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Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 
Tammi-maaliskuussa 2015 liikevaihto kasvoi 2 % 58,7 miljoonaan euroon. Liiketulos laski  

-7.7 (-3.2) miljoonaan euroon.  

 

Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti 
- Saadut tilaukset 66,9 (68,6) miljoonaa euroa, laskua 2 % 

- Tilauskanta 137,5 (144,7) miljoonaa euroa, laskua 5 % 

- Liikevaihto 58,7 (57,5) miljoonaa euroa, kasvua 2 % 

- Bruttokateprosentti 44,8 % (48,1 %) 

- Liiketulos -7,7 (-3,2) miljoonaa euroa 

- Osakekohtainen tulos -0,15 (-0,12) euroa 

- Liiketoiminnan rahavirta 6,3 (-0,9) miljoonaa euroa 

- Rahavarat 54,7 (43,3) miljoonaa euroa 

- Taloudellinen ohjeistus 2015: Vaisala arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan 285-315 miljoonaa euroa 
ja liiketuloksen (EBIT) 20-30 miljoonaa euroa. 

 

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit ensimmäisestä 

vuosineljänneksestä 2015 
“Vuoden ensimmäinen neljännes on tyypillisesti Vaisalalle hiljainen, eikä tämä vuosi ole poikkeus. Erittäin 
vahvan vuoden 2014 neljännen neljänneksen jälkeen, Vaisalan liikevaihto oli 58,7 miljoonaa euroa ja se 
kasvoi 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Weather-liiketoiminta-alueen myynti on voimakkaasti 
kausiluonteista ja sen liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa, laskien 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi 17 %. 
Huomionarvoista on, että tämä kasvu tuli kaikilta maantieteellisiltä alueilta ja oli vahvinta Amerikassa. 
 
Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset laskivat 2 % ja olivat 66,9 miljoonaa 
euroa. Tämä on seurausta Weather-liiketoiminta-alueen saatujen tilausten 14 %:n laskusta. Yksi 
vuosineljänneksen kohokohdista oli Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun kanssa solmittu 5,8 miljoonan 
dollarin sopimus heidän säätutkaverkkonsa päivittämisestä uusimmalla teknologialla. Controlled 
Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 31 %. Vaisalan tilauskanta pysyi vahvana 5 
%:n laskusta huolimatta ja oli 137,5 miljoonaa euroa. 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen -7,7 miljoonan euron liiketulos oli pettymys. Liiketuloksen lasku johtui 
pääasiassa alhaisemmasta bruttokateprosentista, jonka aiheuttivat vaatimattomat myyntivolyymit ja 
Weather-liiketoiminta-alueen laskenut liikevaihto. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos 
oli 3,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi 55 %. Kasvu johtui hyvästä myynnistä sekä vahvasta 
markkinakysynnästä. Vaisalan tulokseen sisältyvät myös 1,8 miljoonan euron kertaluonteiset 
irtisanomiskustannukset, jotka syntyivät kun uusi organisaatio otettiin käyttöön huhtikuun alussa. 
 
Huhtikuun 1. päivästä alkaen Vaisala toimii uuden organisaatiorakenteen mukaisesti, mikä mahdollistaa 
ketterämmän toimintatavan vähemmällä sisäisellä koordinaatiolla. Henkilöstömäärä on hieman 
vähentynyt, mutta uuden organisaatiorakenteen todellinen hyöty tulee siitä, että se vahvistaa 
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asiakaslähtöisyyttä kaikissa toiminnoissa sekä varmistaa toiminnan tehokkuuden yksinkertaistamalla 
toimintamalleja. 
 
Viimeisimmät talousennusteet enteilevät edelleen kohtalaista talouskasvua vuodelle 2015, kun 
kehittyneiden maiden parantuneet näkymät kompensoivat kehittyvien talouksien riskejä. Vaikka sään 
mittausratkaisujen markkinoiden aktiviteetti oli hiljaista vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, ei 
kysynnässä nähdä merkittäviä muutoksia ja markkinoiden odotetaan paranevan vuoden loppua kohden. 
Erojen eri asiakasryhmien sekä maantieteellisten alueiden kysynnän ja kilpailutilanteen välillä odotetaan 
kuitenkin jatkuvan. Vaisala arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan 285-315 miljoonaa euroa ja 
liiketuloksen (EBIT) 20-30 miljoonaa euroa.” 
 

Avainluvut       
  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
Saadut tilaukset, milj. euroa 66,9 68,6 295,0 
Tilauskanta, milj. euroa 137,5 144,7 129,2 
Liikevaihto, milj. euroa 58,7 57,5 299,7 
Bruttokate, milj. euroa 26,3 27,6 153,1 
Bruttokateprosentti 44,8 48,1 51,1 
Kiinteät kulut, milj. euroa 32,2 30,8 127,2 
Liiketulos, milj. euroa -7,7 -3,2 26,4 
Liiketulos, % -13,1 -5,5 8,8 
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa -3,7 -3,3 29,1 
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -2,8 -2,2 23,4 
Osakekohtainen tulos, euroa -0,15 -0,12 1,30 
Oman pääoman tuotto, % -6,9 -5,9 14,3 
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,9 1,7 7,9 
Poistot, milj. euroa 3,9 3,7 15,2 
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 6,3 -0,9 23,8 
Rahavarat kauden lopussa, milj. euroa 54,7 43,3 47,6 

 

Markkinatilanne tammi-maaliskuussa 2015 
Maailmantalous jatkoi kohtuullista kasvua tammi-maaliskuussa 2015. Kehittyneiden talouksien parantunut 
suhdannetilanne vaikutti positiivisesti teollisuuden mittausratkaisujen markkinoihin. Sään 
mittausratkaisujen markkinat hidastuivat tammi-maaliskuussa 2015 vuoden 2014 aktiivisen toisen 
vuosipuoliskon jälkeen. Euron heikkeneminen vaikutti positiivisesti Vaisalan liiketulokseen. 
 
