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Vaisala-konsernin tilinpäätös vuodelta 2009 
 
Neljännen neljänneksen liikevaihto korkealla tasolla, koko vuoden liikevaihto hieman 
edellisvuotta alempi. Tilauskanta edelleen vahva ja pitkän aikavälin tavoitteet 
ennallaan. 

 
- Liikevaihto 231,8 (242,5) miljoonaa euroa, laskua 4,4 %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon 

lasku olisi ollut 6,9 %. 
- Liikevoitto 12,0 (38,0) miljoonaa euroa, laskua 68,5 %. 
- Osakekohtainen tulos 0,38 (1,56) euroa, laskua 75,8 %. 
- Saadut tilaukset: 237,0 (247,9) miljoonaa euroa, laskua 4,4 %. Ilman QTT-hankintaa 230,2 (247,9) 

miljoonaa euroa, laskua 7,1 % 
- Liiketoiminnan rahavirta -3,2 (32,2) miljoonaa euroa 
- Likvidit rahavarat 50,1 (103,4) miljoonaa euroa 

 
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko vuotta koskevat luvut ovat tilintarkastettuja.  
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Liikevaihto, 
konserni 231,8 242,5 -4,4 80,4 77,6 3,6 

Meteorology 80,8 64,9 24,6 27,5 21,2 29,7 
Controlled 
Environment 49,2 54,3 -9,4 12,1 13,4 -9,6 
Weather Critical 
Operations 101,8 123,3 -17,4 40,7 43,0 -5,3 

Liiketulos, 
konserni 12,0 38,0 -68,5 7,3 14,0 -48,0 

Meteorology 3,4 8,0 -57,0 3,0 2,9 0,2 
Controlled 
Environment 3,4 8,4 -59,7 -1,5 1,0 -245,6 
Weather Critical 
Operations 5,5 24,6 -77,6 6,1 11,2 -45,7 
Eliminoinnit ja 
muu toiminta -0,4 -3,0  -0,3 -1,2  

Tulos ennen 
veroja 10,1 38,9 -74,1 7,8 13,0 -40,2 
Katsauskauden 
tulos 6,9 28,4 -75,8 5,1 10,4 -50,7 
Saatujen tilausten 
määrä 237,0 247,9 -4,4 57,5 59,8 -3,8 
Tilauskanta 95,5 90,3  95,5 90,3  
Osakekohtainen 
tulos 0,38 1,56 -75,8 0,28 0,57 -50,7 
Oman pääoman 
tuotto (%) 3,7 15,5  3,7 15,5  
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Kommentit neljänteen neljännekseen 
 
Neljännen neljänneksen liikevaihto oli hieman korkeampi, kuin vuoden 2008 vertailukaudella, mutta 
liikevoitto oli selkeästi alempi kuin vuonna 2008.  
 
Vaisala osti vuoden lopussa yhdysvaltalaisen tieliiketoimintaan erikoistuneen Quixote Transportation 
Technologies (QTT) -yrityksen. Kauppahinta oli 20 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. QTT:n osalta Vaisalan 
vuoden 2009 tilinpäätös sisältää liikevaihtoa (0,4 miljoonaa euroa), liikevoittoa (0,1 miljoonaa euroa), 
tilauskannan (6,8 miljoonaa euroa) ja kaupasta aiheutuneet kertaluonteiset kulut (0,7 miljoonaa euroa). 
 
Tilauskanta säilyi vahvana, vaikka saatujen tilausten määrä laski vuoden 2008 vertailukaudesta. 
 
Yleiskatsaus vuoteen 2009 
 
Koko vuoden osalta liikevaihto ja liikevoitto jäivät edellisvuodesta. 
 
Tilikauden voittoon vaikuttivat alentuneen liikevaihdon ja kiristyneen kilpailun aiheuttama myyntikatteen 
lasku ja eräiden toimitusprojektien merkittävästi suuremmat kustannukset sekä eräät laatuongelmat. Näiden 
kustannusten kertaluonteinen osuus oli 7,5 miljoonaa euroa. Myös käynnissä olevat kehityshankkeet ja vuoden 
2009 lopulla toteutuneen QTT-yritysoston aiheuttamat kertaluonteiset kulut pudottivat tulosta.  
 
Americas-alueen liikevaihto kasvoi (+27 %). Sen sijaan sekä EMEA-alue (-21,8 %) että APAC (-11,7 %) laskivat 
Kiinaa lukuunottamatta, joka kasvoi 14 prosenttia. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät 
Maailmantalouden epävakauden ja valuuttakurssien muutosten odotetaan edelleen vaikuttavan Vaisalan 
liiketoimintaan. Vaisalan asiakasrakenteen ja saatujen tilausten perusteella markkinatilanteen odotetaan 
edelleen pysyvän pääosin ennallaan ja Vaisalan liiketoiminnan stabiilina 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. 
 
QTT-yritysoston ei oleteta vaikuttavan merkittävästi liikevoittoon vuonna 2010. 
 
