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Vaisala-konsernin tilinpäätös vuodelta 2002 
 
- Liikevaihto: 196,2 (183,5) miljoonaa euroa. 
- Liikevoitto: 22,6 (29,7) miljoonaa euroa. 
- Saatujen tilausten määrä: 213,3 (176,3) miljoonaa euroa. 
- Tilauskanta: 77,1 (57,8) miljoonaa euroa. 
- Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja: 21,5 (30,6) 
miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy kertaluontoinen 2,2 miljoonan 
euron suuruinen goodwill-alaskirjaus tytäryhtiöiden liikearvosta. 
- Goodwill-poistot: 7,5 (3,8) miljoonaa euroa. 
- Sijoitetun pääoman tuotto: 15,4 (22,9) %. 
- Osakekohtainen tulos: 0,75 (1,21) euroa.  
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,55 euroa, 
yhtiökokouspäiväksi on päätetty 19.3.2003. 
 
Markkinatilanne 
 
Kysynnän kasvu pysähtyi vuoden 2002 alussa. Sen jälkeen kysyntä on 
ollut epävakaata. Asiakaskunnassa epävarma maailmanmarkkinatilanne on 
ilmennyt tiedossa olevien hankkeiden lykkäyksinä. Vaisala on 
säilyttänyt markkinaosuutensa ja yhtiön markkina-asema on erittäin 
vahva. 
 
Kysyntä meteorologian toimialalla on suuntautunut yhä enemmän suuriin 
kokonaisratkaisuihin. Tämä ilmenee myös Vaisala-konsernin 
tämänhetkisessä tilauskannassa siten, että toimitukset ajoittuvat 
useille vuosille. Vaisalalle tämä merkitsee entistä pitkäaikaisempaa 
yhteistyötä asiakkaiden kanssa. 
 
Toisaalta instrumenttiliiketoiminta eriytyy yhä selvemmin 
järjestelmäliiketoiminnasta. Vaisala hyötyy alan globaalina toimijana 
tämän kehityksen sille tuomasta mittakaavaedusta. 
 
Euroopan ja Japanin markkinoilla kasvu on ollut vaatimatonta. Pohjois-
Amerikan kasvu on perustunut yritysostoihin. Kiina on Vaisalalle 
voimakkaasti kehittyvä markkina-alue, johon yhtiö panostaa. 
 
Liikevaihto ja tilauskanta 
 
Vaisala-konsernin liikevaihto kasvoi 6,9 % 196,2 miljoonaan euroon 
oltuaan vuotta aiemmin 183,5 miljoonaa euroa. Konsernin 
ulkomaantoimintojen osuus oli 96,3 % liikevaihdosta. Uusia tilauksia 
saatiin tilikauden aikana 213,3 (176,3) miljoonan euron arvosta. 
Tilauskanta oli tilikauden lopussa 77,1 (57,8) miljoonaa euroa.  
 
Tulos 
 



Tilikauden liikevoitto oli 22,6 (29,7) miljoonaa euroa. Voitto ennen 
satunnaisia eriä oli 10,9 % liikevaihdosta eli 21,5 (30,6) miljoonaa 
euroa. 
 
Vallitsevassa maailmanlaajuisessa markkinatilanteessa olemme jääneet 
myyntitavoitteistamme eräissä liiketoiminnoissa, mikä on aiheuttanut 
tuloksen laskun. 
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Tulokseen sisältyy 2 miljoonan euron kertaluonteinen tulo liittyen 
Vaisala Oyj:n ja Breed Technologies Inc:n välisen lisenssisopimuksen 
uudelleenjärjestelyyn. 
 
Tulosta rasittavat goodwill-poistot olivat 7,5 miljoonaa euroa. Tämä 
sisältää 2,2 miljoonan euron kertaluonteisen goodwill-alaskirjauksen, 
koska Dimensions SA ja Impulsphysik GmbH -yritysostojen tulevaisuuden 
tuotto-odotukset eivät enää vastaa hankintahetken arvoa. Toiminnan 
uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut olivat 1,9 miljoonaa euroa. 
Asiakassaataviin liittyvät luottotappiot ja -varaukset olivat 2,2 
miljoonaa euroa. 
 
