
 
 
 
 
Vaisala Oyj    Pörssitiedote    11.5.2010 klo 8.30  
 
 
Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 
 
Liikevaihto vertailukautta korkeampi ja hyvällä tasolla, liiketulos edellisvuotta 
heikompi 
 

- Liikevaihto 49,3 (42,1) miljoonaa euroa, kasvua 17,2 %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
liikevaihdon kasvu olisi ollut 18,5 % 

- Liiketulos -6,2 (-3,1) miljoonaa euroa 
- Osakekohtainen tulos -0,18 (-0,23) euroa 
- Saadut tilaukset: 68,1 (66,1) miljoonaa euroa, kasvua 2,9 % 
- Liiketoiminnan rahavirta 6,7 (0,4) miljoonaa euroa 
- Likvidit rahavarat 42,2 (97,1) miljoonaa euroa 

 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 

 
1-3 
2010 
(MEUR) 

1-3 
2009 
(MEUR) 

Muutos 
(%) 

1-12 
2009 

(MEUR) 
Liikevaihto, 
konserni 49,3 42,1 17,2 231,8 
Meteorology 12,0 15,8 -24,0 80,8 
Controlled 
Environment 13,6 12,8 6,2 49,2 
Weather Critical 
Operations 23,6 13,5 75,5 101,8 
Liiketulos, 
konserni -6,2 -3,1 -99,1 12,0 
Meteorology -3,4 0,6 -718,0 3,4 
Controlled 
Environment 1,4 1,2 17,8 3,4 
Weather Critical 
Operations -3,2 -4,4 27,4 5,5 
Eliminoinnit ja 
muu toiminta -1,0 -0,5  -0,4 
Tulos ennen 
veroja -4,4 -4,2 -5,2 10,1 
Katsauskauden 
tulos -3,3 -4,2 20,6 6,9 
Saatujen tilausten 
määrä 68,1 66,1 2,9 237,0 
Tilauskanta 114,3 114,4  95,5 
Osakekohtainen 
tulos -0,18 -0,23 20,6 0,38 
Oman pääoman 
tuotto (%) -7,7 -9,3  3,7 
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Kommentit ensimmäiseen neljännekseen 
 
Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli edellisvuoden vertailukautta korkeampi, mutta 
kannattavuus jäi vertailukautta heikommaksi.  
 
Tulokseen vaikuttivat pääosin projektitoimitusten heikko myyntikate uusien markkinoiden 
avaamiseksi erityisesti kehittyvien markkinoiden sääliiketoiminnoissa. Sen lisäksi kasvuun tähtäävät 
panostukset, yritysostoihin liittyvät kertaluonteiset kustannukset sekä toiminnanohjausjärjestelmän 
uudistamiseen liittyvät kustannukset rasittivat tulosta.  
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta olivat edellisen vuoden tasolla, ja tilauskanta säilyi vahvana. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Maailmantalouden epävakauden ja valuuttakurssien muutosten odotetaan edelleen vaikuttavan 
Vaisalan liiketoimintaan. Vaisalan asiakasrakenteen ja saatujen tilausten perusteella 
markkinatilanteen odotetaan pysyvän pääosin ennallaan vuonna 2010. 
 
Vaisala olettaa liikevaihtonsa vuonna 2010 kasvavan hieman edellisestä vuodesta. Myös 
kannattavuuden odotetaan paranevan hieman. Strategiset kasvuun tähtäävät panostukset jatkuvat ja 
kuormittavat tulosta tänäkin vuonna. 
 
Ensimmäinen vuosineljännes on ollut perinteisesti Vaisalalle maltillinen, ja yhtiö uskoo liiketuloksen 
kehittyvän positiivisesti loppuvuoden aikana. 
 
QTT- ja Veriteq -yritysostojen ei oleteta vaikuttavan merkittävästi liikevoittoon vuonna 2010. 
 
