti vaikuttavasta 
suhdanteesta ja radiosondien tuotantohäiriöstä. Kykenimme edelleen säilyttämään vahvan 
markkina-asemamme ja -osuutemme. Myös saatujen tilausten määrä pysyi kohtalaisena ja 
tilauskanta vahvana, eivätkä toimintamme perusedellytykset ole olennaisesti muuttuneet. 
 
Jatkamme edelleen määrätietoisesti kasvustrategiamme toteuttamista. Nämä pitkän tähtäimen 
merkittävät kasvuhankkeemme rasittavat tulosta ja osin myös liikevaihtoa lyhyellä aikavälillä, 
mutta luovat perustaa tulevalle menestykselle sekä alentamalla kustannuksia että luomalla uutta 
myyntiportfoliota.  
 



Kolmannen  neljänneksen aikana erittäin positiivista oli myynnin kehitys Amerikan markkinoilla. 
 
Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana olemme myös luoneet perustaa nykyistä huomattavasti 
suuremmalla toimitusvolyymille samalla varmistaen myös toimituskykymme viimeisen 
neljänneksen aikana. Uuden strategian sekä uuden organisaation ja toimintamallin mukainen 
kyvykkyys on nyt kehittynyt tasolle, jolla pystymme suoriutumaan hyvinkin vaativista toimituksista 
globaalille asiakaskunnallemme entistä tehokkaammin ja aiempaa suuremmalla volyymilla. 
 
 
Markkinatilanne, liikevaihto ja tilauskanta 
 
Maailmantalouden epävarmuus heijastuu nyt myös Vaisalan liiketoimintaan.  
Haastavassa taloustilanteessa Vaisala on kuitenkin onnistunut säilyttämään markkinaosuutensa.   
 
Controlled Environment -liiketoiminnassa eli teollisuussegmenteissä markkinat ovat supistuneet 
vuoden 2009 aikana. Epävarma taloustilanne vaikuttaa asiakkaiden hankintapäätöksiin myös 
Weather Critical Operations ja Meteorology-liiketoiminta-alueilla, vaikka näkymät näissä 
segmenteissä ovat edelleen kohtuulliset. 
 
Vaisala-konsernin liikevaihto laski 8,1 prosenttia vertailukauteen nähden 151,5 (164,9) miljoonaan 
euroon. Meteorologyn liikevaihto kasvoi 22,0 prosenttia, kun taas Weather Critical Operationsin 
laski 23,9 prosenttia ja Controlled Environmentin 9,3 prosenttia. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein Vaisalan liikevaihto olisi laskenut 12,5 prosenttia. 
 
Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 97 (95) prosenttia. 
 
Americas-alueen liikevaihto nousi euromääräisesti 21,4 prosenttia 64,0 (52,7) miljoonaan euroon. 
Liikevaihto laski 20,4 prosenttia EMEA:n alueella 53,4 (67,0) miljoonaan euroon ja APAC:in 
alueella 24,4 prosenttia 34,1 (45,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
muutokset olisivat olleet Americas +10,2 %, EMEA -19,4 % ja APAC -28,5 %.  
 
Saatujen tilausten määrä laski vertailukauteen nähden 4,6 prosenttia 179,5 (188,0) miljoonaan 
euroon. Viimeisen 12 kuukauden aikana saatujen tilausten määrä on 239,3 miljoonaa euroa. 
Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 118,3 (105,5) miljoonaa euroa. Tilauskannasta noin 55 
miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2010 tai myöhemmin. 
 
 
Taloudellinen asema ja tulos 
 
Katsauskauden liiketulos oli 3,1 prosenttia liikevaihdosta, eli 4,7 (24,0) miljoonaa euroa. Tulos 
ennen veroja oli 1,5 prosenttia liikevaihdosta eli 2,3 (25,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos 
oli 1,2 prosenttia liikevaihdosta eli 1,8 (18,0) miljoonaa euroa.  
 
Vaisala-konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Taseen loppusumma 30.9.2009 
oli 209,6 (230,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 87 % (84 %).  
 