Tase 
 
Vaisala-konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti säilyivät vahvoina. 
Taseen loppusumma 31.12.2002 oli 175 (170,9) miljoonaa euroa. 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 84 (83) %, rahat ja 
pankkisaamiset 38,9 (45,5) miljoonaa euroa. 
 
Investoinnit 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikaudella 28,4 
miljoonaa euroa (12,1 miljoonaa euroa). 
 
Tilikauden aikana Vaisala lunasti Vaisala Meteorological Systems Inc:n 
vähemmistöosakkaiden osakkeet (15 %). Yhtiö fuusioitiin samalla 
Vaisala Inc:iin. 
 
Vaisala osti maaliskuussa yhdysvaltalaisen Global Atmospherics Inc:n 
koko osakekannan Sankosha-konsernilta. Lopullinen kauppahinta oli 14,0 
miljoonaa dollaria. 
 
Boulderista, Coloradosta ostettiin tontti, jolle rakennettiin 
toimitiloja. Ne valmistuivat tammikuussa 2003. Investoinnin suuruus on 
noin 5,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2002 tästä investoinnista 
kirjattiin 1,7 miljoonaa euroa. 
 
Uuden puhdashuoneen rakentaminen ja toimitilojen laajennus Vantaalla 
alkoivat syyskuussa. Ne valmistuvat vuoden 2003 loppuun mennessä. 



Investointien suuruus on yhteensä noin 8 miljoonaa euroa. Vuodelle 
2002 näistä investoinnista kirjattiin 2 miljoonaa euroa. 
 
Muutokset konsernirakenteessa 
 
Saksassa Vaisala GmbH fuusioitiin Vaisala Impulsphysik GmbH -yhtiöön 
ja yhtiön nimi on Vaisala GmbH. Yhdysvalloissa Vaisala Meteorological 
Systems Inc. fuusioitiin Vaisala Inc:n. Iso-Britanniassa purettiin 
Vaisala TMI Limited. Global Atmospherics Inc:n yritysostossa saatiin 
myös 35 % omistusosuus ranskalaisesta Météorage SA:sta. 
 
Liiketoiminta-alueiden kehitys 
 
Vaisalassa on neljä ympäristön mittaukseen keskittyvää liiketoiminta-
aluetta: Luotausjärjestelmät, Pintasäähavainnot, 
Etämittausjärjestelmät sekä Anturijärjestelmät. 
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Luotausjärjestelmät 
 
Luotausjärjestelmät-liiketoiminta-alue kehittää, valmistaa ja 
markkinoi yläilmakehän säähavaintoihin käytettäviä järjestelmiä ja 
laitteita. Radiosondit, pudotussondit sekä niiden lähettämää tietoa 
vastaanottava ja käsittelevä maakalusto ovat sen tärkeimmät 
tuoteryhmät. Liiketoiminta-alueen tärkeimmät asiakasryhmät ovat 
ilmatieteen laitokset, alan tutkimuslaitokset ja puolustusvoimat. 
Vaisala on maailmanlaajuinen markkinajohtaja yläilmahavainnointiin 
käytettävissä luotausjärjestelmissä. 
 
Liikevaihto vuonna 2002 oli 63,2 miljoonaa euroa oltuaan edellisen  
vuoden vastaavana ajankohtana 69,7 miljoonaa euroa. Tuloskehitys 
vastasi liikevaihdon kehitystä. 
 
Liiketoiminta-alue jatkoi vuonna 2002 merkittävää panostustaan 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tavoitteenaan tuotejohtajuuden 
lujittaminen uusilla, innovatiivisilla tuotealustoilla. 
 
Vaisala julkisti katsauskaudella uuden tutkimuskäyttöön tarkoitetun 
liekasondijärjestelmän. Järjestelmä soveltuu ilmatieteelliseen ja 
ilman saastumisen tutkimukseen, maa- ja metsätalouden sekä akustisen 
tutkimuksen tarpeisiin. 
 
Heinäkuussa Vaisala sai tilauksen Australian ilmatieteen laitokselta 
yläilmahavaintojärjestelmien toimittamisesta. Sopimuksen arvo on n. 
3,7 miljoonaa euroa ja toimitukset tapahtuvat vuosien 2003-2005 
aikana. 
 