Vaisalan pitkän aikavälin liiketoimintanäkymä ei ole muuttunut, ja yhtiö on edelleen sitoutunut 
kasvustrategiansa toteuttamiseen.  
 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta: 
 
Vaisalan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli hyvällä tasolla ja selvästi edellisvuoden 
vertailukautta korkeampi: liikevaihtomme kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla. Sen sijaan 
kannattavuutemme laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä kannattavuuden laskuun olivat 
pääasiassa alhaiset myyntikatteet etenkin projektiliiketoiminnassa kehittyvillä markkinoilla. Lisäksi 
yhtiössä käynnissä olevat strategiaa tukevat kehityspanostukset sekä yritysostoihin liittyvät 
kertaluontoiset kustannukset rasittivat liiketulosta noin 3  miljoonaa euroa.  
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen tuloksen kehitys on ollut positiivista, mikä antaa 
viitteitä siitä, että teollisuusmittalaitteidemme kysyntä olisi elpymässä. Eniten tällä alueella kasvoi 
Life Science –alue Puhdashuoneet-liiketoiminnassa. Myös Weather Critical Operations -
liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli myönteistä, mutta sen 
sijaan yksikön kannattavuus ei ollut hyväksyttävällä tasolla. Meteorology-liiketoiminta-alueen 
alkuvuosi oli odotettua heikompi. 
 
Aiomme jatkaa toimenpiteitä parantaaksemme kannattavuutta ja kilpailukykyä. Tarkastelemme 
myös tarvetta tehdä rakenteellisia muutoksia vastataksemme tehokkaammin nykyisen liiketoiminnan 
tarpeisiin. 
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Jatkamme myös edelleen kasvustrategiamme toteuttamista. Uskomme vahvasti, että Vaisalan 
kannattavuutta lyhyellä aikavälillä rasittavat ponnistukset palkitsevat yhtiötä ja sen omistajia pitkällä 
aikavälillä ja vahvistavat Vaisalan asemaa maailman johtavana ympäristönmittaukseen 
erikoistuneena yrityksenä. 
 
 
 
Markkinatilanne, liikevaihto ja tilauskanta 
 
Controlled Environment –liiketoiminnan ensimmäinen neljännes oli positiivinen. Maailmantalouden 
epävarmuus näkyy edelleen Meteorology ja Weather Critical Operations -liiketoiminnoissa, vaikka 
näistä jälkimmäisen liikevaihto kasvoi.  
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei tullut merkittäviä yksittäisiä tilauksia. Yrityksen 
markkinaosuudet ovat ennallaan. 
 
Vaisala-konsernin liikevaihto kasvoi 17,2 prosenttia vertailukauteen nähden 49,3 (42,1) miljoonaan 
euroon. Joulukuussa 2009 hankitun QTT-yrityksen liikevaihto oli 1,9 miljoonaa euroa. Weather 
Critical Operationsin liikevaihto kasvoi 75,5 prosenttia ja Controlled Environmentin 6,2 prosenttia. 
Meteorologyn liikevaihto laski 24,0 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein Vaisalan 
liikevaihto olisi kasvanut 18,5 prosenttia. 
 
Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 99 (97) prosenttia. 
 
Liikevaihto nousi euromääräisesti Americas-alueella 27,6 prosenttia 20,2 (15,8) miljoonaan euroon, 
APAC-alueella 14,7 prosenttia 11,4 (9,9) miljoonaan euroon ja EMEA:n alueella 8,5 prosenttia 17,7 
(16,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein muutokset olisivat olleet Americas 33,9 
prosenttia, APAC 13,2 prosenttia ja EMEA 7,9 prosenttia.  
 
Saatujen tilausten määrä nousi vertailukauteen nähden 2,9 prosenttia 68,1 (66,1) miljoonaan euroon. 
Orgaaninen saatujen tilausten määrä ilman QTT-yrityskauppaa kasvoi 1,1 prosenttia. 
 
Tilauskannasta noin 26 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2011 tai myöhemmin. 
 
 
Taloudellinen asema ja tulos 
 
Tilikauden liiketulos oli -12,6 prosenttia liikevaihdosta, eli -6,2 (-3,1) miljoonaa euroa. Liiketulosta 
rasittivat pääosin myyntikatteiden lasku erityisesti kehittyvien markkinoiden sääliiketoiminnoissa, 
panostukset tuotekehitykseen, yritysostoihin liittyvät uudelleenjärjestelyt ja kertaluonteiset 
kustannukset sekä toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen liittyvät kustannukset. 
 