EMEA-alueella sään mittausratkaisujen markkinat hidastuivat tammi-maaliskuussa 2015. Taloudellinen 
tilanne heikensi kysyntää Venäjällä ja sen naapurimaissa. Kysyntä Länsi-Euroopan sään mittausratkaisujen 
markkinoilla heikkeni hiukan erittäin aktiivisen vuoden 2014 jälkeen. Teollisuuden mittausratkaisujen 
kysyntä kasvoi EMEA-alueella Euroopan tuotantoteollisuuden parantuneen suhdannetilanteen 
seurauksena.  
 
Americas-alueella sään mittausratkaisujen markkinat hidastuivat hieman vuoden 2014 aktiivisen toisen 
vuosipuoliskon jälkeen. Teollisuuden mittausratkaisujen markkinatilanne säilyi suotuisana. 
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APAC-alueella sään mittausratkaisujen markkinat säilyivät vakaina. Teollisuuden mittausratkaisujen 
kysyntää tuki Japanin parantunut markkinatilanne.  
 

Tammi-maaliskuu 2015 tulos 
Saadut tilaukset 
Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos, % 2014 
Weather 43,1 50,4 -14 215,2 
Controlled Environment 23,8 18,2 31 79,8 
Yhteensä 66,9 68,6 -2 295,0 
     
Tilauskanta     
Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos, % 2014 
Weather 129,7 139,1 -7 123,7 
Controlled Environment 7,8 5,6 39 5,5 
Yhteensä 137,5 144,7 -5 129,2 
 
Tammi-maaliskuussa 2015 saadut tilaukset olivat 66,9 (68,6) miljoonaa euroa ja ne laskivat 2 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Lasku tuli pääasiassa EMEA-alueelta. Weather-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset 
olivat 43,1 (50,4) miljoonaa euroa ja ne laskivat 14 %. Lasku tuli erityisesti Airports-, Roads and Rail - ja 
New Weather Market -asiakasryhmistä. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset 
olivat 23,8 (18,2) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 31 % kertyen kaikilta maantieteellisiltä alueilta. 
 
Maaliskuun lopussa 2015 tilauskanta oli 137,5 (144,7) miljoonaa euroa ja se laski 5 % edellisvuoteen 
verrattuna. Tilauskannasta 49,1 (58,3) miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2016 tai myöhemmin.  
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 
Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos, % 2014 
Weather 37,2 39,1 -5 219,6 
Controlled Environment 21,5 18,3 17 80,2 
Yhteensä 58,7 57,5 2 299,7 
     
Liikevaihto maantieteellisin aluein      
Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos, % 2014 
EMEA 19,4 22,1 -12 111,8 
Americas  21,4 21,9 -2 112,1 
APAC 17,8 13,5 32 75,9 
Yhteensä 58,7 57,5 2 299,7 
 
Tammi-maaliskuussa 2015 Vaisalan liikevaihto oli 58,7 (57,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 2 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 37,2 (39,1) miljoonaa euroa ja se laski 5 %. 
Lasku tuli kaikista muista asiakasryhmistä paitsi Airports-asiakasryhmästä. Controlled Environment -
liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 21,5 (18,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 17 % ja kasvu kertyi kaikilta 
maantieteellisiltä alueilta, erityisesti Americas-alueelta. 
 
Tammi-maaliskuussa 2015 EMEA-alueen liikevaihto oli 19,4 (22,1) miljoonaa euroa ja se laski 12 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Americas-alueen liikevaihto oli 21,4 (21,9) miljoonaa euroa ja se laski 2 %. 
APAC-alueen liikevaihto oli 17,8 (13,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 32 %. 
 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 54,3 (57,5) miljoonaa euroa ja se olisi laskenut 
3,2 miljoonaa euroa tai 6 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 4,4 miljoonaa 
euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta euroon nähden.  
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Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 % (98 %). 
 
Bruttokateprosentti ja liiketulos 
Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos, % 2014 
Bruttokateprosentti 44,8 48,1  51,1 
Liiketulos     
   Weather -8,7 -4,8 -81 17,0 
   Controlled Environment 3,3 2,1 55 12,1 
   Eliminoinnit ja muut -2,3 -0,5 -363 -2,8 
   Liiketulos yhteensä -7,7 -3,2 -142  26,4 
 
Tammi-maaliskuussa 2015 bruttokateprosentti oli 44,8 % (48,1 %). Bruttokateprosentin lasku johtui 
pääasiassa myyntivolyymien laskusta ja siihen liittyvästä yksikkökustannusten kasvusta mittakaavaetujen 
heikentyessä Weather-liiketoiminta-alueella. Lisäksi euron arvonalentuminen ja siirtyminen 
standardikustannuspohjaiseen varastojen arvostukseen kasvattivat myytyjen suoritteiden kustannuksia 1,0 
miljoonalla eurolla. 
 