Konsernin likvidien rahavarojen määrä oli 57,6 (102,4) miljoonaa euroa. Uuden 
toiminnanohjausjärjestelmän uusimiseen liittyen Vaisala Oyj:ssa otettiin käyttöön uusi 
talousjärjestelmä 1.10. alkaen. Järjestelmän vaihtamisen helpottamiseksi Vaisala Oyj:ssa syyskuun 
lopussa avoinna olleet ostovelat maksettiin etuajassa, minkä vaikutus likvidien rahavarojen 
määrään oli 5,8 miljoonaa euroa negatiivinen.  
 
 
Investoinnit 
 
Bruttoinvestoinnit olivat 12,8 (7,8) miljoonaa euroa. 
 
Tammikuussa 2009 Vaisala hankki yhdysvaltalaisen lentokenttäpalveluja tarjoavan Aviation 
System Maintenance Inc (ASMI) yrityksen koko osakekannan. Yhtiön palveluksessa on 10 henkilöä 



ja sen arvioitu liikevaihto vuodelle 2008 oli 1,8 miljoonaa euroa. Yhtiö sijaitsee Kansasin 
osavaltiossa ja sillä on laaja asiakaskunta ja yli 25 vuoden kokemus lentokenttien säälaitteiden 
asennuksista ja ylläpidosta.  
 
Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi Vaisalan asemaa ylläpitopalvelujen tarjoajana Yhdysvaltojen 
lentokenttäsäämarkkinoilla täydentäen Vaisalan nykyisiä palvelusopimuksia ja osaamista. Nämä 
synergiaedut ovat vaikuttaneet alustavien laskelmien mukaisen yhden miljoonan euron liikearvon 
syntymiseen. Hankintahinta oli 2,4 miljoonaa euroa, johon sisältyy ehdollinen 0,5 miljoonan euron 
suuruinen kauppahinta. Ehdollinen kauppahinta erääntyy maksettavaksi vuoden 2010 loppuuun 
mennessä, jos tietyt tulosodotukset täyttyvät.  
 
Vaisalan uusi toiminnanohjausjärjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön tänä ja ensi vuonna. Hanke 
uuden toimistotilan rakentamiseksi Vantaalle etenee suunnitelmien mukaan. Vanhan 
toimistorakennuksen purkutyöt alkoivat toisen vuosineljänneksen aikana ja maanrakennustyöt 
kolmannella neljänneksellä. 
 
 
Muutokset raportoinnissa 
 
Vaisala julkisti uuden strategiansa marraskuussa 2008. Yhtiö keskittyy jatkossa ympäristö- ja 
teollisuusmittauksen toimialueella markkinoille, joilla on suurimmat kasvumahdollisuudet. Yhtiö 
hakee kasvua sekä nykyisiltä että uusilta markkinasegmenteiltä. Samassa yhteydessä ilmoitettiin, 
että raportointi muutetaan vastaamaan uutta segmenttijakoa. Vuoden 2009 ensimmäisestä 
osavuosikatsauksesta lähtien Vaisala-konsernin liiketoiminta raportoidaan kolmessa segmentissä, 
joita ovat Meteorology, Weather Critical Operations ja Controlled Environment. 
Konserni on vuoden 2009 alusta ottanut käyttöön uudistetun IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -
standardin sekä IFRS 8 Toimintasegmentti -standardin. Näillä standardeilla ei ole merkittävää 
vaikutusta osavuosikatsauksen esittämiseen. 
 
 
Meteorology  
 
Meteorology -liiketoiminta-alueen markkinasegmentit ovat kehittyvät markkinat ja kehittyneet 
markkinat. Meteorology palvelee kansallisia meteorologian ja hydrologian laitoksia, joiden 
pääasiallinen tehtävä on tuottaa ja tarjota kansallisia sääpalveluja ja -tietoa. 
 
Meteorology-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 22,0 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 
53,3 (43,7) miljoonaa euroa. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, 
liikevaihto olisi kasvanut 16,7 prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli 0,5 (5,1) miljoonaa euroa.  
 
Vaisala osallistuu Yhdysvaltojen ilmatieteen laitoksen mittavaan tuulikeilainverkon 
uudistushankkeeseen. Hanke on edennyt ns. kolmanteen vaiheeseen, jossa Vaisala toimittaa yhden 
tuulikeilaimen asiakkaalle koekäyttöön. Projektin ennakoitua suuremmat kustannukset rasittivat 
liiketoiminta-alueen liiketulosta toisella vuosineljänneksellä noin kahdella miljoonalla eurolla. 
  