Tulos ennen veroja oli -9,0 prosenttia liikevaihdosta eli -4,4 (-4,2) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos 
oli -6,8 prosenttia liikevaihdosta eli -3,3 (-4,2) miljoonaa euroa.  
  
Vaisala-konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Taseen loppusumma 31.3.2010 oli 
232,7 (233,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 76 % (76 %).  
 
Liiketoiminnan rahavirta oli 6,7 (0,4) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien rahavarojen määrä oli 
42,2 (97,1) miljoonaa euroa.  
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Investoinnit 
 
Bruttoinvestoinnit olivat 14,1 (6,5) miljoonaa euroa. 
 
Investointeihin sisältyy 1.4.2010 toteutuneeseen Veriteq-yrityskauppaan liittyvä Kanadaan 
perustettavan yhtiön omaksi pääomaksi suoritettu 8, 4 miljoonan euron ennakkomaksu. 
 
Vaisalan uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto jatkuu suunnitelman 
mukaisesti tänä ja ensi vuonna. 
 
Hanke uuden toimistotilan rakentamiseksi Vantaalle etenee suunnitelmien mukaan. 
Toimistorakennuksen suunniteltu valmistumisajankohta on vuoden 2010 lopussa. 
 
 
Meteorology  
 
Meteorology-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 24,0 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 12,0 
(15,8) miljoonaa euroa. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, liikevaihto 
olisi laskenut 24,8 prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli -3,4 (0,6) miljoonaa euroa.  
 
Liikevaihdon laskuun vaikutti se, että ensimmäiselle vuosineljännekselle ei ajoittunut suuria 
projektitoimituksia ja tästä seurannut myynnin volyymin lasku alensi kannattavuutta. 
Projektiliiketoiminnan kannattavuus on alhaista kehittyvillä markkinoilla uutta liiketoimintaa 
haettaessa.  
 
Meteorologyn saamien tilausten määrä oli 24,1 (22,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta katsauskauden 
lopussa oli 48,7 miljoonaa euroa.  
 
 
Controlled Environment 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia vertailukauteen 
nähden 13,6 (12,8) miljoonaan euroon. Mikäli valuuttakurssit olisivat pysyneet edellisen vuoden 
tasolla, liikevaihto olisi kasvanut 8,5 prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli 1,4 (1,2) miljoonaa 
euroa. 
 
Myynnin kasvua edellisen vuoden vertailukauteen nähden oli etenkin Japanissa ja Euroopassa. 
Suurinta kasvu oli Puhdashuone –liiketoimintaan kuuluvalla Life Science -alueella.  
 
Controlled Environmentin saamien tilausten määrä oli 14,1 (12,6) miljoonaa euroa ja tilauskanta 
katsauskauden lopussa 3,7 miljoonaa euroa. 
 
 
Weather Critical Operations 
 
Liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 75,5 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 23,6 (13,5) 
miljoonaa euroa. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, liikevaihto olisi 
noussut 78,5 prosenttia. Joulukuussa 2009 hankitun QTT-yrityksen liikevaihto oli 1,9 miljoonaa 
euroa. Kaikki markkinasegmentit kasvattivat myyntiään tällä liiketoiminta-alueella.  
 
Katsauskauden liiketulos oli -3,2 (-4,4) miljoonaa euroa. Joulukuussa 2009 ostetussa QTT:ssa tehtiin 
katsauskaudella uudelleenjärjestelyitä, joiden kertaluonteiset kulut rasittivat ensimmäisen 
neljänneksen tulosta 0,8 miljoonalla eurolla. Näillä järjestelyillä tavoitellaan 3-4 miljoonan euron 
vuosittaisia säästöjä vuodesta 2011 alkaen. 
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Weather Critical Operationsin saamien tilausten määrä oli 29,9 (30,7) miljoonaa euroa ja tilauskanta 
katsauskauden lopussa 61,9 miljoonaa euroa.  
 