Kausivaihtelu on tyypillistä Vaisalan toiminnalle, ja ensimmäinen vuosineljännes näyttää olevan maltillinen. 
 
Yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintanäkymä ei ole muuttunut, ja Vaisala on edelleen sitoutunut 
kasvustrategiansa toteuttamiseen.  
 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta: 
 
"Haastava maailmanlaajuinen taloustilanne vaikutti myös Vaisalan toimintaan viime vuonna. Vaikka neljännen 
neljänneksen liikevaihto oli ennätyssuuri, en ole kokonaisuutena tyytyväinen Vaisalan liikevaihdon 
kehittymiseen enkä myöskään toiminnan kannattavuuteen. Vuodenvaihteessa Vaisalan tilauskanta oli 
suurempi kuin vuotta aikaisemmin, mutta tilausten kertyminen heikkeni vuoden 2009 loppua kohti. 
Panostukset toimituskyvyn varmistamiseen myös suuremmille volyymeille ovat olleet onnistuneita, mikä luo 
pohjaa toiminnallemme markkinoiden elpyessä. 
 
Kannattavuuteemme vaikuttivat ennakoidusti yrityksessämme käynnissä olevat mittavat kasvuun sekä laadun 
ja valmistettavuuden parantamiseen tähtäävät kehityspanostukset ja vuoden lopulla tehty yritysosto. 
Kannattavuuteen vaikuttivat myös kiristynyt hintakilpailu, vaativien toimitusprojektien kustannusten 
ylittyminen sekä laatuongelmat. 
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Tilanteen korjaamiseksi olemme käynnistäneet laadunvarmistusohjelman. Lisäksi olemme aloittaneet 
tuottavuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman, jossa tarkastelemme mm. tuotetarjontaa, hankintaa ja 
projektitoiminnan kannattavuutta.  
 
Olen erityisen tyytyväinen vuoden lopulla toteutuneeseen yrityskauppaan. Ostimme Yhdysvalloista tiesäähän ja 
-informaatioon erikoistuneen QTT-yrityksen. Kauppa vahvistaa merkittävästi asemaamme globaalilla 
tiesäämarkkinoilla ja tuo meille uutta tarjontaa etenkin uusien älykkäiden tiepalvelujen myötä. 
 
Jatkamme edelleen uuden strategian toteuttamista. Tämä vaatii yhä huomattavia panostuksia. Uskon, että 
ajoitus näille panostuksille on juuri oikea, sillä ne luovat pohjaa Vaisalan tuleville kasvutavoitteille ja 
vahvistavat entisestään asemaamme maailman johtavana ympäristönmittaukseen erikoistuneena yrityksenä". 
 

 
 
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 supistuivat vuoden 2009 
aikana. Epävarma taloustilanne vaikuttaa asiakkaiden hankintapäätöksiin myös Weather Critical Operations ja 
Meteorology -liiketoiminta-alueilla. 
 
Vaisala-konsernin liikevaihto laski 4,4 prosenttia vertailukauteen nähden 231,8 (242,5/2008; 224,1/2007) 
miljoonaan euroon. Meteorologyn liikevaihto kasvoi 24,6 prosenttia, kun taas Weather Critical Operationsin 
laski 17,4 prosenttia ja Controlled Environmentin 9,4 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein Vaisalan 
liikevaihto olisi laskenut 6,9 prosenttia. 
 
Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 97 (94) prosenttia. 
 
Americas-alueen liikevaihto nousi euromääräisesti 27,0 prosenttia 94,3 (74,3) miljoonaan euroon. Liikevaihto 
laski 21,8 prosenttia EMEA:n alueella 84,9 (108,5) miljoonaan euroon ja APAC:in alueella 11,7 prosenttia 52,6 
(59,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein muutokset olisivat olleet Americas +20,9 %, 
EMEA -20,9 % ja APAC -15,5 %.  
 
Saatujen tilausten määrä laski vertailukauteen nähden 4,4 prosenttia 237,0 (247,9/2008; 228,5/2007) 
miljoonaan euroon. Saatujen tilausten määrä sisältää QTT:n hankinnan sisältämän tilauskannan, 6,8 miljoonaa 
euroa, uusina tilauksina. Vertailukelpoinen saatujen tilausten määrä laski 7,1 prosenttia 230,2 miljoonaan 
euroon. Konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa 95,5 (90,3) miljoonaa euroa. Tilauskannasta noin 16 
miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2011 tai myöhemmin. 
 
 
Taloudellinen asema ja tulos 
 
Tilikauden liikevoitto oli 5,2 prosenttia liikevaihdosta, eli 12,0 (38,0) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 
4,3 prosenttia liikevaihdosta eli 10,1 (38,9) miljoonaa euroa, laskua 74,1 prosenttia. Tilikauden voitto oli 3,0 
prosenttia liikevaihdosta eli 6,9 (28,4) miljoonaa euroa, laskua 75,8 prosenttia.  
  