Kiinteät kulut olivat 32,2 (30,8) miljoonaa euroa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä ja ne kasvoivat 
4 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu tuli pääasiassa Yhdysvaltain dollaripohjaisista kustannuksista euron 
arvonalentumisen seurauksena. Lisäksi liiketulosta laskivat uudelleenjärjestelyihin liittyvät 1,8 miljoonan 
euron kertaluonteiset kulut.  
 
Tammi-maaliskuussa 2015 liiketulos oli -7,7 (-3,2) miljoonaa euroa. 
 
Tammi-maaliskuun 2015 rahoitustuotot ja -kulut olivat 4,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa 
USD-valuuttamääräisten saatavien arvostustuotoista. 
 
Tammi-maaliskuun 2015 voitto (tappio) ennen veroja oli -3,7 (-3,3) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 0,9 
(1,1) miljoonaa euroa. Tulos oli -2,8 (-2,2) miljoonaa euroa.  
 
Osakekohtainen tulos tammi-maaliskuussa 2015 oli -0,15 (-0,12). 
 

Tase ja rahavirta 
Vaisalan omavaraisuusaste ja likviditeetti säilyivät vahvoina maaliskuun 2015 lopussa. Koska 
liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvä vuoden 2014 kolmannesta neljänneksestä lähtien, rahavarat olivat 
maaliskuun 2015 lopussa 54,7 (43,3) miljoonaa euroa. Vaisalalla ei ollut myöskään merkittäviä korollisia 
velkoja. 
 
Taseen loppusumma oli 255,5 (226,5) miljoonaa euroa. Kasvu johtui euron heikentymisestä suhteessa 
muihin valuuttoihin sekä varastojen ja lyhytaikaisten velkojen kasvusta.  
 
Tammi-maaliskuussa 2015 Vaisalan liiketoiminnan rahavirta oli 6,3 (-0,9) miljoonaa euroa. Rahavirran 
kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtui pääasiassa myyntisaamisten laskusta.  
 

Investoinnit ja divestoinnit 
Tammi-maaliskuussa 2015 bruttoinvestoinnit olivat 0,9 (1,7) miljoonaa euroa. Poistot olivat 3,9 (3,7) 
miljoonaa euroa. 
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Weather-liiketoiminta-alue 
Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos, % 2014 
Saadut tilaukset 43,1 50,4 -14 215,2 
Tilauskanta 129,7 139,1 -7 123,7 
Liikevaihto yhteensä 37,2 39,1 -5 219,6 
   Tuotteet 18,9 21,9 -13 108,1 
   Projektit 9,5 9,5 0 74,7 
   Palvelut 8,7 7,8 12 36,7 
Bruttokateprosentti 37,4 43,9  48,4 
Liiketulos -8,7 -4,8 -81 17,0 
 
Tammi-maaliskuussa 2015 Weather-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 43,1 (50,4) miljoonaa euroa 
ja ne laskivat 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilaukset laskivat Airports-, Roads and Rail - ja New 
Weather Market -asiakasryhmissä. Maaliskuun 2015 lopussa tilauskanta oli 129,7 (139,1) miljoonaa euroa ja 
se laski 7 % edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti Airports- ja New Weather Market -asiakasryhmien 
tilauskannat laskivat. Tilauskannasta 48,9 (57,8) miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2016 tai 
myöhemmin.  
 
Vaisala allekirjoitti 5,8 miljoonan dollarin sopimuksen Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun (National 
Weather Service, NWS) kanssa Vaisala RVP901 Sigmet-digitaalivastaanotinten ja -signaaliprosessorien 
toimittamisesta. Laitteet toimitetaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Tämä sopimus on osa 
raamisopimusta, joka sisältää Sigmet-digitaalivastaanottimien ja -signaaliprosessorien sekä niihin liittyvien 
kaksoispolarisaatio-ohjelmistolisenssien toimitukset. Raamisopimuksen kokonaisarvo on 9,0 miljoonaa 
dollaria. 
 
Tammi-maaliskuussa 2015 Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 37,2 (39,1) miljoonaa euroa ja se 
laski 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lasku tuli kaikista asiakasryhmistä paitsi Airports-
asiakasryhmästä. Weather-liiketoiminta-alue paransi liikevaihtoaan palveluliiketoiminnassa, kun taas 
tuoteliiketoiminnan liikevaihto laski. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 34,7 (39,1) 
miljoonaa euroa ja se olisi laskenut 4,5 miljoonaa euroa tai 11 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien 
positiivinen vaikutus oli 2,5 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta 
euroon nähden.  
 
Tammi-maaliskuussa 2015 Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos oli -8,7 (-4,8) miljoonaa euroa. 
Liiketulosta laskivat liikevaihto, bruttokateprosentti ja kiinteät kulut. Bruttokateprosentti oli 37,4 % 
(43,9 %). Bruttokateprosentin lasku johtui pääasiassa myyntivolyymien laskusta ja siihen liittyvästä 
yksikkökustannusten kasvusta mittakaavaetujen heikennyttyä. Lisäksi euron arvonalentuminen ja 
siirtyminen standardikustannuspohjaiseen varastojen arvostukseen kasvattivat myytyjen suoritteiden 
kustannuksia. Kiinteiden kulujen kasvu tuli pääasiassa Yhdysvaltain dollaripohjaisista kustannuksista 
euron arvonalentumisen seurauksena. 
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Controlled Environment -liiketoiminta-alue 
Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos, % 2014 
Saadut tilaukset 23,8 18,2 31 79,8 
Tilauskanta 7,8 5,6 39 5,5 
Liikevaihto yhteensä 21,5 18,3 17 80,2 
   Tuotteet 19,3 16,4 17 71,9 
   Palvelut 2,2 1,9 13 8,3 
Bruttokateprosentti 57,9 57,0  58,4 
Liiketulos 3,3 2,1 55 12,1 
 