Kolmannella neljänneksellä radiosondien tuotantohäiriöt laskivat Meteorology-liiketoiminta-
alueen liikevaihtoa noin 2 miljoonaa euroa. Näistä aiheutuva kustannusvaikutus oli noin 2,5 
miljoonaa euroa, mikä sisältää 1,5 miljoonan euron romutuskustannuksen. Häiriöt on saatu 
korjattua, eivätkä ne vaikuta enää neljännen neljänneksen tulokseen. 
 
Meteorologyn saamien tilausten määrä oli 68,4 miljoonaa euroa ja tilauskanta katsauskauden 
lopussa 56,2 miljoonaa euroa.  
 
Toisen vuosineljänneksen aikana Venäjän säähavainnointiverkon modernisointiprojektin 
toimitukset saatettiin päätökseen sekä Japanin ilmatieteen laitos tilasi kymmenen luotauskalustoa 
kansalliseen yläilmahavaintoverkkoon. Tilaus on merkittävä askel Japanin markkinoilla, sillä 
toimitusten jälkeen valtaosa Japanin luotausasemista käyttää Vaisalan laitteita. 
 



Vaisala ja Yhdysvaltojen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)  
allekirjoittivat toisella vuosineljänneksellä viisivuotisen sopimuksen, jonka mukaan Vaisala 
toimittaa uuden sukupolven GPS-pudotussondeja Yhdysvaltoihin hurrikaanien tunnistamista, 
tutkimusta ja reittien ennustamista varten. Kaupan arvo on noin 9,2 miljoonaa dollaria. 
  
 
Controlled Environment 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alue koostuu puhdashuoneet ja olosuhdekaapit-, 
rakennusautomaatio- ja valikoidut teollisuuden sovellukset -segmenteistä. Tämän liiketoiminta-
alueen asiakkaat toimivat tarkasti säädellyissä ja vaativissa olosuhteissa, joissa tarkat olosuhteiden 
mittaukset ovat tärkeitä operatiivisen laadun, tuottavuuden tai energiansäästön varmistamiseksi. 
 
Kolmas vuosineljännes oli vahvin neljännes tänä vuonna. Jonkinasteista piristymistä oli näkyvissä 
etenkin Yhdysvaltojen, Kiinan ja Euroopan markkinoilla. 
 
Liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 9,3 prosenttia vertailukauteen nähden 37,1 (40,9) 
miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskusta huolimatta Vaisala on kyennyt säilyttämään 
markkinaosuutensa. Mikäli valuuttakurssit olisivat pysyneet edellisen vuoden tasolla, liikevaihto 
olisi laskenut 15,7 prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli 4,9 (7,4) miljoonaa euroa. 
 
Controlled Environmentin saamien tilausten määrä oli 36,3 miljoonaa euroa ja tilauskanta 
katsauskauden lopussa 2,7 miljoonaa euroa. 
 
 
Weather Critical Operations 
 
Weather Critical Operations -liiketoiminta-alueeseen kuuluu lentokenttä-, tie-, puolustus-, 
tuulienergia- ja valikoidut sovellukset -segmentit. Weather Critical Operations palvelee asiakkaita, 
joiden liiketoimintaan sää keskeisesti vaikuttaa, kuten lentokentät, tieviranomaiset, 
puolustusvoimat ja tuulipuistot. 
 
Liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 23,9 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 61,1 (80,3) 
miljoonaa euroa. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, liikevaihto olisi 
laskenut 26,8 prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli -0,6 (13,4) miljoonaa euroa.  
 
Weather Critical Operationsin saamien tilausten määrä oli 74,7 miljoonaa euroa ja tilauskanta 
katsauskauden lopussa 59,4 miljoonaa euroa.  
 
Kolmannen neljänneksen radiosondituotannon tuotantohäiriöt rasittivat romutuskustannuksina 
Weather Critical Operations -liiketoiminta-alueen liiketulosta noin 0,2 miljoonalla eurolla. Häiriöt 
on saatu korjattua, eivätkä ne vaikuta enää neljännen neljänneksen tulokseen. 
 
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa ja tulosta alentaneet säätutkien signaaliprosessorien ja 
lentokentän säähavainnointijärjestelmien projektitoimitukset saatiin päätökseen toisen 
neljänneksen aikana. 
 