Vaisala-konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Taseen loppusumma 31.12.2009 oli 231,4 
(241,7/2008; 225,6/2007) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 81 % (82 %/2008; 83 
%/2007).  
 
Konsernin likvidien rahavarojen määrä oli 50,1 (103,4/2008; 99,2/2007) miljoonaa euroa.  
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Investoinnit 
 
Bruttoinvestoinnit olivat 27,7 (12,2/2008; 7,3/2007) miljoonaa euroa. 
 
1.1.2009 Vaisala hankki yhdysvaltalaisen lentokenttäpalveluja tarjoavan Aviation System Maintenance Inc 
(ASMI) -yrityksen koko osakekannan. Hankitun liiketoiminnan palveluksessa on 10 henkilöä ja sen liikevaihto 
vuonna 2009 oli 1,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,1 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 laskelmien mukaisen 1,3 miljoonan euron liikearvon syntymiseen. Hankintahinta oli 2,2 
miljoonaa euroa, johon sisältyy ehdollinen 0,4 miljoonan euron suuruinen kauppahinta. Ehdollinen 
kauppahinta erääntyy maksettavaksi  
vuoden 2010 loppuuun meneessä, jos sovitut tulostavoitteet täyttyvät. 
 
Vaisala osti 18.12.2009 yhdysvaltalaisen Nasdaq-listatun Quixote Corporationin tytäryhtiön Quixote 
Transportation Technologies, Incin (QTT). QTT:n liikevaihto vuonna 2009 oli noin 16,2 miljoonaa euroa ja 
työntekijöitä oli noin 100. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto ajalta 19.12.-31.12.2009 oli 0,4 miljoonaa 
euroa ja liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa.  
 
Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2009, konsernin tilikauden liikevaihto olisi ollut 248 miljoonaa euroa ja voitto 
7,9 miljoonaa euroa. QTT täydentää Vaisalan tarjontaa ja sovellusosaamista ja mahdollistaa entistä 
kattavammat ratkaisut ja palvelut tieliiketoiminnan asiakkaille. QTT:n tiesää- ja liikennetietoa keräävät ja 
välittävät ratkaisut vahvistavat huomattavasti Vaisalan asemaa näillä markkinoilla ja avaa uusia 
mahdollisuuksia etenkin ITS- eli liikenneinformaatioteknologian alueella. Kaupasta syntynyt liikearvo, 2,8 
miljoonaa euroa, muodostuu hankitusta asiakaskunnasta ja toimintojen yhdistämisen luomasta synergiaedusta. 
 
Vaisalan uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto jatkuu suunnitelman mukaisesti tänä 
ja ensi vuonna. 
 
Hanke uuden toimistotilan rakentamiseksi Vantaalle etenee suunnitelmien mukaan. Vanhan 
toimistorakennuksen purkutyöt alkoivat toisen vuosineljänneksen aikana, maanrakennustyöt kolmannella 
neljänneksellä ja rungon rakennustyöt neljännellä 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 
osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen 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 24,6 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 80,8 (64,9) 
miljoonaa euroa. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, liikevaihto olisi kasvanut 
21,3 prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli 3,4 (8,0) miljoonaa euroa.  
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Vaisala osallistui Yhdysvaltojen ilmatieteen laitoksen mittavaan tuulikeilainverkon uudistushankkeeseen. 
Vaisala toimitti projektin kolmanteen vaiheeseen yhden tuulikeilaimen asiakkaalle koekäyttöön. Projektin 
ennakoitua suuremmat kustannukset rasittivat liiketoiminta-alueen liiketulosta tilikaudella noin kolmella 
miljoonalla eurolla. 
 
Radiosondien tuotantohäiriöiden aiheuttama kustannusvaikutus oli noin 2,2 miljoonaa euroa tilikauden 
aikana. Tuotantohäiriöt eivät vaikuttaneet tilikauden liikevaihtoon. Toimenpiteet tuotantohäiriön 
aiheuttaneiden tekijöiden korjaamiseksi on jo käynnistetty. Säätutkatoimitukset ja muut toimitusprojektit 
rasittivat liiketulosta noin 2,3 miljoonalla eurolla. 
 
Meteorologyn saamien tilausten määrä oli 76,4 miljoonaa euroa ja tilauskanta katsauskauden lopussa 36,6 
miljoonaa euroa.  
 
Toisen vuosineljänneksen aikana Venäjän säähavainnointiverkon modernisointiprojektin toimitukset saatettiin 
päätökseen.  
 
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. 
 
Kuuden säätutkan toimitukset Turkin ilmatieteen laitokselle alkoivat neljännellä vuosineljänneksellä. Näistä 
ensimmäiset kaksi tutkaa otetaan käyttöön vuoden 2010 alkupuolella. Myös Malesian ilmatieteen laitokselle 
toimitettiin kattava tutkapäivitys viimeisellä vuosineljänneksellä.  
 