Kesäkuussa Vaisala solmi Turkin ilmatieteen laitoksen kanssa 2,1 
miljoonan euron arvoisen sopimuksen säähavaintolaitteiden 



toimittamisesta. Sopimus kattaa luotausjärjestelmiä ja -tarvikkeita 
sekä keskitetyn tiedonkeruu- ja hallintajärjestelmän. 
 
Toukokuussa allekirjoitettiin 2,8 miljoonan euron arvoinen sopimus 
luotausjärjestelmien, niiden oheislaitteiden ja radiosondien 
toimittamisesta pitkäaikaiselle asiakkaalle. 
 
Maaliskuussa Vaisala sai merkittävän, n. 10 miljoonan euron tilauksen 
pitkäaikaiselta asiakkaaltaan luotausjärjestelmien, niiden 
oheislaitteiden ja radiosondien toimittamisesta. 
 
Pintasäähavainnot 
 
Pintasäähavainnot-liiketoiminta-alue kehittää, valmistaa ja markkinoi 
säähavaintolaitteita ja -järjestelmiä, joita käytetään lähellä maan 
pintaa tapahtuviin säähavaintoihin. Sen merkittävimpiä tuotteita ovat 
automaattiset sääasemat, havaintojärjestelmät, lento- ja 
tiesääjärjestelmät sekä optiset anturit.  Liiketoiminta-alueen 
tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat ilmatieteen laitokset ja 
puolustusvoimat, tie- ja lentokenttäviranomaiset sekä luonnonvaroja 
valvovat viranomaiset. 
 
Liiketoiminta-alueen vuoden 2002 liikevaihto oli 67,5 miljoonaa euroa 
oltuaan edellisellä tilikaudella 65 miljoonaa euroa. Tulos ja pääoman 
tuotto paranivat edellisestä vuodesta. 
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Tilikauden aikana liiketoiminta-alue kasvatti markkinaosuuttaan 
erityisesti tiesääjärjestelmissä. Markkinajohtajan asema on nyt 
saavutettu maailmanlaajuisesti mm. lento- ja tiesääjärjestelmissä, 
automaattisissa sääasemissa ja optisissa antureissa. Tuotekehitykseen 
panostettiin vuoden aikana kaikilla tuotealueilla, esimerkkinä 
ilmatieteen laitosten käyttöön suunnitellun tiedonkeruu- ja 
hallintajärjestelmän kehitys. 
 
Liiketoiminta-alue toi markkinoille uutta teknologiaa edustavan 
näkyvyysmittarin lentokenttien kiitotienäkyvyyden mittaukseen. 
 
Toukokuussa Vaisala solmi sopimuksen tiedonkeruujärjestelmien 
toimittamisesta Brasilian avaruustutkimusinstituutille. Sopimuksen 
arvo on yli miljoona euroa. 
 
Huhtikuussa Vaisala allekirjoitti pitkäaikaisen asiakkaan kanssa 
sopimuksen automaattisen lentosäähavaintoratkaisun toimittamisesta, 
asentamisesta ja ylläpidosta. Sopimuksen arvo on n. 7 miljoonaa euroa 
ja se on yhtiön historian suurin lentosääjärjestelmätilaus. 
Toimitukset alkavat vuonna 2003. 
 
Helmikuussa Vaisala sai merkittävän tilauksen Yhdysvaltojen 
ilmavoimilta taktisten sääasemien toimittamisesta. Tilauksen arvo on 
noin 3,5 miljoonaa dollaria. 



 
Tammikuussa Vaisala solmi Ilmailulaitoksen kanssa sopimuksen 
automaattisen lentosääjärjestelmän toimittamisesta Helsinki-Vantaan 
lentoasemalle. Toimitus tapahtui vuoden 2002 aikana. 
 
Etämittausjärjestelmät 
 
Etämittausjärjestelmät-liiketoiminta-alue kehittää, valmistaa ja 
markkinoi tuulikeilaimia ja salamanpaikannusjärjestelmiä, jotka 
edustavat yritysostojen myötä konserniin tullutta teknologiaa 
(Dimensions 2000, Radian 2001 ja Global Atmospherics 2002). 
 