Vaisala ilmoitti ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimittavansa yläilmahavaintolaitteita 
pitkäaikaiselle asiakkaalleen. Sopimuksen arvo on 8,6 miljoonaa dollaria ja laitteet toimitetaan 
vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. 
 
Vaisala ilmoitti kolmannella neljänneksellä pilotoivansa yhdessä yhdysvaltalaisten NCAR:in 
(National Center for Atmospheric Research) ja Xcel Energyn kanssa uutta havainnointi- ja 
ennustusjärjestelmää tuulienergian tarpeisiin.  
 
 
 
 
 



Muut toiminnot 
 
Tutkimus ja tuotekehitys 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 19,1 (17,6) miljoonaa euroa, eli 12,6 %  konsernin 
liikevaihdosta. 
 
Konsernin tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta tulee kasvamaan vuonna 2009. Tämä johtuu 
kertaluonteisista lisäpanostuksista, joilla pyritään yhtenäistämään teknologia-alustoja sekä 
parantamaan tuotteiden modulaarisuutta, valmistettavuutta ja käytettävyyttä.  
 
Tuotekehityksen lisäkustannukset vuodelle 2009 tulevat olemaan noin kolme miljoonaa euroa. 
Tuotekehityskustannusten osuuden liikevaihdosta arvioidaan olevan lisäpanostuksen jälkeen 11-12 
%. 
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Vaisala julkisti kehittävänsä kansainvälisen tiedeyhteisön 
tarpeisiin referenssiradiosondin, mikä mahdollistaa paremmat maailmanlaajuiset havainnot 
ilmastonmuutoksen seurantaan. Hanke toteutetaan yhdessä kansainvälisten ilmastontutkijoiden 
kanssa. Laite tuottaa hyvin tarkkaa ilmastohavaintotietoa yläilmakehästä. 
 
Vaisala julkisti kolmannella vuosineljänneksellä maailmanlaajuisen salamanpaikannuspalvelun 
(GLD360), jonka avulla voidaan paikantaa yli kaksi kolmasosaa pilven ja maan välillä tapahtuvista 
salamaniskuista maailmanlaajuisesti. Lisäksi Vaisala kehitti erityisen radiosondin RS92-D 
puolustusvoimien käyttöön ja RVP900 digitaalisen vastaanottimen ja signaaliprosessorin 
säätutkiin. 
 
 
Vaisala Services 
 
Vaisalan palveluliiketoiminta raportoidaan vuoden 2009 alusta osana liiketoimintayksiköitä. 
Palvelujen liikevaihto katsauskaudella oli 20,0 (21,9) miljoonaa euroa. 
 
Vaisala osti tammikuussa Aviation Systems Maintenance Inc. (ASMI) -yrityksen Yhdysvalloista 
vahvistamaan lentokenttäsääpalvelujaan. ASMIn toimintojen yhdistäminen Vaisalaan saatiin 
päätökseen 1.7.2009. 
 
 
Henkilöstö 
 
Vaisala-konsernin henkilöstön määrä oli tammi-syyskuussa keskimäärin 1288 (1167). 
Henkilöstöstä 39 (39) prosenttia työskenteli konsernin ulkomaisissa toimipisteissä. 
 
Vaisalassa on käytössä kaksi palkitsemisjärjestelmää; koko henkilöstön kattava liikevaihdon ja 
kannattavuuden kehittymiseen perustuva bonusjärjestelmä sekä kolmivuotinen avainhenkilöt 
kattava kannattavuuden kehittymiseen sidottu järjestelmä. 
 
 
Muutokset yhtiön johdossa 
 
KTM Timo Raikaslehto nimitettiin Vaisalan myynti- ja markkinointijohtajaksi ja johtoryhmän 
jäseneksi 1.3.2009 alkaen. 
 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Lähiajan merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän yleiseen 
talouskehitykseen, valuuttakurssien vaihteluun, tuotannon häiriöttömään toimintaan, 
projektitoimituskykyyn, asiakkaiden rahoitustilanteeseen ja mahdollisiin osto- tai 
investointikäyttäytymisen muutoksiin sekä tilausten ja toimitusten siirtymiseen tai 



peruuntumiseen. Suurimmat riskit liikevaihdon toteutumiselle liittyvät suhdanneherkkiin 
teollisuussegmentteihin, joiden osalta kysyntä on hidastunut selvästi. Näiden segmenttien osuus 
on noin 25 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihdon ja tuloksen toteutumiseen voi vaikuttaa 
lisäksi loppuvuodelle suunniteltujen projektien peruuntuminen tai siirtyminen myöhempään 
ajankohtaan. 
 
Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja toimintaympäristössä voivat 
vaikuttaa negatiivisesti myös Vaisalan toimintaan. Näitä riskejä seurataan ja niihin varaudutaan 
yhtiössä riskienhallintapolitiikan mukaisesti.  
 
Yhtiössä on käynnissä merkittäviä kehityshankkeita ja organisaatiomuutoksia, joilla luodaan 
perustaa uuden strategian toteutumiselle. Lisäksi kehitteillä on koko konsernin kattava uusi 
toiminnanohjausjärjestelmä. Nämä muodostavat lyhyellä aikavälillä Vaisalan liikevaihtoon ja 
tulokseen liittyviä riskejä. 
 
 
Vaisalan osake 
 
Katsauskauden lopussa hallituksella ei ollut valtuuksia osakepääoman korotukseen eikä uusien 
osakkeiden, erityisten oikeuksien tai optio-oikeuksien liikkeellelaskuun. 
 
31.12.2008 Vaisalan A-osakkeen kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssa oli 22,11 euroa ja 
katsauskauden lopussa 24,85 euroa. Katsauskauden ylin noteeraus oli 28,46 euroa ja alin 20,80 
euroa. Vaisalan osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana 1.167.669 kappaletta.  
 
Vaisalalla on 30.9.2009 18.218.364 osaketta, joista 3.399.084 kuuluu sarjaan K ja 14.819.280 
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 81,3 % kaikista 
osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet muodostavat 18,7 % kaikista osakkeista ja 
82,1 % äänimäärästä. 
 
Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita oli 368,0 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä 
noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden katsauskauden 
päätöspäivän päätöskurssiin, oli katsauskauden lopussa 452,5 miljoonaa euroa ilman yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön Internet-sivuilta.  
 
K-osakkeen muuntaminen A-osakkeeksi  
 
Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut uudet A-osakkeet 
(500 kpl) on merkitty kaupparekisteriin 05.03.2009. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin 
kohteeksi 06.03.2009 alkaen. 
 
Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut uudet A-osakkeet 
(6000 kpl) on merkitty kaupparekisteriin 14.05.2009. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin 
kohteeksi 15.05.2009 alkaen. 
 
Omat ja emoyhtiön osakkeet 
 
Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä omia A-osakkeita 9.150 kappaletta, joiden 
suhteellinen osuus osakepääomasta on 0,05 % ja äänimäärästä 0,01 %. Yhtiön hallussa olevista 
osakkeista suoritettu vastike on 251.898,31 euroa. 
 
 
 
 



Yhtiökokouksen päätökset 
 
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2009 Vantaalla. Kokous vahvisti 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja 
hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. 
 
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 osingoksi hallituksen esityksen mukaisesti 0,90 euroa 
osakkeelta eli yhteensä 16.388.292,60 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille ei 
makseta osinkoa. Osinkojen maksupäivä oli 7. huhtikuuta 2009. 
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Erovuorossa olleet Stig Gustavson ja Mikko 
Voipio valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen muut jäsenet ovat Yrjö Neuvo, Maija 
Torkko, Raimo Voipio ja Mikko Niinivaara. 
 
Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 35.000 euroa ja kunkin jäsenen palkkio 25.000 
euroa vuodessa. 
 
Tilintarkastajat 
 
Tilintarkastusyhteisöksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Hannu Pellinen KHT. 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous 
 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Voipio ja varapuheenjohtajana Yrjö Neuvo. Jäseninä 
toimivat Maija Torkko, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Stig Gustavson. 
 
 
Vantaalla 5. päivänä marraskuuta 2009 
 
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. 
 