 
Muut toiminnot 
 
Tutkimus ja tuotekehitys 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 8,4 (6,5) miljoonaa euroa, eli 17,0 prosenttia konsernin 
liikevaihdosta. QTT:n osuus tästä oli 0,4 miljoonaa euroa.  
 
Konsernin tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta tulee säilymään korkeana vuonna 2010. Tämä 
johtuu lisäpanostuksista, joilla pyritään yhtenäistämään teknologia-alustoja sekä parantamaan 
tuotteiden modulaarisuutta, valmistettavuutta ja käytettävyyttä.  
 
Vaisala julkisti kaikkiaan yhdeksän uutta tuotetta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Näistä 
merkittävimmät olivat pilvenkorkeusmittari CL51, Vaisala HUMICAP mittapäät HMP60 ja HMP110 
kosteuden ja lämpötilan mittaukseen sekä Vaisala MetMan Webview 2.0, internetpohjainen 
meteorologisen tiedon visualisointiohjelmisto.  
 
Palveluliiketoiminta 
 
Vaisalan palveluliiketoiminta raportoidaan osana liiketoimintayksiköitä. Palvelujen liikevaihto 
katsauskaudella oli 6,5 (7,3) miljoonaa euroa.  
 
 
Henkilöstö 
 
Vaisala-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 1 399 (1 236). Henkilöstöstä 
43 (40) 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 
 
Vaisalan teknologiajohtaja Ari Meskanen nimitettiin Vaisalan myynti- ja markkinointijohtajaksi 
1.1.2010 alkaen.  
 
Petteri Naulapää nimitettiin Vaisalan tietohallintojohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 
16.2.2010 alkaen. Jussi Kallunki, Vaisalan aiempi tietohallintojohtaja siirtyi riskienhallinnasta ja 
turvallisuusasioista vastaavaksi johtajaksi. 
  
 
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. 
Liikevaihdon ja tuloksen toteutumiseen vaikuttavat teollisuussegmenttien markkinatilanteen kehitys 
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sekä projektien toteutuminen. Yhtiö on lisäksi laajentanut projektiliiketoimintaansa kehittyvillä 
markkina-alueilla, joissa uuden liiketoiminnan luomiseen liittyvien projektien kannattavuus on 
normaalitasoa heikompi. Tämän lisäksi projektiliiketoiminnan osuus yhtiön koko liiketoiminnan 
volyymistä on muutenkin kasvussa. Mikäli yhtiön tekemät projektiliiketoiminnan kannattavuuteen ja 
uuden liiketoiminnan luomiseen liittyvät oletukset osoittautuisivat virheellisiksi, tämä voi muodostaa 
Vaisalan liikevaihtoon ja tulokseen liittyviä riskejä. 
 
Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja toimintaympäristössä voivat 
vaikuttaa negatiivisesti myös Vaisalan toimintaan. Näitä riskejä seurataan ja niihin varaudutaan 
yhtiön 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. 
 
Vaisala on toteuttanut yritysostoja, joiden vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen riippuu 
olennaisesti ostetun yrityksen toiminnan haltuunoton ja integroinnin onnistumisesta. Mikäli tehdyt 
oletukset saavutettavien synergioiden osalta osoittautuvat virheellisiksi tai ostetun toiminnan 
haltuunotto tai integrointi epäonnistuu, voi tämä muodostaa 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. 
 
31.12.2009 Vaisalan A-osakkeen kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 25,10 euroa ja 
katsauskauden lopussa 22,25 euroa. Katsauskauden ylin noteeraus oli 25,77 euroa ja alin 21,11 euroa. 
Vaisalan osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana 898.011 kappaletta.  
 
Vaisalalla on 31.3.2010 18.218.364 osaketta, joista 3.397.684 kuuluu sarjaan K ja 14.820.680 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 % kaikista osakkeista ja 
17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet muodostavat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % 
äänimäärästä. 
 
Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
oli 329,6 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-
sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän päätöskurssiin, oli 
katsauskauden lopussa 405,2 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön Internet-sivuilta ja tilinpäätöksen liitetiedoista.  
 
 
Omat ja emoyhtiön osakkeet 
 
Yhtiön hallussa oli tilikauden 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. 
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Yhtiökokouksen päätökset 
 
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. maaliskuuta 2010 Vantaalla. Kokous vahvisti 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja 
hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009. 
 
