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 Vaisala Oyj     Pörssitiedote    6.2.2013 klo 14:30 
 
 
 
Vaisala-konsernin tilinpäätös tammi-joulukuu 2012 
 
Loka-joulukuun tulos vahva, mutta tilauskanta laski. Koko vuoden liikevaihto, 
liiketulos ja rahavirta paranivat edellisvuodesta. Vuoden 2013 näkymät vakaat. 
 
 
Loka-joulukuu lyhyesti 

- Saadut tilaukset 66,1 (87,6) miljoonaa euroa, laskua 25 % 
- Tilauskanta 105,6 (134,3) miljoonaa euroa, laskua 21 % 
- Liikevaihto 89,7 (90,3) miljoonaa euroa, laskua 1 % 
- Liiketulos 12,4 (13,0) miljoonaa euroa, laskua 4 % 
- Osakekohtainen tulos 0,54 (0,49) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 21,5 (18,1) miljoonaa euroa 
- Rahavarat 74,8 (45,5) miljoonaa euroa 

 
 
Tammi-joulukuu lyhyesti 

- Saadut tilaukset 264,7 (278,8) miljoonaa euroa, laskua 5 % 
- Liikevaihto 293,3 (273,6) miljoonaa euroa, kasvua 7 % 
- Liiketulos 30,1 (16,1) miljoonaa euroa, kasvua 87 % 
- Osakekohtainen tulos 1,20 (0,57) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 48,2 (37,6) miljoonaa euroa 
- Ehdotus osingoksi 0,90 (0,65) euroa osakkeelta. 
- Ehdotus pääoman palautukseksi 1,23 euroa osakkeelta 

 
 
AVAINLUVUT 
(Tilintarkastettu) 

            

  

10-12 10-12 Muutos 1-12 1-12 Muutos 

2012 2011 % 2012 2011 % 

MEUR MEUR   MEUR MEUR   
Liikevaihto 89,7 90,3 -1 293,3 273,6 7 

Weather  71,3 71,8 -1 218,0 201,8 8 
Controlled Environment 18,3 18,4 -1 75,3 71,7 5 

Saadut tilaukset 66,1 87,6 -25 264,7 278,8 -5 
Tilauskanta 105,6 134,3 -21 105,6 134,3 -21 
Liiketulos,  12,4 13,0 -4 30,1 16,1 87 

Weather  11,8 9,9 19 22,5 5,9 279 
Controlled Environment 1,1 1,8 -41 9,4 10,5 -10 
Eliminoinnit ja muu toiminta -0,5 1,3 -136 -1,9 -0,3 -458 

Tulos ennen veroja 11,6 13,9 -17 29,1 16,1 80 
Kauden tulos 9,8 8,9 10 21,7 10,4 109 
% Liikevaihdosta             

Liiketulos  13,8 % 14,4 %   10,3 % 5,9 %   
Tulos ennen veroja 12,9 % 15,4 %   9,9 % 5,9 %   
Kauden tulos 10,9 % 9,9 %   7,4 % 3,8 %   

Osakekohtainen tulos 0,54 0,49 11 1,20 0,57 110 
Oman pääoman tuotto 11,7 % 5,7 %   11,7 % 5,7 %   

Liiketoiminnan rahavirta 21,5 18,1 19 48,2 37,6 28 

Rahavarat kauden lopussa 74,8 45,5 64 74,8 45,5 64 
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Loka-joulukuun kommentit 
 
Loka-joulukuun 2012 liikevaihto oli 89,7 miljoonaa euroa ja laski 1 % edellisestä vuodesta, mikä 
johtui neljännesvuosivaihtelujen muuttumisesta edellisvuosiin verrattuna. Weather-liiketoiminta-
alueen liikevaihto oli 71,3 miljoonaa euroa ja laski 1 % edelliseen vuoteen verrattuna.  Weather-
liiketoiminta-alueen tuotemyynti ylitti ennakko-odotukset, kun taas projektimyynti pysyi 
ennakoidulla tasolla. Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 18,3 miljoonaa 
euroa ja laski 1 % edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Loka-joulukuun 2012 liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 7 % ja APAC-alueella 4 %, mutta laski 
Americas-alueella 12 %  edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Loka-joulukuun 2012 saadut tilaukset olivat 66,1 miljoonaa euroa ja laskivat 25 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Weather-liiketoiminta-alue ei saanut poikkeuksellisen isoja tilauksia, kuten 
edellisenä vuonna. Tilauskanta oli 105,6 miljoonaa euroa, 21 % alhaisempi kuin joulukuun 
lopussa 2011. 
 
Loka-joulukuun 2012 liiketulos oli 12,4 miljoonaa euroa ja laski 0,6 miljoonaa euroa tai 4 % 
edellisvuoden 13,0 miljoonasta eurosta, mikä johtui neljännesvuosittaisten kausivaihtelujen 
muuttumisesta edellisvuosiin verrattuna. Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos oli 11,8 
miljoonaa euroa ja kasvoi 1,9 miljoonaa euroa edellisvuoden 9,9 miljoonasta eurosta, mikä johtui  
pääosin projektitoimitusten parantuneesta bruttokatteesta. Weather-liiketoiminta-alueen 
liiketulos parani ennakoitua enemmän kasvaneen tuotemyynnin ja toimitusprojektien 
korkeampien katteiden ansiosta.  Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liiketulos oli  
1,1 miljoonaa euroa ja laski 41 % edellisvuoden 1,8 miljoonasta eurosta. Lasku johtui pääosin 
lisääntyneistä panostuksista Life Science –asiakasryhmän palveluihin ja T&K-panostuksista 
uusien tuotteiden kehittämiseen.  
 
 
Markkinanäkymät 
 
Maailmantalouden epävarmuus vaikuttaa edelleen Vaisalan liiketoimintaan ja rajoittaa 
kasvumahdollisuuksia. Pohjois-Amerikan markkinoiden odotetaan elpyvän vähitellen. 
Valtiontalouden leikkausten sekä epävarmuuden uusien projektien ajoittumisesta odotetaan 
vaikuttavan Weather-liiketoiminta-alueen myyntiin. Controlled Environment –liiketoiminta-
alueen Aasian markkinoiden odotetaan pysyvän edelleen haastavina. 
 