Tunnusluvut 1-9 1-9 7-9 7-9 1-12 
 2009 2008 2009 2008 2008 
Oman pääoman tuotto 1,3% 13,5% 1,3% 13,5% 15,5% 
Osakemäärä (1000 kpl), ulkona olevat 18 209 18 209 18 209 18 209 18 209 
Osakemäärä (1000 kpl), painotetulla 
keskiarvolla 18 209 18 209 18 209 18 209 18 209 
Osakemäärä (1000 kpl)/ 
osakeantioikaistu 18 209 18 209 18 209 18 209 18 209 
Tulos/osake (EUR) 0,10 0,99 0,22 0,40 1,56 
Tulos/osake (EUR), 
laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,10 0,99 0,22 0,40 1,56 
Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) -0,82 1,46     1,77 
Oma pääoma/osake (EUR) 9,59 9,87 9,59 9,87 10,47 
Omavaraisuusaste  87 % 84 % 87 % 84 % 82 % 
Bruttoinvestoinnit (MEUR) 12,8 7,8 3,4 2,8 12,2 
Poistot (MEUR) 7,2 6,0 2,4 2,0 8,2 
Henkilöstö keskimäärin 1 288 1 167 1 330 1 202 1 177 
Tilauskanta (MEUR) 118,3 105,5 118,3 105,5 90,3 
Johdannaissopimuksista aiheutuva 
vastuu (MEUR) 16,3 14,3 16,3 14,3 14,8 



 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin 
vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Konserni on vuoden 2009 alusta ottanut käyttöön uudistetun IAS 1 
Tilinpäätöksen esittäminen -standardin sekä IFRS 8 Toimintasegmentti -standardin. Näillä 
standardeilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsauksen esittämiseen. 
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA 
(IFRS, MEUR)        
 1-9 1-9 Muutos  7-9 7-9 Muutos  1-12 
 2009 2008 % 2009 2008 % 2008 
Liikevaihto 151,5 164,9 -8,1 55,6 58,4 -4,7 242,5 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -78,6 -71,5 9,9 -28,4 -25,0 13,6 -105,1 
Bruttokate 72,9 93,4 -22,0 27,2 33,4 -18,4 137,4 
Muut liiketoiminnan tuotot 0,1 0,1 8,7 0,1 0,1 18,2 0,1 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -33,9 -35,7 -4,8 -10,9 -12,2 -10,9 -51,5 
Tutkimus-ja kehitystoiminnan 
kulut -19,1 -17,6 8,5 -6,4 -6,1 6,4 -24,6 
Muut hallinnon kulut -15,2 -16,2 -6,1 -3,7 -6,0 -39,5 -23,4 
Liiketoiminnan muut kulut 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 
Liikevoitto 4,7 24,0 -80,5 6,3 9,2 -30,9 38,0 
Rahoitustuotot ja -kulut -2,4 1,9 -222,5 -0,5 1,2 -136,5 0,9 
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
Voitto ennen veroja 2,3 25,9 -91,1 5,9 10,4 -43,5 38,9 
Tuloverot -0,6 -7,9 -92,9 -1,9 -3,1 -39,8 -10,5 
Katsauskauden voitto 1,8 18,0 -90,3 4,0 7,3 -45,1 28,4 
Jakautuminen emoyhtiön 
omistajille 1,8 18,0 -90,3 4,0 7,3 -45,1 28,4 
        
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. 
        
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 
Laimentamaton osakekohtainen 
tulos (EUR) 0,10 0,99 -90,3 0,22 0,40 -45,1 1,56 
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 0,99 -90,3 0,22 0,40 -45,1 1,56 
        
LAAJA TULOSLASKELMA        
 
T ilikauden tulos 1,8 18,0 -90,3 4,0 7,3 -45,1 28,4 
Muuntoeron muutos -1,3 0,9 -255,2 -1,3 3,1 -141,0 1,3 
Tilikauden laaja tulos 0,4 18,9 -97,9 2,7 10,4 -73,8 29,7 
        
Tilikauden laajan tuloksen 
jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille  0,4 18,9 -97,9 2,7 10,4 -73,8 29,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONSERNIN TASE (MEUR) 30.9.2009 30.9.2008 Muutos  31.12.2008 
   %  
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat hyödykkeet 16,4 17,1 -4,0 17,3 
Aineelliset hyödykkeet 44,2 36,3 21,8 39,1 
     