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 osingoksi hallituksen esityksen mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta 
eli yhteensä 11.835.989,10 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille ei makseta osinkoa. 
Osinkojen maksupäivä oli 8. huhtikuuta 2010. 
 
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erovuorossa olleet Yrjö Neuvo ja 
Maija Torkko valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen muut jäsenet ovat Raimo Voipio, 
Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Stig Gustavson. 
 
Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 35.000 euroa ja kunkin jäsenen palkkio 25.000 
euroa vuodessa. 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250.000 euron suuruisista 
rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka. 
 
 
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. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Vaisala osti 1.4.2010 kanadalaisen life science -markkinoilla toimivan Veriteq Instruments Inc -
yrityksen. Veriteq valmistaa tuotteistettuja järjestelmiä ja mittalaitteita kriittisten tilojen 
olosuhteiden jatkuvaan valvontaan. 
  
Veriteq on johtava olosuhteiden valvontajärjestelmien ja mittalaitteiden toimittaja 
lääketeollisuudelle, bioteknologiayrityksille ja lääkintälaitteiden valmistajille. Vancouverissa 
sijaitsevan yrityksen liikevaihto vuonna 2009 oli 5 miljoonaa euroa ja sillä on noin 40 työntekijää. 
Kauppahinta oli 8,5 miljoonaa euroa, mihin sisältyy ehdollinen kauppahinta 0,7 miljoonaa euroa. 
 
DI Kai Konola nimitettiin Weather Critical Operations -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Vaisalan 
johtoryhmän jäseneksi 1.7.2010 alkaen.  
 
 
Vantaalla 10. päivänä toukokuuta 2010 
 
Vaisala Oyj 
Hallitus 
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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 2009  
vuosikertomuksesta ja internet-sivuilta 
http://www.vaisala.com/vuosikertomus2009/riskienhallinta.html
 
Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 
 2010 2009 2009 
Oman pääoman tuotto -7,7% -9,3% 3,7% 
Osakemäärä (1000 kpl), ulkona olevat 18 209 18 209 18 209 
Osakemäärä (1000 kpl), painotetulla 
keskiarvolla 18 209 18 209 18 209 
Osakemäärä (1000 kpl) / osakeantioikaistu 18 209 18 209 18 209 
Tulos/osake (EUR) -0,18 -0,23 0,38 
Tulos/osake (EUR), laimennusvaikutuksella 
oikaistuna -0,18 -0,23 0,38 
Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 0,37 0,02 -0,17 
Oma pääoma/osake (EUR) 9,20 9,42 9,90 
Omavaraisuusaste  76 % 76 % 81 % 
Bruttoinvestoinnit (MEUR) 14,1 6,5 27,7 
Poistot (MEUR) 2,9 2,4 9,6 
Henkilöstö keskimäärin 1 399 1 236 1 302 
Tilauskanta (MEUR) 114,3 114,4 95,5 
Johdannaissopimuksista aiheutuva vastuu* 
(MEUR) 17,3 15,2 15,8 

 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Konserni soveltaa 1.1.2010 voimassa olevia 
standardeja sekä niiden muutoksia. Lisätietoja Vaisalan vuoden 2009 vuosikertomuksessa.  
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS, EUR 
miljoona)     
 1-3 1-3 Muutos  1-12 
 2010 2009 % 2009 
Liikevaihto 49,3 42,1 17,2 231,8 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -26,0 -19,8 31,2 -121,1 
Bruttokate 23,3 22,2 4,6 110,7 
Muut liiketoiminnan tuotot 0,0 0,0 2000,0 0,1 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -13,9 -12,3 12,3 -48,6 
Tutkimus-ja kehitystoiminnan kulut -8,4 -6,5 28,4 -28,4 
Muut hallinnon kulut -7,3 -6,5 12,1 -21,8 
Liikevoitto -6,2 -3,1 -99,1 12,0 
Rahoitustuotot ja -kulut 1,8 -1,1 -266,3 -1,9 
Voitto ennen veroja -4,4 -4,2 -5,1 10,1 
Tuloverot 1,1 0,0 11 844,4 -3,2 
Katsauskauden tulos -3,3 -4,2 20,3 6,9 
Jakautuminen emoyhtiön omistajille -3,3 -4,2 20,3 6,9 
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Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.    
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen 
tulos:   
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,18 -0,23 20,1 0,38 
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) -0,18 -0,23 20,1 0,38 
     