Vaisala perusti Etämittausjärjestelmät-liiketoiminta-alueen vuonna 
2001 vahvistaakseen ja hyödyntääkseen yhtiön asiantuntemusta ilmakehän 
etämittauksen alalla. Etämittaus on kasvava alue ilmailun, 
meteorologian, klimatologian, hydrologian ja ilmanlaadun 
tutkimuksessa. Liiketoiminta-alueen asiakasryhmiä ovat mm. 
meterologian ja klimatologian tutkimuslaitokset, ilmanlaatua valvovat 
viranomaiset, siviili-ilmailuviranomaiset, vakuutusyhtiöt sekä 
energialaitokset. Etämittausteknologian alalla Vaisala on 
maailmanlaajuinen markkinajohtaja tuulikeilaimissa ja 
salamanpaikannuksessa. 
 
Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 18 miljoonaa euroa oltuaan 
edellisellä tilikaudella 3,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 
tappiollinen. 
 
Toiminnan painopistealueita salamanpaikannusliiketoiminnassa vuonna 
2002 olivat tuotteiden ja toimintojen jatkuva konsolidointi ja 
salamadatamyyntiliiketoiminnon laajentaminen alueellisesti 
Yhdysvaltojen ulkopuolelle. 
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Tuulikeilainliiketoiminnan painopistealueita ovat perustuotteiden 
kustannusrakenteen parantaminen ja uusien 
signaalinkäsittelyalgoritmien integrointi tuulikeilaintuoteperheeseen. 
 
Liiketoiminta-alue sai vuoden 2002 aikana 
salamanpaikannusverkkotilauksia mm. Taiwanista, Malesiasta, Marokosta 
ja Italiasta yhteensä yli 5 miljoonan euron arvosta. 
 
Heinäkuussa Vaisala-konserni sai merkittävän tilauksen Saksan 
ilmatieteen laitokselta (Deutscher Wetterdienst). Vaisala toimittaa 
sinne yli 5 miljoonan euron arvoisen tuulikeilainjärjestelmäverkon 
vuosien 2003 - 2005 aikana. 
 
Maaliskuussa Vaisala-konserni osti yhdysvaltalaisen Global 
Atmospherics Inc:n. Vaisala nousi yritysoston myötä maailman 
markkinajohtajaksi salamanpaikannustuotteiden alalla. 
 



Anturijärjestelmät 
 
Anturijärjestelmät-liiketoiminta-alue kehittää, valmistaa ja markkinoi 
elektronisia mittalaitteita suhteellisen kosteuden, kastepisteen, 
materiaalikosteuden, barometrisen paineen, hiilidioksidin ja 
ammoniakin mittaukseen. Liiketoiminta-alueen tuotteita käytetään 
tuotantoprosessien ohjaamiseen, laitteiden suorituskyvyn 
parantamiseen, turvallisuuden ylläpitoon sekä ihmisten elinympäristön 
ja tuotteiden säilytysympäristön mittaukseen teollisuudessa, 
meteorologiassa ja metrologiassa. Vaisala on johtava laitevalmistaja 
ammattikäyttöön tarkoitetuissa suhteellisen kosteuden ja barometrisen 
paineen mittalaitteissa. 
 
Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2002 oli 47,5 miljoonaa euroa 
oltuaan edellisellä tilikaudella 45,1 miljoonaa euroa. Tulos laski 
edellisvuoteen nähden voimakkaasta tuotekehityspanostuksesta johtuen, 
mutta säilyi hyvänä. 
 
Liiketoiminta-alue toi markkinoille tarkkuuskastepistemittalaitteen 
referenssilaboratorioihin. Tuotteen uudella teknologialla, joka 
perustuu pinta-akustiseen aaltoon, on merkittäviä etuja verrattuna 
yleisesti käytössä oleviin peilikastepistemittalaitteisiin. Lisäksi 
kosteustuotevalikoimaa laajennettiin tuomalla markkinoille 
kosteuslähetinperhe teollisiin sovelluksiin sekä kannettava 
kosteusmittari. 
 
Vuonna 2001 markkinoille tuodun ammoniakki-ilmaisimen myynti on 
käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäiset volyymikaupat 
saatiin vuoden 2002 aikana.  
 