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,5 0,5 -0,6 0,6 
Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 3,9 0,1 
Pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1 15,7 0,1 
Laskennalliset verosaamiset 6,5 4,9 34,0 5,8 
     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 34,0 23,6 44,3 22,8 
Myyntisaamiset ja muut     
saamiset 44,8 45,4 -1,5 51,7 
Tuloverosaamiset 5,3 0,1 7.094,6 0,8 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 0,0 27,5 -100,0 25,3 
Rahavarat 57,6 74,9 -23,1 78,1 
VARAT YHTEENSÄ 209,6 230,5 -9,1 241,7 
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
Oma pääoma     
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 0,2 0,1 45,0 0,2 
Muuntoerot -5,4 -4,5 20,1 -4,1 
Voitto edellisiltä tilikausilta 154,1 142,1 8,4 142,1 
Omat osakkeet -0,3 -0,3 0,0 -0,3 
Tilikauden voitto 1,8 18,0 -90,3 28,4 
Oma pääoma yhteensä 174,6 179,7 -2,9 190,6 
     
Vieras pääoma     
Pitkäaikaiset velat     
Eläkevelvoitteet 0,4 0,3 16,6 0,3 
Korolliset pitkäaikaiset velat 0,1 0,2 -37,5 0,0 
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,1 21,6 0,7 
Laskennalliset verovelat 0,0 0,3 -100,0 0,4 
     
Lyhytaikaiset velat     
Korollisten pitkäaikaisten lainojen 
lyhennyserät 0,0 0,1 -100,0 0,0 
Korolliset lyhytaikaiset velat 0,2 0,1 67,7 0,2 
Saadut ennakot 9,9 17,7 -43,9 10,3 
Tuloverovelat 0,0 1,7 -101,0 1,8 
Muut lyhytaikaiset velat 24,4 30,4 -19,8 37,3 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 209,6 230,5 -9,1 241,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konsernin omanpääoman 
muutoslaskelma 30.9.2009         
 Osake Osa Yli Vara Omat Muun Voit Oma 
 pää ke kurssi rahas osak to  to  pääoma 
 oma anti rahas to keet erot varat yhteen 
      to         sä 
Oma pääoma 1.1.2009 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -4,1 170,4 190,6 
         
Tilikauden laaja tulos    0,0  -1,3 1,8 0,4 
Osingon jako       -16,4 -16,4 
         
Oma pääoma 30.09.2009 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -5,4 155,8 174,6 
         
 Osake Osa Yli Vara Omat Muun Voit Oma 
 pää ke kurssi rahas osak to  to  pääoma 
 oma anti rahas to keet erot varat yhteen 
      to         sä 
Oma pääoma 1.1.2008 7,7 0,0 16,6 0,1 -0,3 -5,4 157,6 176,3 
         
Tilikauden laaja tulos      0,9 18,0 18,9 
Osingon jako       -15,5 -15,5 
         
Oma pääoma 30.09.2008 7,7 0,0 16,6 0,1 -0,3 -4,5 160,1 179,7 

 
Konsernin rahoituslaskelma (MEUR)     
 1-9 1-9 Muutos  1-12 
 2009 2008 % 2008 
Liiketoiminnan rahavirta     
Myynnistä saadut maksut 162,5 177,7 -8,5 241,4 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,0 -100,0 0,1 
Maksut liiketoiminnan kuluista -168,7 -144,0 17,2 -197,6 
Saadut korot 0,8 1,6 -47,4 0,0 
Maksetut korot -0,1 -0,1 9,8 -0,2 
Muut rahoituserät, netto -1,4 -0,2 -619,8 0,9 
Maksetut tuloverot -8,1 -8,5 -5,2 -12,5 
Liiketoiminnan rahavirta ( A ) -15,0 26,5 -156,4 32,2 
     
     
Investointien rahavirta     
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,7 -1,3 -46,7 -0,5 
Investoinnit aineellisiin  hyödykkeisiin -10,0 -6,8 47,7 -12,0 
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen hankintahetken 
rahavaroilla -1,7 0,0  0,0 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,3 -78,7 0,2 
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,0 -100,0 0,0 
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 -0,1 -85,1 -0,2 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien     
rahoitusvarojen nettomuutos 23,2 15,1 53,7 17,3 
Investointien rahavirta ( B ) 10,8 7,1 51,1 4,9 
     
Rahoituksen rahavirta     
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,1 0,0  0,0 
Maksetut osingot ja muu voitonjako -16,4 -15,5 5,9 -15,5 
Rahoituksen rahavirta ( C ) -16,5 -15,5 6,6 -15,4 
     
Rahavarojen muutos ( A + B + C )     
lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -20,7 18,2 -213,7 21,7 
     