 
Taloudellinen ohjeistus 2013 
 
Vaisala muuttaa taloudellisen ohjeistuksensa esittämistapaa.  Tästä tiedotteesta lähtien Vaisala 
esittää arviot liikevaihdosta ja liiketuloksesta (EBIT) euromääräisin vaihteluvälein, eikä käytä 
enää yleisisiä vertailuja edellisvuoteen. 
 
Vaisalan liikevaihdon arvioidaan olevan 280-310 miljoonaa euroa vuoden 2012 vertailukelpoisin 
valuuttakurssein.  
 
Liiketuloksen ennen veroja ja rahoituskuluja (EBIT) odotetaan olevan 25-35 miljoonaa euroa 
vuoden 2012 vertailukelpoisin valuuttakurssein. 
 
Vuoden 2012 liikevaihto oli 293,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 30,1 miljoonaa euroa. 
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Toimitujsohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta 
 
”Vaisalan hyvä kehitys jatkui vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto oli 89,7 
miljoonaa euroa, laskua 1 % edellisvuodesta. Vuoteen 2011 verrattuna kausivahteluissa oli 
havaittavissa selkeä ero saatujen tilausten määrässä, joka laski 25 % vuoden 2012 viimeisellä 
neljänneksellä. Tämä johtui siitä, että vuoden viimeisellä neljänneksellä ei saatu poikkeusellisen 
isoja tilauksia toisin kuin aikaisempina vuosina. Liiketulos pysyi hyvällä 12,4 miljoonan euron 
tasolla, laskua 4 %. 
 
Koko vuoden kehitys oli vahva.  Liikevaihto kasvoi 7 % ja liikevoitto nousi 87 % 30 miljoonaan 
euroon. Saatujen tilausten määrä laski 5 %, mikä viittaa siihen, että puitesopimusten aikajänne on 
lyhentymässä. Osakekohtainen tulos tuplaantui o,57 eurosta 1,20 euroon. Liiketoiminnan 
kassavirta ylsi 48 miljoonaan euroon ja nosti rahavarat 75 miljoonaan euroon.   
 
Liikevaihto kasvoi eniten EMEA-alueella, 19 %. APAC-alueen kasvu oli 6 %, kun taas Americas-
alueen liikevaihto laski 1 %. Americas-alue säilyi Vaisalan vahvimpana maantieteellisenä alueena. 
Vaisalan asiakasryhmistä  Life Science kasvoi eniten. Myös  Weather-liiketoiminta-alueen 
projektitoimitukset kasvoivat sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. 
 
Teimme systemaattista työtä Vaisalan asiakaslähtöisen strategian jalkauttamiseksi ja työmme 
tulokset näkyivät selvästi vuonna 2012. Monet sisäiset kehitysohjelmamme tehokkuuden ja 
kilpailuaseman parantamiseksi tuottivat erinomaisia tuloksia esimerkiksi projektiliiketoiminnan 
parantuneena kannattavuutena. 
 
Ilman koko henkilöstömme erinomaista suoritusta sekä tahtoa tukea muutoksia emme olisi 
millään pystyneet saavuttamaan yllämainittuja hyviä tuloksia.  Lämpimät kiitokseni kaikille 
mukana olleille. 
 
Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2013 perustuu näkemykseen, että markkinatilanne pysyy 
samanlaisena niin yleisen taloudellisen tilanteen kuin asiakkaittemme investointitarpeiden osalta. 
Asemamme maailmanlaajuisena markkinajohtajana sekä käynnissä olevat sisäiset 
kehitysohjelmamme parantavat entisestään kykyämme palvella asiakkaitamme.” 
 
 
Markkinatilanne, liikevaihto ja tilauskanta 
 
Eurokriisistä huolimatta molempien Vaisalan liiketoiminta-alueiden toimitukset EMEA-alueelle 
kasvoivat vuoteen 2011 verrattuna. Americas-alueen muuttuneet taloudelliset ja polittiset 
olosuhteet toivat lisää epävarmuutta, mutta Vaisala pystyi säilyttämään liiketoiminnan volyymin. 
Haastavassa globaalissa kilpailutilanteessa yhtiö on kuitenkin pystynyt säilyttämään 
markkinaosuutensa. 
 
Markkinoiden taloudellinen epävarmuus vaikutti Weather-liiketoiminta-alueen tilausmäärään 
erityisesti vuoden viimeisten kuukausien aikana, eikä liiketoiminta-alue saanut poikkeuksellisen 
isoja pitkäkestoisia tilauksia. Controlled Environment –liiketoiminta-alue jatkoi kasvua Pohjois-
Amerikassa ja Euroopassa, mutta APAC-alueen markkinat olivat edelleen pettymys. 
 
Saadut tilaukset tammi-joulukuussa 2012 olivat 264,7 (278,8) miljoonaa euroa ja laskivat  
5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2013 alun tilauskanta ei ole yhtä vahva kuin vuotta 
aiemmin. Joulukuun 2012 lopussa tilauskanta oli 105,6 (134,3) miljoonaa euroa, 21 % alhaisempi 
kuin joulukuun 2011 lopussa. Weather-liiketoiminta-alueen tilauskannasta noin 28 miljoonaa 
euroa toimitetaan vuonna 2014 tai myöhemmin. 
 
Tammi-joulukuun 2012 liikevaihto oli 293,3 (273,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 7 % 
edellisvuodesta. Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 218,0 miljoonaa euroa ja kasvoi 8 % 
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edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa lisääntyneistä 
projektitoimituksista. Controlled Environment – liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 75,3 
miljoonaa euroa ja kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
EMEA-alueen liikevaihto oli 107,6 (90,7) miljoonaa euroa tammi-joulukuussa 2012 ja kasvoi 19 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Americas-alueen liikevaihto oli 108,6 (110,2) miljoonaa euroa ja 
laski 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. APAC-alueen liikevaihto oli 77,2 (72,7) miljoonaa euroa ja 
kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 % (98 %). 
 