Tilikaudella allekirjoitettiin sopimus Kiinan Ilmatieteen laitoksen 
kanssa (China Meteorological Administration) Vaisalan paine- ja 
kosteusmittalaitteiden toimittamisesta Kiinan säähavaintoasemaverkoon. 
Sopimuksen arvo on 1,5 miljoonaa euroa. 
 
Tutkimus ja tuotekehitys 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 22,1 (18,9) 
miljoonaa euroa, ollen 11,2 % konsernin liikevaihdosta. 
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Vaisala-konserni tekee useissa hankkeissa tiivistä yhteistyötä alan 
johtavien tutkimuslaitosten, kuten NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, USA), NCAR (National Center for 
Atmospheric Research, USA) ja VTT (Suomi) kanssa. 
 
Lisäksi tammikuussa 2003 on sovittu siitä, että Vaisala-konserni 
osallistuu ns. THORPEX-ohjelmaan (The Observing-System Research and 
Predictability Experiment). THORPEX on 10-vuotinen 
havaintojärjestelmien ja ennustettavuuden tutkimusohjelma, joka 
toteutetaan  Maailman ilmatieteellisen järjestön WMO:n alaisena. 



 
Katsauskauden muut tapahtumat 
 
Yhtiökokouksessa 9.3.2000 hyväksytyt optio-oikeudet ovat inhimillisen 
virheen vuoksi jääneet rekisteröimättä kaupparekisteriin määräaikana, 
minkä vuoksi optio-oikeudet ovat rauenneet. Vaikka vuoden 2000 optio-
oikeudet eivät yhtiöoikeudellisesti ole voimassa, yhtiön hallituksen 
tavoitteena on turvata optionhaltijoiden edut. Rauenneita optio-
oikeuksia on yhteensä 896.000 kappaletta. Hallitus esittää 
yhtiökokoukselle asian uudelleen käsittelyä kevään 2003 
yhtiökokouksessa. 
 
Vaisala-konsernin ympäristöjärjestelmä täyttää SFS-EN ISO 14001 -
standardin vaatimukset ja sille myönnettiin ympäristöjärjestelmän 
sertifikaatti tilikauden aikana. Lisäksi Vaisala-konsernille 
myönnettiin kansainvälinen ISO 9001:2000 -laatusertifikaatti. Vaisalan 
laadunhallintajärjestelmä on yhdenmukaisesti käytössä kaikissa 
konsernin toimipisteissä. 
 
Vaisala Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 
1.8.2002 alkaen Tapio Engström. Yläilmahavainnot-liiketoiminta-alueen 
johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.9.2002 alkaen Erkki 
Järvinen. Säähavaintojärjestelmien myynnistä ja markkinoinnista 
vastaavaksi johtajaksi nimitettiin 1.4.2002 alkaen Jan Hörhammer. 
 
Vaisala ilmoitti keskittävänsä Yhdysvaltojen tuotantotoimintaansa 
Boulderiin Coloradoon. Pääosa radiosondituotannosta siirrettiin 
Suomeen ja tuotantotoiminta Bostonissa lopetettiin. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Vaisala Oyj ilmoitti heinäkuussa 2002 saaneensa 6,5 miljoonan dollarin 
korvausvaatimuksen radiosondin teknologiaan liittyvän 
lisenssisopimuksen väitetystä rikkomisesta. Välimiesoikeus 
Yhdysvalloissa on käsittelyssään hylännyt kanteen ja todennut, että 
korvauksen hakijalla ei ole oikeutta kyseiseen vaatimukseen Vaisala 
Oyj:ltä. 
 
Vaisala-konserni ilmoitti tuovansa tänä vuonna maailmanmarkkinoille 
uuden radiosondisukupolven yläilmakehän mittauksiin. Yhdessä Vaisalan 
luotauskaluston kanssa se tuottaa entistä tarkemmat tiedot paineesta, 
lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja tuulimittauksista. 
Vaisalan uusi radiosondi korvaa vähitellen vanhemmat versiot. 
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Vaisalan osake 
 
Osakekurssin kehitys (EUR) 



Vuonna 2002 
ylin  alin 31.12.2002 31.12.2001 
30,30 18,81 22,98 27,30 
 
Vaisala Oyj:n osakepääoma oli joulukuun lopussa 7.332.244,92 euroa ja 
osakkeiden kokonaismäärä 17.437.000 kappaletta. 
 