Rahavarat tilikauden alussa 78,1 56,7 37,8 56,7 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,2 0,0 286,6 -0,3 
Rahavarojen muutos -20,7 18,2 -213,7 21,7 
Rahavarat tilikauden lopussa 57,6 74,9 -23,1 78,1 

 
Segmentti-informaatio       
Liiketoimintasegmentit      

1-9/2009 WCO * CEN * MET * 
Muu 
toiminta Konserni 

M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 61,1 37,1 53,3 0,0 151,5 
Liikevaihto 61,1 37,1 53,3 0,0 151,5 
      
Liikevoitto  -0,6 4,9 0,5 -0,1 4,7 
      
Rahoitustuotot ja -kulut     -2,4 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     2,3 
Tuloverot     -0,6 
Tilikauden voitto      1,8 
      
Poistot 0,6 0,1 1,1 5,4 7,2 
      
* WCO= Weather Critical 
Operations      
* CEN = Controlled Environment      
* MET= Meteorology      
      
Segmentti-informaatio       
Liiketoimintasegmentit      

1-9/2008 WCO * CEN * MET * 
Muu 
toiminta Konserni 

M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 80,3 40,9 43,7 0,0 164,9 
Liikevaihto 80,3 40,9 43,7 0,0 164,9 
      
Liikevoitto  13,4 7,4 5,1 -1,8 24,0 
      
Rahoitustuotot ja -kulut     1,9 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     25,9 
Tuloverot     -7,9 
Tilikauden voitto      18,0 
      
Poistot 0,5 0,0 0,9 4,5 6,0 
      
* WCO= Weather Critical 
Operations      
* CEN = Controlled Environment      
* MET= Meteorology      
      
Segmentti-informaatio       
Liiketoimintasegmentit      



7-9/2009 WCO * CEN * MET * 
Muu 
toiminta Konserni 

M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 24,4 12,5 18,7 0,0 55,6 
Liikevaihto 24,4 12,5 18,7 0,0 55,6 
      
Liikevoitto  1,8 2,2 1,3 1,0 6,3 
      
Rahoitustuotot ja -kulut     -0,5 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     5,9 
Tuloverot     -1,9 
Tilikauden voitto      4,0 
      
Poistot 0,2 0,0 0,3 1,8 2,4 
      
* WCO= Weather Critical 
Operations      
* CEN = Controlled Environment      
* MET= Meteorology      
      
Segmentti-informaatio       
Liiketoimintasegmentit      

7-9/2008 WCO * CEN * MET * 
Muu 
toiminta Konserni 

M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 30,6 13,2 14,5 0,0 58,4 
Liikevaihto 30,6 13,2 14,5 0,0 58,4 
      
Liikevoitto  7,3 1,9 1,9 -1,9 9,2 
      
Rahoitustuotot ja -kulut     1,2 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     10,4 
Tuloverot     -3,1 
Tilikauden voitto      7,3 
      
Poistot 0,2 0,0 0,3 1,5 2,0 
      
* WCO= Weather Critical 
Operations      
* CEN = Controlled Environment      
* MET= Meteorology      
      
Segmentti-informaatio       
Liiketoimintasegmentit      

1-12/2008 WCO * CEN * MET * 
Muu 
toiminta Konserni 

M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 123,3 54,3 64,9 0,0 242,5 
Liikevaihto 123,3 54,3 64,9 0,0 242,5 
      



Liikevoitto  24,6 8,4 8,0 -3,0 38,0 
      
Rahoitustuotot ja -kulut     0,9 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     38,9 
Tuloverot     -10,5 
Tilikauden voitto      28,4 
      
Poistot 0,7 0,1 1,2 6,2 8,2 
      
* WCO= Weather Critical 
Operations      
* CEN = Controlled Environment      
* MET= Meteorology      

 
 
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
    
    
  Oma pääoma + vähemmistöosuus  
Omavaraisuusaste (%) = ------------------------------------------ x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
    
  Voitto ennen veroja   
  - verot +/- vähemmistöosuus  
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+ vähemmistöosuus (keskimäärin)  

 
 
 
 
 
 
 



Lisätietoja: 
 
Jouni Lintunen 
talousjohtaja, p.(09) 8949 2215, GSM 040 579 0181 
www.vaisala.com 
 
Vaisala Oyj 
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