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Vaisala-konsernin tilinpäätös vuodelta 2007 
  
 

  Q4 2007 
(MEUR) 

Q4 2006 
(MEUR) 

Muuto
s 
(%) 

2007 
(MEUR) 

2006 
(MEUR) 

Muuto
s 
(%) 

Liikevaihto 71,9 75,9 -5,4 224,1 220,8 1,5 
Liikevoitto 15,7 19,5 -20,9 35,3 38,6 -8,4 
Voitto ennen veroja 16,0 19,4 -17,2 37,0 38,2 -3,0 
Tilikauden voitto 11,0 13,3 -17,4 25,8 26,6 -2,9 
Saatujen tilausten 
määrä 53,7 65,1 -17,5 228,5 243,6 -6,2 

Tilauskanta       82,3 77,6   
Osakekohtainen 
tulos 0,60 0,73 -17,4 1,42 1,46 -3,1 

Oman pääoman tuotto 
(%)       14,9 16,4   

  
  
Kommentit neljänteen neljännekseen 
  
Yhtiön viimeisen neljänneksen liikevaihto jäi hieman alhaisemmaksi kuin edellisenä vuonna 
muutamien vuodelle 2008 siirtyneiden toimitusten vuoksi. Tulosta rasittivat kasvu- ja 
tehostamishankkeisiin liittyvät kustannukset sekä heikentynyt Yhdysvaltojen dollari. 
  
  
Tulevaisuuden näkymät 
  
Maailmantalouden epävakauden ja valuuttakurssien muutosten odotetaan edelleen 
vaikuttavan tulokseen. Vaisalan asiakasrakenteen vuoksi markkinatilanteen odotetaan 
pysyvän ennallaan vuonna 2008 ja vuoden 2008 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan pysyvän 
samalla tasolla tai hieman korkeampana kuin edellisenä vuonna. Vaisalan liiketoiminnalle on 
luonteenomaista suuri kausivaihtelu, joten edellisvuosien tapaan vuoden ensimmäinen 
neljännes on todennäköisesti muita heikompi. Markkinatilanteen oletetaan jatkuvan 
suotuisana erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueella. 
  
Vaisalan tavoitteena on myös jatkossa olla maailmanlaajuinen markkinajohtaja valitsemillaan 
liiketoiminta-alueilla. Siksi panostukset tuotekehitystyöhön ja kilpailukyvyn kehitykseen tulevat 
edelleen olemaan merkittävät vuonna 2008. 
  
  
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta: 
  
"Vaisalan vuoden 2007 liikevaihto jäi jonkin verran alkuvuoden odotuksista muutamien 
vuodelle 2008 siirtyneiden toimitusten vuoksi. Myös valuuttakurssien heikentyminen vaikutti 
negatiivisesti liikevaihdon kasvuun. Mikäli kurssit olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, 
liikevaihto olisi kasvanut 1,5 prosentin sijasta 5,8 prosenttia. Tulokseen vaikuttivat lisäksi 
yhtiössä käynnissä olevat kasvustrategiaa tukevat kehityshankkeet ja heikentyneet 
valuuttakurssit. 
  
Liikevaihtomme kasvoi eritoten Aasian-Tyynenmeren alueella, kun taas Pohjois-Amerikan 
myyntiä rasitti dollarin heikentyminen. Vaisala Instruments ja Vaisala Solutions -yksiköiden 
liikevaihdon kehitys oli suotuisaa, kun taas Vaisala Measurement Systems -liiketoiminnan 
liikevaihto ja tulos jäivät odotetusta. 
  



Erityisen myönteinen saavutus vuonna 2007 oli säätutkan lanseeraus ja ensimmäisten 
toimitussopimusten solmiminen. Onnistuimme parantamaan tehokkuuttamme vuonna 2006 
toteutetun radiosondien kokoonpanon ulkoistamisen ansiosta, tehostamalla hankintaamme ja 
hyödyntämällä yhteisiä tuotealustoja. Keskittämällä yhtiön koko hankinta, tuotanto ja 
logistiikka uuteen Operations-yksikköön lisäämme edelleen tehokkuutta ja mittakaavaetua. 
  
Vuonna 2007 toteutimme useita konserninlaajuisia muutoksia. Määrittelimme uuden 
asiakaslähtöisen ja kasvuun tähtäävän strategian. Haemme kasvua sekä orgaanisesti että 
valikoiduin yritysostoin. Kehitämme erityisesti palvelu- ja ratkaisuliiketoimintaamme ja 
muutamme tuotepohjaisen instrumenttiliiketoimintamallin asiakassegmenttipohjaiseksi." 
  