 
Taloudellinen asema ja tulos 
 
Tammi-joulukuun 2012 liiketulos oli 30,1 (16,1) miljoonaa euroa tai 10,3 % (5,9 %) liikevaihdosta 
ja kasvoi 87 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketuloksen kasvuun vaikuttivat myynnin 
lisääntyminen ja suotuisa tuotemix. Myös käynnissä olevat projektit tehokkuuden ja prosessien 
parantamiseksi sekä toimitusprojektien hallinnan kehittämiseksi parantavat kannattavuutta. 
 
Tammi-joulukuun 2012 tulos ennen veroja oli 29,1 (16,1) miljoonaa euroa ja kasvoi 80 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Tuloverot olivat 7,4 (5,8) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 21,7 
(10,4) miljoonaa euroa ja kasvoi 109 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Tammi-joulukuun 2012 osakekohtainen tulos oli 1,20 (0,57) euroa ja kasvoi 110 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. 
 
Vaisalan vakavaraisuus ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Taseen loppusumma 31.12.2012 oli 
257,0 (250,8) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun 2012 lopussa 75 %  
(74 %). 
 
Vaisalan liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa 2012 oli 48,2 (37,6) miljoonaa euroa. 
Kassavirran kasvu johtui käyttökatteen 15,1 miljoonan euron noususta 30,7 miljoonasta eurosta 
45,8 miljoonaan euroon sekä nettokäyttöpääoman parantumisesta 10,0 miljoonalla eurolla 
etenkin parantuneen myyntisaamisten kierron ansiosta. Likvidien rahavarojen määrä joulukuun 
2012 lopussa oli 74,8 (45,5) miljoonaa euroa. 
 
 
Investoinnit 
 
Bruttoinvestoinnit olivat 5,8 (16,7) miljoonaa euroa tammi-joulukuussa 2012. Poistot kasvoivat 
15,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 14,7 miljoonasta eurosta. 
 
 
Weather-liiketoiminta-alue 
 
Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-joulukuussa 2012 oli 218,0 (201,8) miljoonaa 
euroa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja kasvu tuli 
melkein kaikista asiakasryhmistä. Sekä projekti- että tuotemyynti kasvoi edellisvuoteen 
verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto olisi kasvanut 5 %. 
 
Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos tammi-joulukuussa 2012 oli 22,5 (5,9) miljoonaa euroa. 
Liiketuloksen parantuminen edelliseen vuoteen verrattuna johtui myynnin kasvusta ja suotuisasta 
tuotemixistä. Myös käynnissä olevat toimenpiteet tehokkuuden ja prosessien parantamiseksi sekä 
toimitusprojektien hallinnan kehittämiseksi paransivat erityisesti toimitusprojektien 
kannattavuutta. 
 



  
 

 5  

Saadut tilaukset tammi-syyskuussa olivat 189,0 (209,1) miljoonaa euroa, laskua edelliseen 
vuoteen verrattuna 10 %. Joulukuun lopussa 2012 tilauskanta oli 101,2 (130,3) miljoonaa euroa, 
22 % alhaisempi kuin joulukuun 2011 lopussa. Tilauskannasta noin 28 miljoonaa euroa 
toimitetaan vuonna 2014 tai myöhemmin. 
 
 
Controlled Environment –liiketoiminta-alue 
 
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-joulukuussa 2012 oli 75,3 (71,7) 
miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 5 %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
liikevaihto olisi laskenut 1 %. 
 
Controlled Environment – liiketoiminta-alueen liiketulos tammi-joulukuussa 2012 oli 9,4 (10,5) 
miljoonaa euroa, laskua 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketuloksen lasku johtui pääosin 
lisääntyneistä panostuksista Life Science –asiakasryhmän palveluihin ja T&K-panostuksista 
uusien tuotteiden kehittämiseen. 
 
Saadut tilaukset tammi-joulukuussa 2012 olivat 75,7 (69,7) miljoonaa euroa ja kasvoivat 9 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta oli 4,4 (4,0) miljoonaa euroa, 10 % korkeampi kuin 
joulukuun 2011 lopussa. Koko tilauskanta toimitetaan vuoden 2013 aikana. 
 
 
Tuotelanseeraukset 
 
Vaisala toi vuonna 2012 markkinoille yhteensä 31 uutta tuotetta, joista 23 Weather-liiketoiminta-
alueelle ja 8 Controlled Environment –liiketoiminta-alueelle.  Tärkeimmät uudet tuotteet ovat: 
 
Vaisala DigiCORA® MW41 –luotausjärjestelmä edustaa Vaisalan uuden sukupolven 
luotaustuotteiden tarjontaa. Uusi järjestelmä parantaa luotausprosessin tehokkuutta sen eri 
vaiheissa ja mahdollistaa luotausverkostojen tehokkaamman halllinnan. MW41-järjestelmä on 
kehitetty yhdessa johtavien meteorologian laitosten kanssa ja sen suunnittelussa on kiinnitetty 
erityistä huomiota käytettävyyden parantamiseen. 
 
Road DSS Manager, päätöksenteon tukijärjestelmän tieviranomaisten käyttöön. Tuote  täydentää 
RoadDSS Navigator -ratkaisua ja auttaa tienpinnan käsittelyssä tarvittavien operatiivisten 
toimenpiteiden hallinnassa. Tuotteen avulla on helppoa suunnitella säähavaintoihin ja 
ennusteisiin perustuvia toimenpiteitä, syöttää suunnitelmat tietokantaan ja välittää informaatio 
operatiiviselle henkilökunnalle. Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus näkyy reittikaavioissa, 
joiden avulla voidaan arvioida niiden tehoa. Ohjelmisto mahdollistaa myös aikaisempien 
toimenpiteiden tarkastelun, kun vertaillaan suunniteltuja ja toteutuneita toimenpiteitä. 
 