LAAJA TULOSLASKELMA     
Katsauskauden tulos -3,3 -4,2 20,6 6,9 
Muut laajan tuloksen erät     
Muuntoeron muutos 2,4 1,5 57,0 -0,8 
Katsauskauden laaja tulos -1,0 -2,7 64,6 6,1 
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille  -1,0 -2,7  6,1 

 
 
KONSERNIN TASE (EUR miljoona) 31.3.2010 31.3.2009 Muutos  31.12.2009 
   %  
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat hyödykkeet 24,2 19,1 26,8 23,7 
Aineelliset hyödykkeet 62,5 41,1 52,1 49,8 
     
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,5 0,4 18,7 0,5 
Muut rahoitusvarat 0,3 0,3 -6,9 0,1 
Pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1 3,1 0,3 
Laskennalliset verosaamiset 6,1 5,9 2,8 5,7 
     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 30,6 29,8 2,7 27,3 
Myyntisaamiset ja muut     
saamiset 56,6 36,8 53,7 67,9 
Tuloverosaamiset 9,7 3,2 202,1 6,2 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 0,0 23,6 -100,0 0,0 
Rahavarat 42,2 73,5 -42,7 50,1 
VARAT YHTEENSÄ 232,7 233,9 -0,5 231,4 
     
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 0,2 1,0 0,2 
Muuntoerot -2,4 -2,6 -5,5 -4,8 
Voitto edellisiltä tilikausilta 149,1 154,1 -3,2 154,0 
Omat osakkeet -0,3 -0,3 0,0 -0,3 
Tilikauden tulos -3,3 -4,2 20,6 6,9 
Oma pääoma yhteensä 167,6 171,5 -2,3 180,3 
     
Vieras pääoma     
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Pitkäaikaiset velat     
Eläkevelvoitteet 1,3 0,3 299,7 1,2 
Korolliset pitkäaikaiset velat 1,0 0,2 337,6 0,7 
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,4 -79,8 0,1 
Laskennalliset verovelat 0,2 0,1 184,5 0,3 
     
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset lyhytaikaiset velat 0,2 0,2 49,1 0,3 
Saadut ennakot 11,0 9,5 16,3 10,2 
Tuloverovelat -0,3 1,3 -120,3 0,3 
Muut lyhytaikaiset velat 51,5 50,4 2,3 38,0 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 232,7 233,9 -0,5 231,4 

 
 
 
Konsernin omanpääoman muutoslaskelma 
31.3.2010      
         
  a* b* c* d* e* f* g* h* 
Oma pääoma 1.1.2010 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -4,9 160,9 180,3 
         
Tilikauden laaja tulos    0,0  2,5 -3,3 -0,9 
Muut muutokset        0,0 
Osingon jako       -11,8 -11,8 
         
Oma pääoma 31.03.2010 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -2,4 145,8 167,6 
         
  a* b* c* d* e* f* g* h* 
Oma pääoma 1.1.2009 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -4,1 170,4 190,6 
         
Tilikauden laaja tulos      1,5 -4,2 -2,7 
Muut muutokset        0,0 
Osingon jako       -16,4 -16,4 
         
Oma pääoma 31.03.2009 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -2,6 149,8 171,5 
         
a*= Osakepääoma         
b*= Osakeanti         
c*= Ylikurssirahasto         
d*= Vararahasto         
e*= Omat osakkeet         
f'*= Muuntoerot         
g*= Voittovarat         
h*= Oma pääoma yhteensä         

 
 