Suomen ilmatieteen laitos otti käyttöön kaksi uutta kaksoispolarisaatiosäätutkaa Kaivokselassa ja 
Anjalankoskella.  
 
Saksassa saatiin jatkoa aiemmin toimitetulle kolmelle tuulikeilaimelle, kun Deutscher Wetterdienstille 
toimitettiin tuulikeilain neljännellä vuosineljänneksellä.  
 
 
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. 
 
Liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 9,4 prosenttia vertailukauteen nähden 49,2 (54,3) miljoonaan euroon. 
Liikevaihdon laskusta huolimatta Vaisala on kyennyt säilyttämään markkinaosuutensa. Mikäli valuuttakurssit 
olisivat pysyneet edellisen vuoden tasolla, liikevaihto olisi laskenut 13,3 prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli 
3,4 (8,4) miljoonaa euroa. 
 
Controlled Environmentin saamien tilausten määrä oli 49,0 miljoonaa euroa ja tilauskanta katsauskauden 
lopussa 3,3 miljoonaa euroa. 
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Weather Critical Operations 
 
Weather Critical Operations -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat 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 17,4 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 101,8 (123,3) miljoonaa 
euroa. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, liikevaihto olisi laskenut 18,9 
prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli 5,5 (24,6) miljoonaa euroa.  
 
Tämän liiketoiminta-alueen liikevaihdossa näkyivät taloustilanteen vaikutus asiakkaiden ostopäätöksiin sekä 
suurten yksittäisten projektien puuttuminen.  
 
Weather Critical Operationsin saamien tilausten määrä oli 111,6 miljoonaa euroa ja tilauskanta katsauskauden 
lopussa 55,6 miljoonaa euroa.  
 
Kolmannen neljänneksen radiosondituotannon tuotantohäiriöt rasittivat romutuskustannuksina Weather 
Critical Operations -liiketoiminta-alueen liiketulosta noin 0,2 miljoonalla eurolla. Tuotantohäiriöt eivät 
vaikuttaneet tilikauden liikevaihtoon. 
 
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.  
 
Vaisalan uusi kiitoradan näkyvyysjärjestelmä lennonjohdon käyttöön sai Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisen 
FAA:n (Federal Aviation Authority) hyväksynnän neljännellä vuosineljänneksellä. Järjestelmän tarjoama 
lisäinformaatio parantaa lentoturvallisuutta ja kenttien kapasiteettia. FAA:n hyväksyntä auttaa myös avamaan 
uusia liikentoimintamahdollisuuksia ja vahvistaa Vaisalan asemaa laajemmissa lentokenttäsääjärjestelmien 
kokonaistoimituksissa. 
 
 
Muut toiminnot 
 
Tutkimus ja tuotekehitys 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 28,4 (24,6/2008; 23,5/2007) miljoonaa euroa, eli 12,2 % konsernin 
liikevaihdosta. 
 
Konsernin tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta tulee säilymään korkeana vuonna 2010. Tämä johtuu 
lisäpanostuksista, joilla pyritään yhtenäistämään teknologia-alustoja sekä parantamaan tuotteiden 
modulaarisuutta, valmistettavuutta ja käytettävyyttä.  
 
Vuonna 2009 toteutetut 17 tuote-, ratkaisu ja palvelujulkistusta kattoivat kaikki Vaisalan tuotealueet ja 
markkinasegmentit. Tärkeimmät näistä olivat:  
 
Vaisalan barometrisen paineen siirtostandardi (Barometric Pressure Transfer Standard) PTB330TS 
referenssimittauksiin kenttä- ja laboratorio-olosuhteissa.  
 
Vaisala OMT364 hapen mittaukseen vaarallisissa teollisuusprosesseissa.  
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Vaisala GLD360 salamanpaikannuspalvelu, joka tarjoaa reaaliaikaista salamanpaikannusinformaatiota 
maailmanlaajuisesti. Informaatio kattaa koko maapallon, myös meret ja alueet, joilta on ennestään saatavilla 
niukasti reaaliaikaisia säähavaintoja.  
 
Vaisala Sigmet RVP900 signaaliprosessori. RVP900-alustaa käytetään Vaisalan säätutkissa, tuulikeilaimissa ja 
salamanpaikannuslaitteissa.  
 
Luotaustoiminta: RS92-D radiosondi puolustusvoimien käyttöön ja päivityspaketit RT20-järjestelmille. Vaisala 
BUFR Generator vanhemman sukupolven maakalustolle.  
 
TLP, Total Lightning Processor -ukkosjärjestelmä, joka parantaa havaintojen tarkkuutta käyttämällä Vaisalan 
patentoitua paikantamisalgoritmia.  
 
Vaisala FALLS (Fault Analysis and Lightning Location System), joka mahdollistaa sähkölaitoksille helpon ja 
nopean vertailun verkkovikojen ja salamoinnin välillä. 
 