Vaisala Maritime Observation System AWS430 on merenkulun säänmittaussovelluksiin kehitetty 
automaattinen sääasema. Sitä käytetään vaativissa olosuhteissa turvaamaan esimerkiksi 
helikopterien lentoja, mukaanlukien nousut ja laskut, avomerellä sijaitseville öljynporauslautoille.  
 
Uusi Vaisala HUMICAP® Hand-Held Humidity and Temperature Meter HM40 on kannettava, 
monipuolinen ja edullinen tuote kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen eri teollisuuden 
sovelluksissa.  Se sopii tarkistusmittalaitteeksi moniin kohteisiin rakennustyömailta ja 
ilmastointissovelluksista laboratorioihin ja puhdastiloihin. Laitteen kosteusmittaus perustuu 
samaan Vaisala HUMICAP® -anturiteknologiaan, joka on käytössä NASA:n Marsiin lähettämässä 
Curiosity-luotaimessa.  
 
Vaisala Cold Chain Logger CCL100 on suunniteltu tuotteiden lämpötilamittauksiin ympäristöissä, 
joissa olosuhteet vaihtelevat -30° C ja +60° C välillä. Tuote soveltuu erityisesti arvokkaiden life 
science –tuotteiden valvontaan kuljetusten aikana. Kertakäyttöinen CCL100 ei ole 
ohjelmistoriippuvainen ja sen käyttöönotto on yksinkertaista. Pienen kokonsa ansiosta sen voi 
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asentaa mihin tahansa pakkaukseen ja vedenpitävä pussi varmistaa toimivuuden vaikeissakin 
olosuhteissa. 
 
 
Muut toiminnot 
 
Tutkimus ja tuotekehitys 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot tammi-joulukuussa 2012 olivat 28,0 (28,0) miljoonaa euroa eli 
9,5 % liikevaihdosta. Tavoite on, että tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus Vaisalan 
liikevaihdosta pysyy noin 10 %:ssa. Weather-liiketoiminta-alueen T&K-menot olivat 10,0 % (11,0 
%) liikevaihdosta ja Controlled Environment –liiketoiminta-alueen T&K-menot vastaavasti 8,2 % 
(8,1 %). 
 
Palveluliiketoiminta 
 
Vaisalan palveluliiketoiminta raportoidaan osana Weather- ja Controlled Environment –
liiketoiminta-alueita. Palveluliiketoiminnan myynti oli 42,3 (40,8) miljoonaa euroa. Myynnin 
kasvu tuli pääosin Pohjois-Amerikan varaosamyynnistä. 
 
 
Henkilöstö 
 
Vaisalan henkilöstön määrä tammi-joulukuussa 2012 oli keskimäärin 1 422 (1 386).  Henkilöstön 
määrä joulukuun 2012 lopussa oli 1 442 (1 394). Henkilöstöstä 42 % (44 %) työskenteli konsernin 
ulkomaan toimipisteissä. 
 
Vaisalan hallitus hyväksyi 3.5.2012 uuden, konsernin avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen 
palkitsemissuunnitelman, joka perustuu konsernin kannattavuuden kehittymiseen 
kalenterivuonna 2012, ja se maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2015. 
Rahavaroilla katetaan myös avaihenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset 
maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion 
maksupäivää.  
 
Lisäksi Vaisalassa on käytössä kaksi erityyppistä palkitsemisjärjestelmää: koko henkilöstön 
kattava liikevaihdon, liiketuloksen ja operatiivisen rahavirran kehittymiseen perustuva 
bonusjärjestelmä sekä vuoden 2012 lopussa päättyvä kolmivuotinen, tietyt avainhenkilöt kattava 
kannattavuuden kehittymiseen sidottu järjestelmä.  
 
Henkilöstökulut olivat vuonna 2012 104,5 (94,1) miljoonaa euroa. 
 
 
Muutokset yhtiön johdossa 

Vaisalan johtoryhmäkäytäntö muuttuu 1.1.2013. Nykyinen kahden johtoryhmän käytäntö päättyy 
ja yhtiössä on jatkossa vain yksi johtoryhmä, jonka puheenjohtaja on toimitusjohtaja. 

Uudessa johtoryhmässä on seitsemän jäsentä ja se kokoontuu kerran kuukaudessa ohjaamaan 
Vaisalan strategian toteuttamista ja yhtiön operatiivista johtamista. Jäseniä ovat liiketoiminta-
alueiden johtajat, talousjohtaja, operatiiviset toiminnot- ja palvelut -yksikköjen johtajat sekä 
henkilöstöjohtaja. 

Vaisalan johtoryhmän jäsenet 1.1.2013 alkaen: 

Kjell Forsén, toimitusjohtaja, puheenjohtaja 
Kenneth Forss, Controlled Environment -liiketoiminta-alueen johtaja 
Kai Konola, Weather -liiketoiminta-alueen johtaja 
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Kaarina Muurinen, talousjohtaja 
Vesa Pylvänäinen, Operations -yksikön johtaja 
Hannu Katajamäki, Services-yksikön johtaja 
Marja Happonen, henkilöstöjohtaja 

 
 
Riskienhallinta 
 
Vaisalassa on käytössä hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, jossa on kartoitettu yhtiön 
liiketoiminta-, operatiiviset, vaaratilanne- ja taloudelliset riskit. Politiikan tavoitteena on 
varmistaa henkilöstön, toiminnan ja tuotteiden turvallisuus sekä liiketoiminnan 
määräystenmukaisuus ja jatkuvuus. Politiikka suojaa myös tietopääomaa sekä yrityskuvaa ja 
brändiä. 
 
Riskienhallinta on integroitu liiketoimintaan ja prosesseihin. Tämän mahdollistaa 
riskienhallintaprosessi, jonka toteutus on jatkunut vuonna 2012 ja kattaa tällä hetkellä yhtiön 
tärkeimmät liiketoiminnot ja yksiköt. Vaisalan riskienhallintaprosessi koostuu riskien 
tunnistamisesta, riskien arvioinnista, riskienhallintatoimenpiteistä, seurannasta ja raportoinnista. 
Merkittävimmit riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle vuosittain ja 
tarvittaessa useammin.  
 