Vaisalan osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 1.607.165 kappaletta. 
 
Vaisalan vuoden 1997 optiolainaan liittyvillä A-optioilla merkittiin 
huhtikuussa 2002 yhteensä 138.000 osaketta, jotka merkittiin 
kaupparekisteriin 14.05.2002. Merkintöjen seurauksena Vaisalan 
osakepääoma nousi yhteensä 138.000 A-osakkeella eli 58.028,89 eurolla. 
 
Lokakuussa Vaisalan vuoden 1997 optiolainaan liittyvillä A-optioilla 
merkittiin yhteensä 42.000 osaketta. Merkintöjen seurauksena Vaisalan 
osakepääoma nousi yhteensä 42.000 osakkeella eli 17.660,97 eurolla. 
Vaisalan osakepääoma on korotuksen jälkeen yhteensä 7.332.244,92 
euroa. 
 
Vuoden 2002 aikana yhdysvaltalaisen Capital Group Companies Inc:n 
osuus Vaisala Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %:a ja Sampo Oyj:n 
omistusosuus Vaisala Oyj:n osakepääomasta laski alle 5 %:n. 
 
Henkilöstö 
 
Vaisala-konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 1208 
(1115) henkilöä, joista emoyhtiössä oli 764 (740) ja tytäryhtiöissä 
444 (375) henkilöä. Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli 20  
(19) % konsernin henkilökunnasta. Tilikauden lopussa henkilöstöä oli 
konsernissa 1213 (1125), joista emoyhtiössä 771 (734) ja 
tytäryhtiöissä 442 (391). Henkilöstöstä 38 (36) %  työskenteli 
konsernin ulkomaisissa toimipisteissä. 
 
Palkat 
 
Emoyhtiössä tilikauden aikana maksetut palkat hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle olivat 297 (316) tuhatta euroa ja muulle 
henkilökunnalle 26.077 (24.444) tuhatta euroa. Konsernissa johdolle 
maksetut palkat olivat 1.043 (1.325) tuhatta euroa ja muulle 
henkilökunnalle 49.040 (45.174) tuhatta euroa. 
 
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat 
 
Hallituksen jäsenet ovat dipl.ins. Raimo Voipio (pj); prof. Pekka 
Hautojärvi; tutkimus- ja kehitysjohtaja, prof. Yrjö Neuvo; dipl.ins. 
Mikko Niinivaara; dipl.ins. Mikko Voipio sekä fil.tri Gerhard Wendt. 
Toimitusjohtajana toimii dipl.ins. Pekka Ketonen.  
 
Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
sekä Jukka Ala-Mello, KHT. 



 
Osinko 
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Hallitus ehdottaa maaliskuun 19. päivänä 2003 pidettävälle 
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2002 maksetaan osinkoa 0,55 euroa 
osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinkoihin käytetään yhteensä 9,590,350 
euroa, mikä on 73 % tilikauden voitosta. 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Tämänhetkiset markkinanäkymät vuodelle 2003 ovat epävarmat 
maailmanpolitiikan ja -talouden vuoksi.  
 
Ilmaston vaihtelu ja ajantasaisen säätiedon tarve luovat kysyntää 
säähavaintojärjestelmien jatkuvalle kehittämiselle. Tiivis yhteistyö 
alan tutkijoiden kanssa sekä vahva tuotekehityspanos takaavat Vaisalan 
johtavan aseman näiden järjestelmien toimittajana. 
 
Instrumenttiliiketoiminnassa Vaisalan vahva teknologiaosaaminen ja 
maailmanlaajuinen tunnettuus luovat hyvät edellytykset kannattavalle 
kasvulle. 
 
Vaisala-konsernin kasvu vuonna 2003 jäänee alle pitkäaikaisen 
tavoitteen. Kannattavuutta tullaan parantamaan tuotteiden ja 
toimintaprosessien kustannustehokkuutta kehittämällä. 
 