Referenssiradiosondi, joka mahdollistaa tarkemmat havainnot ilmastonmuutoksen seurantaan. Hanke 
toteutetaan yhdessä kansainvälisten ilmastontutkijoiden kanssa. Laite tuottaa hyvin tarkkaa 
ilmastohavaintotietoa yläilmakehästä. 
 
Palveluliiketoiminta 
 
Vaisalan palveluliiketoiminta on raportoitu vuoden 2009 alusta osana liiketoimintayksiköitä. Palvelujen 
liikevaihto katsauskaudella oli 28,1 (27,5) 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 tilikaudella keskimäärin 1 302 (1 177/2008; 1 113/2007). 
Henkilöstöstä 44 (39/2008; 39/2007) prosenttia työskenteli konsernin ulkomaisissa toimipisteissä. Tutkimus- 
ja tuotekehitystehtävissä työskenteli 22 (20/2008; 21/2007) prosenttia konsernin henkilökunnasta.  
 
Yhtiössä palkan määräytymisen perusteina ovat paikalliset kollektiiviset ja yksilölliset sopimukset, tehtävässä 
suoriutuminen sekä tehtävän vaativuus. Peruspalkkaa täydentävät tuloksiin sidotut palkkiojärjestelmät, joiden 
piirissä on yhtiön koko henkilöstö. Vuonna 2009 maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 
60,8 (59,7/2008; 57,2/2007) miljoonaa euroa.  
 
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 laajennetun johtoryhmän 
jäseneksi 1.3.2009 alkaen. Raikaslehto erosi yhtiön palveluksesta tammikuussa 2010. 
 
Tekniikan tohtori John Jiang nimitettiin Vaisalan Kiinan yhtiön toimitusjohtajaksi ja konsernin laajennetun 
johtoryhmän jäseneksi 1.1.2010 alkaen. 
 
Vaisalan teknologiajohtaja Ari Meskanen nimitettiin Vaisalan myynti- ja markkinointijohtajaksi 1.1.2010 
alkaen. Hän jatkaa myös teknologiajohtajan roolissa kunnes siihen nimitetään seuraaja.  
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Riskienhallinta  
 
Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Yrityksellä on käytössä konsernin hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, jossa on kartoitettu 
strategiset, operatiiviset ja rahoitusriskit. Konsernin johtoryhmä arvioi säännöllisesti riskienhallintapolitiikkaa, 
käytäntöjen kattavuutta ja painopisteitä. Politiikan tavoitteena on varmistaa henkilöstön, toiminnan ja 
tuotteiden turvallisuus sekä toiminnan jatkuvuus. Politiikka kattaa myös tietopääoman sekä yrityskuvan ja 
brandin suojaamisen. Asianmukainen ja ajantasainen riskikäsitys sisällytetään päätöksentekoon ja 
huomioidaan yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa. 
 
Operatiivista toimintaa ohjaavat yksityiskohtaisemmat toimintaperiaatteet päätetään johtoryhmässä. Näitä 
ovat muun muassa hyväksymis-, tarjous- ja ostovaltuudet ja maksuehdot. 
 
Vaisalan toimintaympäristöön kuuluvat normaalit, kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät riskit. Näistä 
merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät maailmantalouden muutoksiin, valuuttakurssien, erityisesti 
Yhdysvaltain dollarin vaihteluun, toimittajaverkoston hallintaan ja tuotantotoimintaan. Näitä riskejä seurataan 
ja niihin varaudutaan yhtiössä riskienhallintapolitiikan mukaisesti.  
 
Vaikutettavissa olevien toiminnallisten riskien hallinnoimiseksi on luotu konsernitason vakuutusohjelmia. Ne 
kattavat konsernin omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen, erinäisiin vastuihin, kuljetuksiin ja 
liikematkustamiseen liittyviä riskejä. Yhtiön riskinkantokyky suhteessa riskeihin on hyvä ja yhtiöllä on vahva 
pääomarakenne, joka takaa pääoman riittävyyden. 
 
 
Vaisalan riskit kuvataan tarkemmin toimintakertomuksessa, joka julkaistaan maaliskuussa 2010 viikolla 10. 
 
 
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 
projektien peruuntuminen tai siirtyminen myöhempään ajankohtaan. 
 
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. 
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31.12.2008 Vaisalan A-osakkeen kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 22,11 euroa ja katsauskauden 
lopussa 25,10 euroa. Katsauskauden ylin noteeraus oli 28,46 euroa ja alin 20,80 euroa. Vaisalan osakkeita 
vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana 1.729.224 kappaletta.  
 
Vaisalalla on 31.12.2009 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 31.12.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 371,8 
miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on 
arvostettu A-sarjan osakkeiden tilikauden päätöspäivän päätöskurssiin, oli katsauskauden lopussa 457,1 
miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön Internet-sivuilta ja tilinpäätöksen liitetiedoista.  
 
Osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon. Yhtiöjärjestyksen mukainen osakkeiden enimmäismäärä on 
68.490.017 kappaletta ja konsernin enimmäisosakepääoma on 28,8 miljoonaa euroa. Kaikki liikkeeseen 
lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Osakkeita eivät rasita suostumus- tai lunastuslausekkeet. 
 
Yhtiöjärjestyksen mukaan K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksestä tarkemmin 
ilmenevällä tavalla. 
 
Vaisala Oyj:n hallituksen omistamien ja hallitsemien osakkeiden lukumäärä  31.12.2009 oli 1.353.425 kpl ja 
osuus kokonaisäänimäärästä 15,6 % (vuonna 2008 1.353.425 kpl ja 15,6 % kokonaisäänimäärästä). Yhtiön 
toimitusjohtaja omisti 2720 osaketta. 
 
 
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. 
 
Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut uudet A-osakkeet (1400 kpl) on 
merkitty kaupparekisteriin 19.11.2009. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi 20.11.2009 alkaen. 
 
 
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. 
 
 
Hallitus 
 
Jäsenet 
Vaisala Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. 
Voimassa olevan käytännön mukaisesti hallituksessa on kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen 
jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
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Toimikausi 
Hallituksen jäsenten toimikausi poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa annetun suosituksen 
kohdan 10 mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 3 vuotta. 
Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  
 
Hallituksen jäsenten riippumattomuus 
Suosituksessa 15. annettujen kriteerien mukaan kaikki hallituksen 6 jäsentä ovat yhtiöstä riippumattomia. 
Suosituksessa 15. annettujen kriteerien mukaan sekä yhtiöstä että osakkeenomistajista riippumattomia ovat 
Yrjö Neuvo, Stig Gustavson, Mikko Niinivaara ja Maija Torkko. Raimo Voipio ja Mikko Voipio ovat suosituksen 
15. kriteerien mukaan riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista. Suosituksen 14 mukainen vaatimus 
riippumattomien jäsenten lukumäärästä toteutuu nykyisellä hallituksen kokoonpanolla. 
 
Konsernin toimitusjohtaja 
Vaisala Oyj:n toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa 
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja 
taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa myös yhtiön hallinnon järjestämisestä. 
 
 
Sisäpiiritapahtumat 
 
Sisäpiirille ei ole myönnetty lainoja eikä sen puolesta ole annettu vastuusitoumuksia. 
 
 
Esitykset yhtiökokoukselle 
 
Hallituksen esitys voitonjaoksi 
 
Tilinpäätöksen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat  130.537.792,12 euroa, josta 
tilikauden voitto on 6.617.173,40 euroa. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: 
 
- osinkona jaetaan  0,65 euroa/osake eli yhteensä        11.841.936,60 euroa 
- jätetään omaan pääomaan                                                                                   118.695.855,52 euroa 
yhteensä                                                                                                                      130.537.792,12 euroa 
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön 
maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön 
maksukykyä. 
 
Täsmäytyspäiväksi on päätetty 30.3.2010 ja osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 8.4.2010.  
 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Maija Torkko ja Yrjö Neuvo. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 
prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä Vaisala Oyj:n 25.3.2010 kokoontuvalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kuusi. Hallitus esittää Maija Torkon ja Yrjö 
Neuvon uudelleen valintaa.  
 
Tilintarkastusyhteisöksi hallitus ehdottaa valittavaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja 
Hannu Pellisen KHT.  
 
Ehdotettavat henkilöt ja tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 
 
Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 250.000 euron lahjoitukset yliopistoille ja 
korkeakouluille. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten 
saajista ja määristä. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
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Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
 
Petteri Naulapää nimitettiin Vaisalan tietohallintojohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 16.2.2010 
alkaen. Jussi Kallunki, Vaisalan aiempi tietohallintojohtaja siirtyi riskienhallinnasta ja turvallisuusasioista 
vastaavaksi johtajaksi. 
 
 
Vantaalla 19. päivänä helmikuuta 2010 
 
Vaisala Oyj 
Hallitus 
 
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen 
Vuoden 2009 painettu tilinpäätös ja verkkovuosikertomus ja selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
julkaistaan maaliskuussa 2010 viikolla 10. 
 
Yhtiökokousasiakirjat 
Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla 4.3.2010 lukien yhtiön pääkonttorissa 
Vantaalla, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset 
osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla www.vaisala.fi/sijoittajat 
viimeistään 4.3.2010 alkaen. 
 