Vaisalan riskienhallintakomitea koostuu tärkeimpien sisäisten sidosryhmien edustajista. Komitea 
vastaa riskienhallintaprosessin valvonnasta ja siitä, että kaikki merkittävät riskit tunnistetaan ja 
raportoidaan sekä siitä, että riskeihin reagoidaan kaikilla tarvittavilla organisaatiotasoilla ja 
maantieteellisillä alueilla. 
 
Vaisalan toimintaympäristöön kuuluvat normaalit, kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät riskit. 
Näistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät maailmantalouden muutoksiin, valuuttakurssien 
vaihteluihin, toimittajaverkoston hallintaan ja tuotantotoimintaan. Nämä riskit voivat vaikuttaa 
Vaisalan liiketoimintoihin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vaisala seuraa näitä riskejä ja 
varautuu niihin yhtiön riskienhallintapolitiikan mukaisesti. 
 
Omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen, erilaisiin vastuihin, kuljetuksiin ja 
liikematkustamiseen liittyvät riskit on katettu maailmanlaajuisilla vakuutusohjelmilla. Konsernin 
riskinsietokyky on hyvä vahvan pääomarakenteen ansiosta. 
 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Vaisalan liiketoiminta on altis globaalin talouden, politiittisten linjausten ja säännösten 
muutoksille sekä luonnonmullistuksille, jotka saattavat vaikuttaa Vaisalan liiketoimintaan 
esimerkiksi komponenttien saatavuudessa, tilausten peruuntumisina, toimituskatkoina ja 
markkinamahdollisuuksien manetyksinä. 
 
Lähiajan merkittävimpien myyntiin ja kannattavuuteen vaikuttavien riskien ja 
epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän konsernin kykyyn ylläpitää toimitusvarmuutensa, 
kriittisten komponenttien saatavuuteen, tuotannon ja siihen liittyvien tietojärjestelmien 
keskeytyksiin, globaalin talouden muutoksiin, valuuttakurssien vaihteluun, asiakkaiden 
rahoituskykyyn erityisesti EU:ssa ja Yhdysvalloissa,  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.  
 
Vaisalan projektiliiketoiminnan merkitys on kasvussa.  Projektiliiketoiminnan suorituskyky ja 
projektiaikataulut riippuvat kolmansista osapuolista,  mikä vaikuttaa kyseisen liiketoiminnan 
tuottojen ja kulujen kirjaamiseen sekä kannattavuuteen. Olettamukset uusien projekti- ja 
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palveluliiketoimintojen  mahdollisuuksista sisältävät sekä myyntituloon että kannattavuuteen 
liittyvän riskin. 
  
Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa tai toimintaympäristössä voivat 
vaikuttaa negatiivisesti myös Vaisalan toimintaan. Näitä riskejä seurataan ja niihin varaudutaan 
konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti.  
 
 
Yhtiökokouksen päätökset 
 
Osinko 
 
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2011 osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,65 
euroa osakkeelta eli yhteensä 11 835 989,10 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille ei 
makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2012 ja maksupäivä 11.4.2012. 
 
Vastuuvapaus 
 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
 
Hallituksen jäsenet ja palkkiot 
 
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erovuorossa ollut Mikko Voipio 
valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen muut jäsenet ovat Raimo Voipio, Yrjö Neuvo, 
Mikko Niinivaara, Maija Torkko ja Timo Lappalainen. 
 
Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 35 000 euroa ja kunkin jäsenen palkkio 25 
000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 
maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja tarkastusvaliokunnan muille 
jäsenille 1 000 euroa per osallistuttu kokous. Hallituksen perustamien muiden valiokuntien 
puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan sama kokouspalkkio kuin tarkastusvaliokunnan jäsenille. 
 
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio 
 
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Pellinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin 
maksaa kohtuullisen laskun mukaan. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 oman A-sarjan osakkeen 
hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen mutta kuitenkin enintään 28.9.2013 saakka. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 oman A-sarjan osakkeen 
luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen ja enintään 330 000 osaketta voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön 
osakepohjasta kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien 
osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan 
rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 
28.3.2017 saakka. 
 
Lahjoitukset korkeakouluille 
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Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250 000 euron suuruisista 
rahalahjoituksista yhdelle tai useammalle korkeakoululle tai yliopistolle. Valtuutus on voimassa 
vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous 
 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Voipio ja varapuheenjohtajana Yrjö Neuvo. Jäseninä 
toimivat Maija Torkko, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Timo Lappalainen. 
 
 
Vaisalan osake 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankinnasta  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman A-osakkeen 
suunnatusta hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2013 saakka. 
Valtuutuksen maksimimäärä vastaa 5,49 % yhtiön kaikista osakkeista, 6,74 % kaikista A-sarjan 
osakkeista ja 1,12 % kaikista äänistä. 
 
Omien A-osakkeiden hankinta 
 
Vaisalan Oyj:n hallitus päätti käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 antamaa valtuutusta 
yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankintaan. A-sarjan osakkeita hankittiin yhteensä 150 000 
kappaletta, joka vastaa noin 0,82 % yhtiön kaikista osakkeista, 1,01 % A-sarjan osakkeista ja 0,22 
% kaikista äänistä. 30.6.2012 yhtiön hallussa oli 159 150 omaa osaketta. 
 
Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alkoi 14.5.2012 ja päättyi 
13.6.2012. Osakkeista maksettu kokonaishinta oli 2 275 261,91 euroa ja osakekohtainen 
keskihinta oli noin 15,17 euroa. Hankittuja omia osakkeita käytetään ensisijaisesti Vaisala-
konsernin osakepalkkiojärjestelmässä. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 oman A-sarjan osakkeen 
luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen ja enintään 330 000 A-sarjan osaketta voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana 
yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien 
osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan 
rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 
28.3.2017 saakka. Valtuutuksen maksimimäärä vastaa 5,49 % yhtiön kaikista osakkeista, 6,74 % 
kaikista A-osakkeista ja 1,12 % kaikista äänistä. 
 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vaihdettavat osakkeet 
 
31.12.2012 Vaisalan A-osakkeen kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 15,90 euroa. Tammi-
joulukuun 2012 ylin noteeraus oli 17,71 euroa ja alin 14,48 euroa. Vaisalan osakkeita vaihdettiin 
NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä tammi-joulukuun 2012 aikana 1 018 902 kappaletta.  
 