Konsernin rahoituslaskelma (EUR miljoona)     
 1-3 1-3 Muutos  1-12 
 2010 2009 % 2009 
Liiketoiminnan rahavirta     
Myynnistä saadut maksut 66,2 57,5 15,2 225,7 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,0 -100,0 0,0 
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Maksut liiketoiminnan kuluista -57,0 -55,0 3,6 -218,0 
Saadut korot 0,1 0,6 -85,9 1,0 
Maksetut korot 0,0 0,0 -111,4 -0,1 
Muut rahoituserät, netto 0,6 0,4 75,1 -1,4 
Maksetut tuloverot -3,3 -3,0 8,1 -10,3 
Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 6,7 0,4 1.748,2 -3,2 
     
     
Investointien rahavirta     
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,2 -0,3 -35,9 -1,3 
Investoinnit aineellisiin  hyödykkeisiin -14,7 -3,0 385,5 -13,7 
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen 
hankintahetken rahavaroilla 0,0 -1,8 -100,0 -16,7 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0,0 0,0 900,0 0,1 
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,1 0,0 354,5 -0,1 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien     
rahoitusvarojen nettomuutos 0,0 0,0  23,2 
Investointien rahavirta ( B ) -14,7 -5,0 192,3 -8,5 
     
Rahoituksen rahavirta     
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 -0,1 -100,0 -0,1 
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0 0,0  -16,4 
Rahoituksen rahavirta ( C ) 0,0 -0,1 -100,0 -16,5 
     
Rahavarojen muutos ( A + B + C )     
lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -8,0 -4,8 67,3 -28,2 
     
Rahavarat tilikauden alussa 50,1 78,1 -35,9 78,1 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 0,3 -64,0 0,2 
Rahavarojen muutos -8,0 -4,8 67,3 -28,2 
Rahavarat tilikauden lopussa 42,2 73,5 -42,7 50,1 

 
Segmentti-informaatio       
Liiketoimintasegmentit      

1-3/2010 
WCO 

* CEN * 
MET 

* 
Muu 

toiminta Konserni 
M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 23,6 13,6 12,0 0,0 49,3 
Liikevaihto 23,6 13,6 12,0 0,0 49,3 
      
Liikevoitto  -3,2 1,4 -3,4 -1,0 -6,2 
      
Rahoitustuotot ja -kulut     1,8 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     -4,4 
Tuloverot     1,1 
Katsauskauden voitto      -3,3 
      
Poistot 0,7 0,0 0,3 1,9 2,9 
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* WCO= Weather critical 
operations      
* CEN = Controlled environment      
* MET= Meteorology      
      

1-3/2009 
WCO 

* CEN * 
MET 

* 
Muu 

toiminta Konserni 
M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 13,5 12,8 15,8 0,0 42,1 
Liikevaihto 13,5 12,8 15,8 0,0 42,1 
      
Liikevoitto  -4,4 1,2 0,6 -0,5 -3,1 
      
Rahoitustuotot ja -kulut     -1,1 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     -4,2 
Tuloverot     0,0 
Katsauskauden voitto      -4,2 
      
Poistot 0,2 0,0 0,4 1,9 2,5 
      
* WCO= Weather critical 
operations      
* CEN = Controlled environment      
* MET= Meteorology      
      
      

1-12/2009 
WCO 

* CEN * 
MET 

* 
Muu 

toiminta Konserni 
M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 101,8 49,2 80,8 0,0 231,8 
Liikevaihto 101,8 49,2 80,8 0,0 231,8 
      
Liikevoitto  5,5 3,4 3,4 -0,4 12,0 
      
Rahoitustuotot ja -kulut     -1,9 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     10,1 
Tuloverot     -3,2 
Katsauskauden voitto      6,9 
      
Poistot 0,8 0,1 1,4 7,3 9,6 
      
* WCO= Weather critical 
operations      
* CEN = Controlled environment      
* MET= Meteorology      
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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  = -------------------------------------------  x 100  
tuotto-% (ROE)  Oma pääoma+ vähemmistöosuus (keskimäärin)  
    

 
 
Lisätietoja: 
 
Jouni Lintunen 
talousjohtaja, p.(09) 8949 2215, GSM 040 579 0181 
www.vaisala.com 
 
Vaisala Oyj 
 
 
 
JAKELU: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Suomen Tietotoimisto 
Muut keskeiset tiedotusvälineet 
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