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 

 1-12 1-12 10-12 10-12 
 2009 2008 2009 2008 
Oman pääoman tuotto 3,7% 15,5% 3,7% 15,5% 
Osakemäärä (1000 kpl), ulkona olevat 18 209 18 209 18 209 18 209 
Osakemäärä (1000 kpl), painotetulla keskiarvolla 18 209 18 209 18 209 18 209 
Osakemäärä (1000 kpl) / osakeantioikaistu 18 209 18 209 18 209 18 209 
Tulos/osake (EUR) 0,38 1,56 0,28 0,57 
Tulos/osake (EUR), laimennusvaikutuksella 
oikaistuna 0,38 1,56 0,28 0,57 
Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) -0,17 1,77     
Oma pääoma/osake (EUR) 9,90 10,47 9,90 10,47 
Omavaraisuusaste  81 % 82 % 81 % 82 % 
Bruttoinvestoinnit (MEUR) 27,7 12,2 14,9 4,4 
Poistot (MEUR) 9,6 8,2 2,5 2,2 
Henkilöstö keskimäärin 1 302 1 177 1 341 1 205 
Tilauskanta (MEUR) 95,5 90,3 95,5 90,3 
Johdannaissopimuksista aiheutuva vastuu 15,8 14,8 15,8 14,8 

 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko vuotta koskevat luvut ovat 
tilintarkastettuja. 
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. 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS,       
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EUR miljoona) 
 1-12 1-12 Muutos  10-12 10-12 Muutos  
 2009 2008 % 2009 2008 % 
Liikevaihto 231,8 242,5 -4,4 80,4 77,6 3,6 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -121,1 -105,1 15,3 -42,5 -33,6 26,8 
Bruttokate 110,7 137,4 -19,4 37,8 44,0 -14,1 
Muut liiketoiminnan tuotot 0,1 0,1 56,3 0,0 0,0 1700,0 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -48,6 -51,5 -5,7 -14,6 -15,8 -7,6 
Tutkimus-ja kehitystoiminnan kulut -28,4 -24,6 15,7 -9,3 -7,0 33,6 
Muut hallinnon kulut -21,8 -23,4 -6,6 -6,6 -7,2 -8,0 
Liikevoitto 12,0 38,0 -68,6 7,3 14,0 -48,0 
Rahoitustuotot ja -kulut -1,9 0,9 -315,6 0,5 -1,1 145,9 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 -93,9 
Voitto ennen veroja 10,1 38,9 -74,1 7,8 13,0 -40,2 
Tuloverot -3,2 -10,5 -69,5 -2,6 -2,6 1,7 
Tilikauden voitto 6,9 28,4 -75,8 5,1 10,4 -50,7 
Jakautuminen emoyhtiön omistajille 6,9 28,4 -75,8 5,1 10,4 -50,7 
       
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta 
vastaava vero.      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos:     
Laimentamaton osakekohtainen tulos 
(EUR) 0,38 1,56 -75,8 0,28 0,57 -50,7 
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) 0,38 1,56 -75,8 0,28 0,57 -50,7 
       
LAAJA TULOSLASKELMA       
Tilikauden tulos 6,9 28,4 -75,8 5,1 10,4 -50,7 
Muut laajan tuloksen erät       
Muuntoeron muutos -0,8 1,3 -160,9 0,5 0,5 15,9 
Tilikauden laaja tulos 6,1 29,7 -79,6 5,7 10,9 -47,9 
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen       
Emoyhtiön omistajille  6,1 29,7 -79,6 5,7 10,9 -47,9 

 
KONSERNIN TASE (EUR miljoona) 31.12.2009 31.12.2008 Muutos  
   % 
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet 23,7 17,3 36,8 
Aineelliset hyödykkeet 49,8 39,1 27,5 
    
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,5 0,6 -18,5 
Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 -28,9 
Pitkäaikaiset saamiset 0,3 0,1 198,9 
Laskennalliset verosaamiset 5,7 5,8 -1,7 
    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 27,3 22,8 20,1 
Myyntisaamiset ja muut    
saamiset 67,9 51,7 31,1 
Tuloverosaamiset 6,2 0,8 628,5 
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Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat 0,0 25,3 -100,0 
Rahavarat 50,1 78,1 -35,9 
VARAT YHTEENSÄ 231,4 241,7 -4,3 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Oma pääoma    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 7,7 7,7 0,0 
Ylikurssirahasto 16,6 16,6 0,0 
Muut rahastot/Vararahasto 0,2 0,2 -4,0 
Muuntoerot -4,8 -4,1 17,3 
Voitto edellisiltä tilikausilta 154,0 142,1 8,4 
Omat osakkeet -0,3 -0,3 0,0 
Tilikauden voitto 6,9 28,4 -75,8 
Oma pääoma yhteensä 180,3 190,6 -5,4 
    
Vieras pääoma    
Pitkäaikaiset velat    
Eläkevelvoitteet 1,2 1,4 -13,5 
Korolliset pitkäaikaiset velat 0,7 0,2 235,3 
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,5 -88,3 
Laskennalliset verovelat 0,3 0,4 -26,9 
    
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset lyhytaikaiset velat 0,3 0,2 35.4 
Saadut ennakot 10,2 10,3 -1,0 
Tuloverovelat 0,3 1,8 -82,4 
Muut lyhytaikaiset velat 38,0 36,2 4,9 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 231,4 241,7 -4,3 

 
 