31.12.2012 Vaisalalla oli 18 218 364 osaketta, joista 3 389 351 kuuluu sarjaan K  ja 14 829 013 
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 puolestaan muodostavat 18,6 % kaikista 
osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä. 
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Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita oli 233,3 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä 
noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin 
31.12.2012, oli yhteensä 287,1 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön Internet-sivuilta ja vuoden 2011 tilinpäätöksen 
liitetiedoista.  
 
Omat ja emoyhtiön osakkeet 
 
Yhtiön hallussa oli syyskuun 2012 lopussa omia A-osakkeita 159 150 kappaletta, joiden 
suhteellinen osuus osakepääomasta on 0,9 % ja äänimäärästä 0,2 %. Yhtiön hallussa olevista 
osakkeista suoritettu vastike on 2 527 160 euroa. 
 
 
Hallituksen ehdotukset vuoden 2013 yhtiökokoukselle 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. 
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2013 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko 
maksetaan 9.4.2013. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, 
joka päättyy vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen vuosipalkkiot seuraavasti:  
hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa.  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 
kokouspalkkiona lisäksi 1 500 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per 
osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 
 
Hallitus ehdottaa lisäksi, että palkitsemisvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman 
valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona lisäksi 1 000 
euroa per osallistuttu kokous  toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 varsinaiseen 
yhtiökokoukseen. 
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet 
esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 
vahvistetaan kuusi. Jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä 
esitettävään samojen osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten valitsemiseksi. 
 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Yrjö Neuvo ja Maija Torkko. Osakkeenomistajat, jotka 
edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle 
yhtiökokoukselle Yrjö Neuvon ja Maija Torkon uudelleenvalintaa. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn 
kohtuullisen laskun mukaisesti. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön 
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2013. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että 
päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Hannu Pellinen. 
 
Ehdotettava henkilö ja tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättää alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista 
ylikurssirahastoa 22 306 293,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus ehdottaa lisäksi, että tämän jälkeen 
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sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille 
pääomanpalautuksena 1,23 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun päivämäärällä noin 
22,2 miljoonan euron pääomanpalautusta.  
 
Ylikurssirahaston alentaminen tulee ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröitäväksi. 
Ennen ylikurssirahaston alentamista Patentti- ja rekisterihallitus antaa julkisen kuulutuksen 
yhtiön velkojille. Yhtiö hakee kuulutuksen antamista viipymättä yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus 
odottaa, että kuulutuksen määräpäivä, jonka jälkeen alentaminen voidaan tehdä, on arviolta 
heinäkuussa 2013. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään varojenjaon 
täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä mahdollisimman pian kuulutuksen määräpäivän jälkeen. 
Varojenjaon odotetaan tapahtuvan arviolta elokuussa 2013. Pääomanpalautus maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
 
Ehdotuksen perusteena on yhtiön liiketoiminnan tarpeet ylittävän pääoman palauttaminen yhtiön 
osakkeenomistajille, mikä tehostaa yhtiön pääomien käyttöä eikä vaaranna yhtiön 
omavaraisuusastetta tai likviditeettiä. 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 150 000 yhtiön 
oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen 
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.  
 
Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. 
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n 
sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta 
muilta osin. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 26.9.2014 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen 
yhtiökokouksen 28.3.2012 antaman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnatuksi 
hankkimiseksi. 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. 
 
Valtuutus koskee vain yhtiön hallussa olevia A-osakkeita. Valtuutuksen kohteena on enintään 309 
150 osaketta, mikä vastaa noin 2,1 % yhtiön kaikista A-osakkeista ja noin 1,7 % yhtiön kaikista 
osakkeista.  
 
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.  
 
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 26.3.2018 saakka. Valtuutus korvaa aiemman 
varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseksi. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 250 
000 euron lahjoitukset . Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus 
päättää lahjoitusten saajista ja määristä.  
 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
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Vantaa, 6.2.2013 
Vaisala Oyj 
Hallitus 
 
 
 
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen 
 
Vuoden 2012 painettu tilinpäätös ja verkkovuosikertomus sekä selvitys Vaisalan hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä julkaistaan maaliskuussa 2013 viikolla 10. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2013 
 
Vaisala Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2013 klo 18:00 alkaen konsernin pääkonttorissa 
Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. 
 
 
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. 
 
 
Tilinpäätösasiakirjat on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen 
samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko 
vuotta koskevat luvut ovat tilintarkastettuja. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa 

  

  10-12 10-12 Muutos  1-12 1-12 Muutos  

  2012 2011 % 2012 2011 % 

Liikevaihto 89,7 90,3 -1 293,3 273,6 7 

Hankinnan ja valmistuksen kulut -46,6 -44,7 4 -148,0 -142,7 4 

Bruttokate 43,0 45,5 -5 145,3 130,8 11 

Muut liiketoiminnan tuotot 0,0 1,7 -99 0,513 2,1 -76 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -14,9 -16,5 -10 -54,4 -57,8 -6 

Tutkimus-ja tuotekehitystoiminnan kulut -7,5 -7,6 -2 -28,0 -28,0 0 

Muut hallinnon kulut -8,2 -10,1 -19 -33,1 -31,0 7 

Liiketoiminnan muut kulut -0,1 0,0 8 410 -0,2 -0,1 23 

Liiketulos 12,4 13,0 -4 30,1 16,1 87 

Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 1,0 -180 -0,9 0,1 -1731 

Tulos ennen veroja 11,6 13,9 -17 29,1 16,1 80 

Tuloverot -1,8 -5,0 -63 -7,4 -5,8 29 

Kauden tulos 9,8 8,9 10 21,7 10,4 109 

Jakautuminen emoyhtiön omistajille 9,8 8,9 10 21,7 10,4 109 

              