Tammi-maaliskuussa 2015 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 23,8 (18,2) 
miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 31 % edelliseen vuoteen verrattuna. Maaliskuun lopussa tilauskanta oli 7,8 
(5,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 39 % edellisvuoteen verrattuna. Tilauskannasta 0,2 (0,5) miljoonaa euroa 
toimitetaan vuonna 2016 tai myöhemmin.  
 
Tammi-maaliskuussa 2015 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 21,5 (18,3) 
miljoonaa euroa ja se kasvoi 17 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä 
alueilla, erityisesti Americas-alueella. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 19,6 (18,3) 
miljoonaa euroa ja se olisi kasvanut 1,2 miljoonaa euroa tai 7 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien 
positiivinen vaikutus oli 1,9 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta 
euroon nähden.  
 
Tammi-maaliskuussa 2015 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos oli 3,3 (2,1) miljoonaa 
euroa ja se kasvoi 55 % edelliseen vuoteen verrattuna. Bruttokateprosentti oli 57,9 % (57.0 %). 
Bruttokateprosentin kasvu johtui pääasiassa myyntivolyymien kasvusta ja siihen liittyvistä 
mittakaavaeduista, huolimatta varastojen arvonalentumisesta, joka johtui euron heikkenemisestä sekä 
standardikustannuspohjaiseen varastojen arvostukseen siirtymisestä. Kiinteiden kulujen kasvu tuli 
pääasiassa korkeammista myyntikustannuksista. 
 

Tutkimus ja tuotekehitys 
Tammi-maaliskuussa 2015 tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 8,5 (8,2) miljoonaa euroa eli 14,5 % 
(14,4 %) liikevaihdosta.  
 
Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos, % 2014 
Weather 6,3 6,1 3 25,7 
Controlled Environment 2,2 2,1 2 8,2 
Yhteensä 8,5 8,2 3 34,0 
 
Tammi-maaliskuussa 2015 Weather-liiketoiminta-alueen tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 17,0 % 
(15,6 %) liikevaihdosta. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen tutkimus- ja tuotekehitysmenot 
olivat 10,1 % (11,5 %) liikevaihdosta.  
 

Henkilöstö 
Tammi-maaliskuussa 2015 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 608 (1 582) henkilöä. Maaliskuun lopussa 
henkilöstön määrä oli 1 594 (1 585), jossa uudelleenjärjestelyn vaikutukset  eivät vielä näy 
kokonaisuudessaan. Vuoden 2014 lopussa henkilöstön määrä oli 1 613.  
 
Maaliskuun 2015 lopussa 43 % (44 %) henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella.  
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Uusi liiketoimintarakenne ja yhteistoimintaneuvotteluiden päättyminen 
Vaisala julkisti 27.1.2015 suunnitelman liiketoimintarakenteensa uudelleenjärjestelystä vahvistaakseen 
strategiansa toteuttamisedellytyksiä ja parantaakseen toimintansa ketteryyttä. Uudelleenjärjestelyjen 
seurauksena Weather-liiketoiminta-alue organisoidaan 1.4.2015 alkaen kolmeen liiketoimintayksikköön: 
Meteorologia, Liikenne ja Energia. Controlled Environment -liiketoiminta-alue organisoidaan kolmeen 
tulosvastuulliseen regioonaan: Amerikka, EMEA ja APAC. 
 
Jotta liiketoiminta-alueet voivat nopeuttaa erilaisten liiketoimintamalliensa kehittämistä, Service-yksikkö 
integroidaan Weather- ja Controlled Environment -liiketoiminta-alueisiin. Uudessa rakenteessa 
informaatiopalvelut ja kenttäpalvelut ovat osa Weather-liiketoiminta-aluetta ja kalibrointi- ja 
korjauspalvelut ovat osa Controlled Environment -liiketoiminta-aluetta. Tuotanto- ja tukiyksiköt pysyvät 
konsernitoimintoina. 
 
Vaisala jatkaa investointeja kasvaviin liiketoimintoihinsa ja kehittää tuotteita ja palveluja, joissa yhdistyvät 
asiakkaiden liiketoiminta-asiantuntemus ja Vaisalan teknologiajohtajuus. Uusi organisaatiorakenne 
vahvistaa asiakaslähtöisyyttä kaikissa toiminnoissa sekä parantaa tehokkuutta yksinkertaistamalla 
toimintamalleja. 
 
Uudelleenjärjestelyjen suunnittelu on saatu päätökseen ja Suomessa 2.2.2015 aloitetut 
yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 5.3.2015. Uudelleenjärjestelyjen tuloksena Vaisala vähentää yhteensä 
52 työpaikkaa, joista 18 on Suomessa. Alkuperäinen arvio vähentämistarpeesta oli 60 henkilötyövuotta, 
joista noin 25 arvioitiin olevan Suomessa. Vähentämistoimet sisältävät irtisanomisia, eläkejärjestelyitä ja 
määräaikaisten työsuhteiden päättämisiä. Vaisala tarjoaa erilaisia tukitoimia niille, joihin 
liiketoimintarakenteen uudelleenjärjestelyt kohdistuvat. 
 