Konsernin omanpääoman 
muutoslaskelma 31.12.2009       
 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  -0,8 6,9 6,1 
Osingon jako       -16,4 -16,4 
         
Oma pääoma 
31.12.2009 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -4,9 160,9 180,3 
         
 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    0,0  1,3 28,4 29,7 



 14  

Muut muutokset    0,1   -0,1 0,0 
Osingon jako       -15,5 -15,5 
         
Oma pääoma 
31.12.2008 7,7 0,0 16,6 0,2 -0,3 -4,1 170,4 190,6 

 
 
Konsernin rahoituslaskelma (EUR miljoona)    
 1-12 1-12 Muutos  
 2009 2008 % 
Liiketoiminnan rahavirta    
Myynnistä saadut maksut 225,7 241,4 -6,5 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,1 -100,0 
Maksut liiketoiminnan kuluista -218,0 -197,6 10,3 
Saadut korot 1,0 0,0 5,020,4 
Maksetut korot -0,1 -0,2 -41,7 
Muut rahoituserät, netto -1,4 0,9 -255,7 
Maksetut tuloverot -10,3 -12,5 -17,0 
Liiketoiminnan rahavirta ( A ) -3,2 32,2 -109,8 
    
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,3 -0,5 188,5 
Investoinnit aineellisiin  hyödykkeisiin -13,7 -12,0 14,5 
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen hankintahetken 
rahavaroilla -16,7 0,0  
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,2 -57,6 
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,1 -0,2 -53,1 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien    
rahoitusvarojen nettomuutos 23,2 17,3 34,1 
Investointien rahavirta ( B ) -8,5 4,9 -275,0 
    
Rahoituksen rahavirta    
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,1 0,0  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,1 -100,0 
Maksetut osingot ja muu voitonjako -16,4 -15,5 5,9 
Rahoituksen rahavirta ( C ) -16,5 -15,4 7,5 
    
Rahavarojen muutos ( A + B + C )    
lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -28,2 21,7 -229,8 
    
Rahavarat tilikauden alussa 78,1 56,7 37,8 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,2 -0,3 -172,9 
Rahavarojen muutos -28,2 21,7 -229,8 
Rahavarat tilikauden lopussa 50,1 78,1 -35,9 

 
 
Segmentti-informaatio       
Liiketoimintasegmentit      

1-12/2009 WCO * CEN * MET * 
Muu 

toiminta Konserni 
M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 101,8 49,2 80,8 0,0 231,8 
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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      
      
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 
Katsauskauden voitto      28,4 
      
Poistot 0,7 0,1 1,2 6,2 8,2 
      
* WCO= Weather critical operations      
* CEN = Controlled environment      
* MET= Meteorology      
      
Segmentti-informaatio       
Liiketoimintasegmentit      

10-12/2009 WCO * CEN * MET * 
Muu 

toiminta Konserni 
M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 40,7 12,1 27,5 0,0 80,4 
Liikevaihto 40,7 12,1 27,5 0,0 80,4 

      
Liikevoitto  6,1 -1,5 3,0 -0,3 7,3 

      
Rahoitustuotot ja -kulut     0,5 
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Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     7,8 
Tuloverot     -2,6 
Katsauskauden voitto      5,1 
      
Poistot 0,2 0,0 0,3 1,9 2,5 
      
* WCO= Weather critical operations      
* CEN = Controlled environment      
* MET= Meteorology      
      
Segmentti-informaatio       
Liiketoimintasegmentit      

10-12/2008 WCO * CEN * MET * 
Muu 

toiminta Konserni 
M€      
      
Myynti konsernin ulkopuolelle 43,0 13,4 21,2 0,0 77,6 
Liikevaihto 43,0 13,4 21,2 0,0 77,6 

      
Liikevoitto  11,2 1,0 2,9 -1,2 14,0 

      
Rahoitustuotot ja -kulut     -1,0 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta     0,0 
Voitto ennen veroja     13,0 
Tuloverot     -2,6 
Katsauskauden voitto      10,4 
      
Poistot 0,2 0,0 0,3 1,7 2,2 
      
* WCO= Weather critical operations      
* CEN = Controlled environment      
* MET= Meteorology      

 
Vastuusitoumukset ja annetut pantit M€ 2009 2008 
   
Omasta velasta/sitoumuksesta  

Takaukset 13,5 13,0 
Muut omat vastuut   

Annetut pantit  0,4   0,1 
Muut vuokrasopimukset   6,9  8,1 
   
Vastuusitoumukset ja annetut pantit yhteensä 20,8 21,2 

 
Muut vuokrasopimukset sisältävät pitkäaikaiset kiinteistövuokrasopimukset sekä käyttöleasing sopimukset. 
Leasing- ja vuokrasopimukset noudattavat normaaleja ehtoja kussakin maassa.  
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
    
    
  Oma pääoma + vähemmistöosuus  
Omavaraisuusaste (%) = ------------------------------------------ x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
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  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  

    
    

 
 
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 
 