              

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:     

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,54 0,49 11 1,20 0,57 110 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 
(EUR) 0,54 0,49 10 1,19 0,57 109 

              

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa 

Kauden tulos 9,8 8,9 10 21,7 10,4 109 

Muut laajan tuloksen erät:             

Muuntoerot -1,5 2,3 -165 -1,1 1,9 -158 

Muut muutokset       -0,2 -0,3 33 

Kauden laaja tulos 8,5 11,2 -26 20,4 12,0 70 

              

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen             

Emoyhtiön omistajille  8,5 11,2 -26 20,4 12,0 70 
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VARAT 31.12.2012 31.12.2011 Muutos 

       % 

Pitkäaikaiset varat       

Aineettomat hyödykkeet 33,1 38,5 -14 

Aineelliset hyödykkeet 49,1 55,8 -12 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,8 0,6 45 

Muut rahoitusvarat 0,1 0,3 -65 

Pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1 9 

Laskennalliset verosaamiset 5,1 5,9 -13 

      - 

Lyhytaikaiset varat     - 

Vaihto-omaisuus 29,8 33,4 -11 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 60,9 68,4 -11 

Tuloverosaamiset 1,8 2,4 -27 

Rahavarat 74,8 45,5 64 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät  1,4 0,1   

VARAT YHTEENSÄ 257,0 250,8 2 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       

Osakepääoma 7,7 7,7 0 

Ylikurssirahasto* 22,3 22,3 0 

Muut rahastot 0,7 0,3 113 

Muuntoerot -0,4 0,6 -170 

Voitto edellisiltä tilikausilta* 139,8 141,5 -1 

Omat osakkeet -2,5 -0,3 -895 

Tilikauden voitto 21,7 10,4 109 

Oma pääoma yhteensä 189,2 182,5 4 

        

Vieras pääoma       

Pitkäaikaiset velat       

Eläkevelvoitteet 1,6 2,0 -20 

Korolliset pitkäaikaiset velat 0,3 0,3 0 

Muut pitkäaikaiset velat 1,3 1,7 -24 

Varaukset 0,1 0,1 0 

Laskennalliset verovelat 1,0 0,9 11 

        

Lyhytaikaiset velat       

Korolliset lyhytaikaiset velat 0,3 0,3 -6 

Saadut ennakot 4,5 3,1 43 

Tuloverovelat 1,5 0,9 78 

Varaukset 0,9 1,5 -40 

Muut lyhytaikaiset velat 56,4 57,6 -2 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 257,0 250,8 2 
 
 
 
*Ylikurssirahastoa  ja Voittoa edellisiltä tilikausilta on korjattu takautuvasti. Korjaus liittyy 
siirtymiseeen IFRS:ään 1.1.2004. Lisätietoa on Konsernin Oman Pääoman Muutoslaskelmalla ja 
Konsernitilinpäätöksessä.  
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa 

  

  Osake- Ylikurssi- Muut 
Oma 

pääoma 

  pääoma rahasto rahastot Muuntoerot Voittovarat yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2012 7.7 22.3 0.3 0.6 151.9 182.5 

Tilikauden laaja tulos       -1.1 21.5 20.4 

Omien osakkeiden osto           -2.3 

Osakeperusteiset maksut     0.4     0.4 

Osingon jako         -11.9 -11.9 

Oma pääoma 31.12.2012 7.7 22.3 0.7 -0.4 161.4 189.2 

  

  Osake- Ylikurssi- Muut 
Oma 

pääoma 
  pääoma rahasto rahastot Muuntoerot Voittovarat yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2011 7.7 22.3 0.3 -1.2 153.6 182.4 

Tilikauden laaja tulos 0.1 1.8 10.4 12.2 

Muut muutokset -0.3 -0.3 

Osingon jako         -11.8 -11.8 

Oma pääoma 31.12.2011 7.7 22.3 0.3 0.6 151.9 182.5 

  

  Osake- Ylikurssi- Muut 
Oma 

pääoma 
  pääoma rahasto rahastot Muuntoerot Voittovarat yhteensä 

Omapääoma 31.12.2010 7.7 16.4 0.3 -1.2 159.3 182.4 

Korjaus IFRS:än siirtymisessä 1.1.2004   5.7     -5.7 0.0 

Omapääoma 1.1.2011 7.7 22.3 0.3 -1.2 153.6 182.4 

 
 
Vaisala on korjannut takautuvasti ylikurssirahastoa ja voittovaroja 1.1.2011 IAS 8:n mukaisesti. 
Korjaus liittyy IFRS standardien käyttöönottoon 1.1.2004, jolloin EUR 5,7 miljoonan aineellisien 
hyödykkeiden arvonkorotuksen peruutus kirjattiin ylikurssirahastoon. Tämä aineellisien 
hyödykkeiden arvonkorotuksen peruutus on korjattu voittovaraoihin 1.1.2011. Tällä virheen 
oikaisulla ei ole vaikutusta omistajille jakokelpoisiin voittovaroihin taikka laimennettuun tai 
laimentamattomaan osakekohtaiseen tulokseen. Tämä korjaus liittyy vain konsernin Omaan 
pääomaan ja siksi korjattua tasetta 1.1.2011 ei ole esitetty. 
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Konsernin rahoituslaskelma, IFRS, miljoonaa euroa 
  1-12 1-12 Muutos  

  2012 2011 % 

Liiketoiminnan rahavirta       

Myynnistä saadut maksut 301,2 276,6 9 

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 2,0 -98 

Maksut liiketoiminnan kuluista -245,4 -233,9 5 

Saadut korot 0,1 0,2 -47 

Maksetut korot -0,4 0,0 4244 

Muut rahoituserät, netto -2,4 -0,7 -245 

Maksetut tuloverot -5,0 -6,7 -24 

Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 48,2 37,6 28 

  

Investointien rahavirta 

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -2,2 -3,3 -32 

Investoinnit aineellisiin  hyödykkeisiin -3,2 -13,3 -76 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,4 0,0 3559 