Uudelleenjärjestelyillä arvioidaan saavutettavan 4 miljoonan euron vuotuiset kustannusvähennykset 
vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2015 kustannusvähennysten arvioidaan olevan 2 miljoonaa euroa. Vuoden 
2015 ensimmäisen neljänneksen liiketulos sisältää 1,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. 
 

Muutos johtoryhmässä 
Hannu Katajamäki, Service-yksikön johtaja ja Vaisalan johtoryhmän jäsen jätti Vaisalan 1.4.2015 alkaen. 
Muutos liittyi Vaisalan liiketoimintarakenteen uudelleenjärjestelyyn, jossa Service-yksikkö integroitiin 
Weather- ja Controlled Environment -liiketoiminta-alueisiin. Hannu Katajamäki oli Vaisalan johtoryhmän 
jäsen vuodesta 2011 lähtien.  
 
Vaisalan johtoryhmään kuuluvat 1.4.2015 alkaen: 
• Kjell Forsén, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja 
• Marja Happonen, henkilöstöjohtaja 

• Kai Konola, Weather-liiketoiminta-alueen johtaja 
• Sampsa Lahtinen, Controlled Environment -liiketoiminta-alueen johtaja 

• Kaarina Muurinen, talousjohtaja 
• Vesa Pylvänäinen, Operations-yksikön johtaja 
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
Vaisalan liiketoiminta on altis globaalin talouden, poliittisten linjausten, konfliktien, määräysten sekä 
sääntöjen muutoksille. Lisäksi muutokset Vaisalan toimitusketjussa ja jakelukanavissa sekä onnettomuudet 
ja luonnonmullistukset sekä epidemiat saattavat vaikuttaa liiketoimintaan tilausten peruuntumisina, 
toimituskatkoina, matkustusrajoituksina ja markkinamahdollisuuksien menetyksinä. Vaisalan 
kyvykkyyteen toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja, yrityskauppoja ja 
uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet liittyy riskejä, 
jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 
 
Lähiajan merkittävimpien liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavien riskien ja epävarmuustekijöiden 
arvioidaan liittyvän yhtiön kykyyn ylläpitää toimitusvarmuutensa, kriittisten komponenttien saatavuuteen, 
tuotannon tai tietojärjestelmien keskeytyksiin, globaalin talouden muutoksiin, Venäjä-pakotteisiin, 
epidemioiden leviämiseen, konfliktien jatkumiseen Lähi-idässä ja Afrikassa, valuuttakurssien vaihteluihin, 
patenttitrolleihin, asiakkaiden rahoituskykyyn, asiakkaiden osto- tai investointikäyttäytymisen muutoksiin 
sekä tilausten siirtymiseen tai peruuntumiseen. Muutokset kilpailijatilanteessa, kuten kilpailun 
kiristyminen ja hintojen lasku, voivat vaikuttaa liiketoiminnan määrään ja kannattavuuteen Vaisalan 
perinteisesti vahvoilla alueilla. Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja 
toimintaympäristössä tai toimitettavien tuotteiden laatu voivat vaikuttaa negatiivisesti Vaisalan toimintaan. 
 
Vaisalan projektiliiketoiminnan osuus koko liiketoiminnasta on huomattava. Projektiliiketoiminnan 
suorituskyky ja aikataulut riippuvat kolmansista osapuolista, mikä saattaa vaikuttaa kyseisen 
liiketoiminnan kannattavuuteen sekä tuottojen ja kulujen kirjaamisajankohtaan. Oletukset uusien projekti- 
ja palveluliiketoimintojen mahdollisuuksista sisältävät sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen liittyviä 
riskejä. 
 
Informaatiopalvelujen ja päätöksenteon tukijärjestelmien merkitys kasvaa Vaisalan Weather-
liiketoiminnassa. Näihin internetpohjaisiin online-palveluihin saattaa kohdistua erilaisia kyberriskejä. 
 
Lisää tietoa Vaisalan riskien hallinnasta löytyy yrityksen internetsivuilta, www.vaisala.fi/sijoittajat, 
Hallinnointi. 
 

Vaisalan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vantaalla 31.3.2015. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. 
 
Osinko 
Osingoksi vahvistettiin 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 16 368 132,60 euroa. Osingonmaksun 
täsmäytyspäivä oli 2.4.2015 ja maksupäivä 14.4.2015. 
 
Hallitus  
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat Petra Lundström, 
Mikko Niinivaara, Yrjö Neuvo, Maija Torkko, Pertti Torstila ja Raimo Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi 
valittiin Ville Voipio. 
 
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. 
Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina 
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Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per 
osallistuttu kokous. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan 
puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous. 
 
Tilintarkastaja 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, jonka päävastuullisena 
tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn 
kohtuullisen laskun mukaisesti. 
 
Valtuutus omien A-osakkeiden suunnattuun hankkimiseen 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta 
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 
30.9.2016 saakka. 
 
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 319 150 oman A-osakkeen luovuttamisesta. Omien 
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu 
anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista 
kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa 
rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 31.3.2020 saakka.  
 
Lahjoitukset 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen antamaan yhteensä enintään 250 000 euron lahjoitukset.  
 

Hallituksen järjestäytymiskokous 
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Neuvon.  
 
Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:  
 
Tarkastusvaliokunta 
Maija Torkko valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström ja Mikko Niinivaara 
jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista riippumattomia. 
 
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta 
Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Yrjö Neuvo ja Maija 
Torkko jäseniksi. Raimo Voipio on yhtiöstä riippumaton. Yrjö Neuvo ja Maija Torkko ovat yhtiöstä ja yhtiön 
merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. 
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Vaisalan osake 
Tammi-maaliskuussa 2015 Vaisalan A-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhteensä 
675 650 (425 035) kappaletta 16,4 (9,9) miljoonan euron kokonaishintaan. Maaliskuun viimeinen kauppa 
tehtiin hintaan 26,10 (22,50) euroa. Tammi-maaliskuussa 2015 osakkeen ylin kurssi oli 27,02 (24,98) ja 
alin 21,55 (21,06) euroa.  
 
Maaliskuun lopussa Vaisalalla oli 18 218 364 osaketta, joista 3 389 351 kuuluu sarjaan K ja 14 829 013 
sarjaan A. K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää 
yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet muodostavat 81,4 % 
kaikista osakkeista ja 17,9 % äänistä. K-sarjan osakkeet puolestaan muodostavat 18,6 % kaikista osakkeista 
ja 82,1 % äänimäärästä. 
 
Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2015 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 
387,0 (330,1) miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-
sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin 31.3.2015, oli yhteensä 474,7 (406,3) 
miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista löytyy yhtiön internetsivuilta, 
www.vaisala.fi/sijoittajat. 
 
Omat ja emoyhtiön osakkeet 
Vaisala Oyj:n hallitus päätti 10.3.2015 suunnatusta maksuttomasta osakeannista osakepohjaisen palkkion 
maksamista varten. Osakeannissa 63 800 kappaletta yhtiön hallussa olevaa Vaisala Oyj:n A-sarjan osaketta 
luovutettiin vastikkeetta osakepalkkiona yhtiön avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän 2012 ehtojen 
mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen 
yhtiökokouksen 26.3.2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen. 
 
Vaisala Oyj:n hallitus päätti 10.3.2015 käyttää 26.3.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa 
valtuutusta luovuttaa Vaisalan omia A-sarjan osakkeita. Vaisala myi yhtiön hallussa olevia A-sarjan 
osakkeita yhteensä 63 800 kappaletta osakepalkkiojärjestelmän 2012 rahapalkkio-osuuden kattamiseksi. 
Rahapalkkio-osuudella katettiin osakepalkkioon liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Omien osakkeiden 
myynti aloitettiin 11.3.2015. Omat osakkeet myytiin myyntihetken markkinahintaan julkisessa 
kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. 
 
Yhtiön hallussa oli maaliskuun 2015 lopussa omia A-sarjan osakkeita 31 550 kappaletta, joiden osuus 
osakepääomasta on 0,2 % ja äänimäärästä 0,04 %.  
 

Markkinanäkymät 2015 
Viimeisimmät talousennusteet enteilevät edelleen kohtalaista talouskasvua vuodelle 2015, kun 
kehittyneiden maiden parantuneet näkymät kompensoivat kehittyvien talouksien riskejä. Vaikka sään 
mittausratkaisujen markkinoiden aktiviteetti oli hiljaista vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, 
Vaisala ei näe merkittäviä muutoksia kysynnässä ja markkinoiden odotetaan paranevan vuoden loppua 
kohden. Kysynnän ja kilpailutilanteen vaihteluiden asiakasryhmien ja maantieteellisten alueiden välillä 
odotetaan kuitenkin säilyvän. Uusiutuvan energian ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinoilla sekä 
säätutkilla on lupaavimmat näkymät. Sään mittausratkaisujen markkinoilla kilpailun odotetaan kiristyvän 
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ja samalla asiakkaiden päätöksenteon ja suurten asiakasprojektien hyväksynnän ajoittumista on vaikea 
ennustaa. 
 
EMEA-alueella Venäjän talouden heikkouden ennakoidaan rajoittavan sään mittausratkaisujen kysyntää. 
Länsi-Euroopassa sään mittausratkaisujen markkinanäkymät ovat vakaat. Teollisuuden mittausratkaisujen 
kysynnän ennakoidaan kasvavan. 
 
Americas-alueella sään mittausratkaisujen markkinanäkymät ovat vakaat Pohjois-Amerikassa, mutta 
alueellisen taloudellisen heikkouden ennakoidaan vaikuttavan Latinalaisen Amerikan markkinoihin. 
Teollisuuden mittausratkaisujen liiketoimintaympäristön ennakoidaan säilyvän suotuisana Americas-
alueella, seuraten Pohjois-Amerikan hyvää kysyntää.  
 
Sään mittausratkaisujen kysynnän ennakoidaan heikkenevän APAC-alueella hieman vuonna 2015 Kiinan 
markkinoista johtuen. Teollisuuden mittausratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan.  
 

Vuoden 2015 taloudellinen ohjeistus 
Vaisala arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan 285-315 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 20-30 
miljoonaa euroa. 
 
Vantaa, 28.4.2015 
 
Vaisala Oyj 
Hallitus 
 
Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon 
tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo 
näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset 
voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat 
olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset. 
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Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa  
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja 
menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2014 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut 
ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi 
poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. 
 
IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten 
tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja tulojen ja menojen arvoon 
tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen 
päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista. 
 