Vantaa, helmikuun 14. päivänä 2003 
 
Hallitus 
 
 
Konsernin tuloslaskelma MEUR 2002 2001 Muutos % 
 
Liikevaihto   196,2 183,5 6,9 
 Kulut   159,2 144,7 10,0 
 Goodwill-poistot   7,5 3,8 98,9 
 Poistot   7,2 5,5 29,5 
 Muut liiketoiminnan tuotot ja 
 kulut   0,2 0,2 5,9 
Liikevoitto   22,6 29,7 -23,9 
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -1,1 +0,9 -224,7 
Voitto ennen satunnaiseriä  21,5 30,6 -29,9 
 
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja   21,5 30,6 -29,9 
% liikevaihdosta   10,9 16,7 
Verot   8,4 9,9 -15,2 
Vähemmistön osuus   0,2 0,2 1,8 
Tilikauden voitto   13,2 20,9 -36,6 
 



 
 
 
 
 
 
      9(10) 
 
Konsernin tase MEUR  12/2002 12/2001 Muutos % 
 
Pysyvät vastaavat   57,8 48,6 18,8 
Vaihtuvat vastaavat 
 Vaihto-omaisuus   23,0 21,4 7,7 
 Rahoitusomaisuus   94,2 100,9 -6,7 
 
Osakepääoma ja muu oma pääoma 138,5 137,9 0,5 
Vähemmistön osuus   0 0,2 -100 
Pakolliset varaukset  1,1 1,8 -40,5 
Vieras pääoma 
 Pitkäaikainen vieras pääoma 2,2 2,1 5,8 
 Lyhytaikainan vieras pääoma 33,2 29,0 14,5 
 
Taseen loppusumma   175,0 170,9 2,4 
 
 
Tunnusluvut   12/2002 12/2001 
 
Tulos/osake (EPS), EUR  0,75 1,21 
Tulos/osake (EPS), EUR 
laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,75 1,19 
 
Oma pääoma/osake, EUR  7,94 7,99 
 
Omavaraisuusaste   84 % 83 % 
Bruttoinvestoinnit, MEUR  28,4 12,1 
Henkilöstö keskimäärin  1208 1115 
Tilauskanta, MEUR   77,1 57,8 
 
Vastuusitoumukset MEUR  12/2002 12/2001 
 
Annetut pantit   0 0 
Takaukset ja vastuusitoumukset 
 Omasta puolesta   10,9 6,4 
 Leasingvastuut   6,8 7,1 
Johdannaissopimuksista aiheutuva 
vastuu *)   12,1 14,7 
 
*) Valuutta- ja korkoriskien suojaamiseksi tehtyjen taseen 
ulkopuolisten johdannaissopimusten pääoma-arvot. 
 
Tilinpäätös on tilintarkastettu. 



 
 
Yhtiökokous 
 
Yhtiökokous pidetään maaliskuun 19. päivänä 2003 kello 17.00 alkaen 
Vaisala Oyj:n toimitiloissa Vantaalla. 
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Tiedotustilaisuus 
 
Vaisala Oyj järjestää analyytikoille ja median edustajille 
tilinpäätökseen liittyvän tiedotustilaisuuden perjantaina 14.2.2003 
kello 12.30 Ravintola Palace Gourmetissa, 10. krs, Eteläranta 10, 
Helsinki. 
 
 
Lisätietoja: 
Tapio Engström, talousjohtaja  (09) 8949 2215, gsm 0400 716 732 
Tiina Hansson, viestintäjohtaja (09) 8949 2728, gsm 040 730 3751 
 
 
Vaisala Oyj 
 
 
 
Jakelu: 
Helsingin Arvopaperipörssi 
Suomen Tietotoimisto 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyy 
tulevaisuudennäkymiin liittyviä lausumia, jotka eivät ole 
historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. 
Vaisala uskoo, että näiden lausumien taustalla olevat odotukset 
perustuvat perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy 
kuitenkin riskejä ja epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät syyt 
saattavat aiheuttaa todellisten tulosten merkittävän poikkeamisen 
tässä esitetyistä tulevaisuudennäkymiin liittyvistä lausumista. Nämä 
lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä eikä Vaisala sitoudu 
päivittämään niitä uuden tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa 
muutoin kuin lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutensa kautta. 
 