Investointien rahavirta ( B ) -5,0 -16,5 70 

  

Rahoituksen rahavirta 

Omien osakkeiden ostot -2,3 0,0 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -11,8 -11,8 0 

Muut omasta pääomasta kirjatut erät -0,2 -0,3 -33 

Rahoituksen rahavirta ( C ) -14,3 -12,1 -18 

  

Rahavarojen muutos ( A + B + C ) 

lisäys ( + ) / vähennys ( - ) 28,9 9,0 221 

Rahavarat tilikauden alussa 45,5 35,3 29 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,4 1,2 -67 

Rahavarojen muutos 28,9 9,0 221 

Rahavarat kauden lopussa 74,8 45,5 64 
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Segmentti-informaatio          

10-12/2012, miljoonaa euroa WEA * CEN * 
Muu 

toiminta Konserni 

  

Tavaroiden myynti 57,5 15,8 0,0 73,4 

Palveluiden myynti  13,8 2,5 0,0 16,3 

Liikevaihto 71,3 18,3 0,0 89,7 

          

Liiketulos  11,8 1,1 -0,5 12,4 

          

Rahoitustuotot ja -kulut       -0,8 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta       0,0 

Tulos ennen veroja       11,6 

Tuloverot       -1,8 

Tilikauden tulos       9,8 

          

Poistot 0,5 0,3 3,1 3,9 

          

* WEA= Weather         

* CEN = Controlled environment       

          
Segmentti-informaatio          

10-12/2011, miljoonaa euroa WEA * CEN * 
Muu 

toiminta Konserni 

  

Tavaroiden myynti 61,6 16,8 0,0 78,4 

Palveluiden myynti  10,2 1,6 0,0 11,8 

Liikevaihto 71,8 18,4 0,0 90,3 

          

Liiketulos  9,9 1,8 1,2 13,0 

          

Rahoitustuotot ja -kulut       1,0 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta       0,0 

Tulos ennen veroja       13,9 

Tuloverot       -5,0 

Tilikauden tulos       8,9 

          

Poistot 0,6 0,0 3,6 4,2 

    

* WEA= Weather         

* CEN = Controlled environment       
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Segmentti-informaatio          

1-12/2012, miljoonaa euroa WEA * CEN * Muu toiminta Konserni 

  

Tavaroiden myynti 183,9 67,0 0,0 251,0 

Palveluiden myynti  34,1 8,2 0,0 42,3 

Liikevaihto 218,0 75,3 0,0 293,3 

          

Liiketulos  22,5 9,4 -1,9 30,1 

          

Rahoitustuotot ja -kulut       -0,9 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta       0,0 

Tulos ennen veroja       29,1 

Tuloverot       -7,4 

Tilikauden tulos       21,7 

          

Poistot 2,1 1,1 12,6 15,8 

          

* WEA= Weather         

* CEN = Controlled environment       

          
Segmentti-informaatio          

1-12/2011, miljoonaa euroa WEA * CEN * Muu toiminta Konserni 

  

Tavaroiden myynti 167,3 65,5 0,0 232,8 

Palveluiden myynti  34,5 6,3 0,0 40,8 

Liikevaihto 201,8 71,7 0,0 273,6 

          

Liiketulos  5,9 10,5 -0,3 16,1 

          

Rahoitustuotot ja -kulut       0,1 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta       0,0 

Tulos ennen veroja       16,1 

Tuloverot       -5,8 

Tilikauden tulos       10,4 

          

Poistot 2,0 0,1 12,6 14,7 

          

* WEA= Weather         

* CEN = Controlled environment       
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TUNNUSLUVUT         
  10-12 10-12 1-12 1-12
  2012 2011 2012 2011
Oman pääoman tuotto 11,7% 5,7% 11,7% 5,7% 

Osakemäärä (1 000 kpl), ulkona olevat 18,059 18,209 18,059 18,209 

Omat osakkeet (1 000 kpl) 159 9 159 9 

Osakemäärä (1 000 kpl), painotetulla keskiarvolla 18,059 18,209 18,120 18,209 

Osakemäärä (1 000 kpl) / osakeantioikaistu 18,209 18,209 18,209 18,209 

Tulos/osake (EUR) 0,54 0,49 1,20 0,57 

Tulos/osake (EUR), laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,54 0,49 1,19 0,57 

Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 1,18 1,02 2,66 2,06 

Oma pääoma/osake (EUR) 10,48 10,02 10,48 10,02 

Omavaraisuusaste  75% 74% 75% 74% 

Bruttoinvestoinnit (MEUR) 2,0 3,9 5,8 16,7 

Poistot (MEUR) 3,9 4,2 15,8 14,7 

Henkilöstö keskimäärin 1,440 1,396 1,422 1,386 

Tilauskanta (MEUR) 105,6 134,3 105,6 134,3 

Johdannaissopimusten nimellisarvo (MEUR) 20,9 19,7 20,9 19,7 
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Definition of financial indicators 
    
  Shareholders' equity plus  non-controlling Interest  
Solvency ratio, (%) = ------------------------------------------------------------------- x 100 
  Balance sheet total less advance payments  
    
  Profit/loss before taxes less taxes +/-  non-controlling interest  
Earnings / share = ----------------------------------------------------------------------------  
  Average number of shares, adjusted  
    
   Cash flow from business operations  
Cash flow from business = --------------------------------------------------------  
operations / share  Number of shares at balance sheet date  
    
  Shareholders' equity  
Equity / share = --------------------------------------------------------------------  
  Number of shares at balance sheet date, adjusted  
    
  Dividend  
Dividend / share = --------------------------------------------------------------------  
  Number of shares at balance sheet date, adjusted  
    
  Profit/loss before taxes less taxes  
Return on equity (ROE), (%) = ----------------------------------------------------------------------------  x 100  
  Shareholders' equity +  non-controlling interest (average)  

 
 
 
 
 
 
Further information: 
Kaarina Muurinen, CFO 
Tel +358 9 8949 2215, mobile +358 40 577 5066 
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