Jotta Vaisalan liiketoimintakategorioiden raportointi vastaisi yrityksen uutta organisaatiorakennetta, 
varaosat ja järjestelmät raportoidaan osana tuoteliiketoimintaa 1.1.2015 alkaen. Aiemmin varaosat 
raportoitiin osana palveluliiketoimintaa ja järjestelmät osana projektiliiketoimintaa. Vuoden 2014 luvut on 
oikaistu takautuvasti. 
 
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. 
 

Konsernituloslaskelma       
Miljoonaa euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
   Liikevaihto 58,7 57,5 299,7 
   Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -32,5 -29,8 -146,6 

Bruttokate 26,3 27,6 153,1 
        
   Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -23,7 -22,5 -93,2 
   Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut -8,5 -8,2 -34,0 
   Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -1,8 0,0 0,5 
Liikevoitto (tappio) -7,7 -3,2 26,4 
        
   Osuus osakkuusyritysten tuloksesta - - 0,1 
   Rahoitustuotot ja -kulut, netto 4,0 -0,1 2,6 
Voitto (tappio) ennen veroja -3,7 -3,3 29,1 
        
   Tuloverot 0,9 1,1 -5,7 
Kauden voitto (tappio) -2,8 -2,2 23,4 
        
Osakekohtainen tulos, euroa -0,15 -0,12 1,30 
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,15 -0,12 1,29 
        

Konsernin laaja tuloslaskelma       
Miljoonaa euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi       
   Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 -0,5 

Yhteensä 0,0 0,0 -0,5 
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Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteiseksi       
   Muuntoerot 3,9 0,0 3,5  
Yhteensä 3,9 0,0 3,5  
         
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 3,9 0,0 3,0  
         
Kauden laaja tulos yhteensä 1,1 -2,2 26,4  

 

Konsernitase         
Miljoonaa euroa         
Varat   31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 
Pitkäaikaiset varat         
   Aineettomat hyödykkeet   38,6 35,2 37,1 
   Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet   44,6 45,7 44,2 
   Sijoitukset   0,1 0,1 0,1 
   Osuudet osakkuusyrityksissä   0,9 0,7 0,8 
   Pitkäaikaiset saamiset   0,3 0,6 0,3 
   Laskennalliset verosaamiset   11,5 8,9 8,9 
Pitkäaikaiset varat yhteensä   95,9 91,3 91,5 
          
Lyhytaikaiset varat         
   Vaihto-omaisuus   40,4 31,4 33,9 
   Myyntisaamiset ja muut saamiset   63,1 57,0 70,5 
   Tuloverosaamiset   1,5 3,4 1,1 
   Rahavarat   54,7 43,3 47,6 
Lyhytaikaiset varat yhteensä   159,6 135,2 153,1 
          
Varat yhteensä   255,5 226,5 244,6 
          
Oma pääoma ja velat         
          
Emoyhtiön omistajien oma 
pääoma         
   Osakepääoma   7,7 7,7 7,7 
   Muut rahastot   0,7 1,6 2,5 
   Muuntoerot   3,6 -3,6 -0,2 
   Omat osakkeet   -0,5 -2,5 -2,5 
   Kertyneet voittovarat   143,3 137,4 162,6 
Oma pääoma yhteensä   154,8 140,5 170,0 
          
Pitkäaikaiset velat         
   Korolliset velat   0,0 0,0 0,0 
   Eläkevastuut   1,3 0,7 1,3 
   Laskennalliset verovelat   5,5 5,1 5,3 
   Varaukset   0,2 - 0,2 
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   Muut pitkäaikaiset velat   3,3 2,2 2,9 
Pitkäaikaiset velat yhteensä   10,3 8,0 9,7 
          
Lyhytaikaiset velat         
   Korolliset velat   0,0 0,0 0,0 
   Saadut ennakot   4,7 4,0 3,9 
   Tuloverovelat   1,6 0,3 1,5 
   Varaukset   0,2 - 1,4 
   Ostovelat ja muut velat   84,0 73,6 58,1 
Lyhytaikaiset velat yhteensä   90,4 77,9 64,9 
          
Oma pääoma ja velat yhteensä   255,5 226,5 244,6 

 
Laskelma konsernin oman 
pääoman muutoksista             

Miljoonaa euroa   
Osake- 

pääoma 
Muut 

rahastot 
Omat 

osakkeet 
Muunto- 

erot 
Voitto- 

varat Yhteensä 
                
Oma pääoma 1.1.2014   7,7 1,5 -2,5 -3,6 155,9 158,9 
                
Kauden voitto (tappio)           -2,2 -2,2 
Muu laaja tulos     0,0   0,0 0,0 0,0 
Maksetut osingot           -16,3 -16,3 
Osakeperusteinen maksu     0,2       0,2 
Oma pääoma 31.3.2014   7,7 1,6 -2,5 -3,6 137,4 140,5 
                

Miljoonaa euroa   
Osake- 

pääoma 
Muut 

rahastot 
Omat 

osakkeet 
Muunto- 

erot 
Voitto- 

varat Yhteensä 
                
Oma pääoma 1.1.2015   7,7 2,5 -2,5 -0,2 162,6 170,0 
                
Kauden voitto (tappio)           -2,8 -2,8 
Muu laaja tulos     0,1   3,8   3,9 
Maksetut osingot           -16,4 -16,4 
Omien osakkeiden myynti      2,1  -2,1 0,0 
Osakeperusteinen maksu     -1,8   1,9 0,1 
Oma pääoma 31.3.2015   7,7 0,7 -0,5 3,6 143,3 154,8 

 
  

 
14 



Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015                                                                   Tilintarkastamaton 
 
 
 

Konsernin rahavirtalaskelma       
Miljoonaa euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
Liiketoiminnan rahavirta       
   Myynnistä saadut maksut 82,5 69,6 287,0 
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut -1,8 0,0 0,4 
   Maksut liiketoiminnan kuluista -75,2 -68,9 -260,3 
   Maksetut rahoituserät, netto 1,9 0,3 1,3 
   Maksetut tuloverot -1,1 -2,0 -4,5 
Liiketoiminnan rahavirta  6,3 -0,9 23,8 
        
Investointien rahavirta       
   Käyttöomaisuusinvestoinnit -0,9 -1,7 -7,9 
   Käyttöomaisuusmyynnit 0,0 0,3 1,3 
Investointien rahavirta -0,9 -1,3 -6,6 
        
Rahoituksen rahavirta       
   Maksetut osingot - - -16,2 
   Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 -0,1 
   Leasingvelkojen muutos 0,0 0,0 0,0 
Rahoituksen rahavirta 0,0 0,0 -16,3 
        
Rahavarat kauden alussa 47,6 45,8 45,8 
   Rahavarojen muutos 5,4 -2,3 0,9 
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,7 -0,2 0,9 

Rahavarat kauden lopussa 54,7 43,3 47,6 
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Osavuosikatsauksen liitetiedot       
          
Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin       
Milj. euroa   1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
Weather   43,1 50,4 215,2 
Controlled Environment   23,8 18,2 79,8 

Yhteensä   66,9 68,6 295,0 
          
Liikevaihto raportointisegmenteittäin       
Milj. euroa   1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
Weather         
   Tuotteet    18,9 21,9 108,1 
   Projektit   9,5 9,5 74,7 
   Palvelut   8,7 7,8 36,7 
Yhteensä   37,2 39,1 219,6 
          
Controlled Environment         
   Tuotteet    19,3 16,4 71.9 
   Palvelut   2,2 1,9 8.3 
Yhteensä   21,5 18,3 80,2 
          
Liikevaihto, muu toiminta   0,0 0,0 0,0 
          
Liikevaihto, yhteensä   58,7 57,5 299,7 
          
Liiketulos liiketoiminta-alueittain       
Milj. euroa   1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
Weather   -8,7 -4,8 17,0 
Controlled Environment   3,3 2,1 12,1 
Muu toiminta   -2,3 -0,5 -2,8 
Yhteensä   -7,7 -3,2 26,4 
          
Liikevaihto maantieteellisin aluein       
Milj. euroa   1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
EMEA   19,4 22,1 111,8 
Amerikka   21,4 21,9 112,1 
Aasia ja Tyynenmeren alue   17,8 13,5 75,9 
Yhteensä   58,7 57,5 299,7 
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Henkilöstö       
  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
Henkilöstö, keskimäärin 1 608 1 582 1 617 
Henkilöstö, kauden lopussa 1 594 1 585 1 613 
        
Johdannaissopimukset       
  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
Johdannaissopimuksien nimellisarvot, milj. euroa 21,2 19,3 20,0 
  

 
    

Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat, milj. euroa 0,0 0,2 0,0 
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat, milj. euroa 2,5 0,1 1,4 

 
Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta 
markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen 
taso 2). Rahoitussopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus. 
 

Osaketiedot       
  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, tuhatta  18 187 18 059 18 059 
Omien osakkeiden määrä, tuhatta  32 159 159 
Osakkeiden määrä, osakeantioikaistu, tuhatta 18 232 18 187 18 234 
Osakkeiden määrä, painotettu keskiarvo, tuhatta 18 085 18 059 18 059 
Pörssivaihto, tuhatta 676 425 1 110 
Osakekurssi, ylin, euroa 27,02 24,98 24,98 
Osakekurssi, alin, euroa 21,55 21,06 19,40 
        
Tunnusluvut       
  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 
Osakekohtainen tulos, euroa -0,15 -0,12 1,30 
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,15 -0,12 1,29 
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 8,51 7,78 9,41 
Oman pääoman tuotto, % -6,9 -5,9 14,3 
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,35 -0,05 1,32 
Omavaraisuusaste, % 61,7 63,2 70,6 

 
Lisätietoja 
Talousjohtaja Kaarina Muurinen  
Puh. 040 577 5066 
Vaisala Oyj 
 
Puhelinkonferenssi ja verkkolähetys 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään samana päivänä klo 16.00 
alkaen. 
 
Suomi: +358 9 8171 0495 
Iso-Britannia: +44 20 3194 0552 
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Ruotsi: +46 8 5664 2702 
USA: +1 855 716 1597 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys lähetetään reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa 
www.vaisala.fi/sijoittajat. Lähetys on englanninkielinen ja se alkaa klo 16.00. Tallenne verkkolähetyksestä 
julkaistaan noin klo 18.00.  
 
Toisen vuosineljänneksen tulos 
Vaisalan vuoden 2015 toisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 23.7.2015 noin klo 14.00. 
 
Jakelu 
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.vaisala.com  
 
Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 79-vuotisen 
kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman 
innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten 
toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön 
palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX 
Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi        www.twitter.com/VaisalaGroup  
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