  
Markkinatilanne, liikevaihto ja tilauskanta 
  
Liikevaihto kehittyi myönteisimmin Aasian-Tyynenmeren alueella, jossa liikevaihto kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna 15,2 prosenttia 60,2 (52,2) miljoonaan euroon. Euroopan 
liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia 80,7 (76,0) miljoonaan euroon, kun taas Afrikan, Etelä- ja 
Väli-Amerikan liikevaihto laski 26,1 prosenttia 10,0 (13,6) miljoonaan euroon. Valuuttakurssit 
vaikuttivat erityisesti Pohjois-Amerikan liikevaihtoon, joka laski euromääräisesti 7,4 prosenttia 
73,2 (79,0) miljoonaan euroon. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet muuttumattomina, 
Pohjois-Amerikan liikevaihto olisi kasvanut 1,3 prosenttia. 
  
Määrätietoinen kehitystyö ja kilpailukyvyn ylläpito ovat auttaneet yhtiötä säilyttämään vahvat 
markkinaosuutensa. 
  
Saatujen tilausten määrä laski 6,2 prosenttia vertailukauteen nähden eli 228,5 (243,6/2006; 
196,5/2005) miljoonaan euroon. Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 82,3 (77,6) 
miljoonaa euroa. Tilauskannasta noin 18 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2009 tai 
myöhemmin. 
  
Vaisala-konsernin liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia vertailukauteen nähden, ja oli 224,1 
(220,8/2006; 197,9/2005) miljoonaa euroa. Vaisala Instruments -divisioonan liikevaihto kasvoi 
7,2 prosenttia ja Vaisala Solutions -divisioonan 12,5 prosenttia, kun taas Vaisala 
Measurement Systems -divisioonan liikevaihto laski 11,6 prosenttia. Valuuttakurssien 
heikentyminen vaikutti negatiivisesti liikevaihdon kasvuun. Mikäli Vaisalan kannalta 
tärkeimmät valuutat olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, liikevaihto olisi kasvanut 5,8 
prosenttia. Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 96 (97) prosentia. 
  
  
Taloudellinen asema ja tulos 
  
Tilikauden liikevoitto oli 15,8 prosenttia liikevaihdosta, eli 35,3 (38,6) miljoonaa euroa. 
Taloudellisen raportoinnin rakennetta on muutettu siten, että valuuttasuojaustoiminnan tulos 
on raportoitu vuoden 2007 alusta alkaen muiden liiketoiminnan tuottojen ja kulujen sijasta 
liikevoiton alapuolella rahoituskuluissa ja -tuotoissa, jossa raportoidaan myös kurssivoitot ja -
tappiot. Vertailukauden ja koko tilikauden 2006 luvut on muutettu vastaamaan nykyistä 
raportoinnin rakennetta. 
  
Voitto ennen veroja oli 16,5 prosenttia liikevaihdosta eli 37,0 (38,2) miljoonaa euroa, laskua 
3,0 prosenttia. Tilikauden voitto oli 25,8 (26,6) miljoonaa euroa, laskua 2,9 prosenttia.  
  
Vaisala-konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Taseen loppusumma 
31.12.2007 oli 225,6 (219,2/2006; 196,9/2005) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 
tilikauden lopussa 83 % (81 %/2006; 81 %/2005). 
  
Konsernin likvidien rahavarojen määrä oli 99,2 (87,3/2006; 81,4/2005) miljoonaa euroa.  
  
 
 
  



Tutkimus ja tuotekehitys 
  
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset olivat 23,5 (20,6/2006; 19,8/2005) miljoonaa euroa, eli 
10,5 % konsernin liikevaihdosta. Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli 21 (19/2006, 
19/2005) prosenttia konsernin henkilökunnasta. Yksi tuotekehitystoiminnan tuloksista on 
syksyllä 2007 lanseerattu säätutka. Lisäksi yhtiö lanseerasi uudistetun AviMet-
lentosääjärjestelmän helmikuussa 2007. Yhteisten alustojen kehittämistä Vaisalan tuotteille 
jatkettiin niinikään. 
  
  
Investoinnit 
  
Bruttoinvestoinnit olivat 7,3 miljoonaa euroa (20,4/2006; 8,0/2005) 
  
Uutta, koko organisaation kattavaa toiminnanohjausjärjestelmää alettiin rakentaa vuoden 
2007 alusta. Se korvaa useita nykyisin käytössä olevia järjestelmiä ja tukee Vaisalan 
kasvustrategiaa ja liiketoimintaprosesseja. Tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön vuoden 
2009 alkupuoliskolla. 
  
  
Vaisala Measurement Systems 
  
Vaisala Measurement Systemsin ulkoinen liikevaihto jäi odotetusta ja laski 11,6 prosenttia 
vertailukauteen nähden 82,5 (93,2) miljoonaan euroon. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet 
edellisen vuoden tasolla, liikevaihto olisi laskenut 7,4 prosenttia. Liikevoitto laski 12,7 (19,8) 
miljoonaan euroon. 
  
Saatujen tilausten määrä laski 13,5 prosenttia 84,1 (97,2/2006; 79,1/2005) miljoonaan euroon. 
  
Liikevaihdon lasku johtui luotausliiketoiminnan, tuulikeilainten ja tutkien 
signaaliprosessoreiden edellisvuotta alemmasta myynnistä. Vuosittainen myynnin vaihtelu on 
alalle tyypillistä. Radiosondituotannossa vuonna 2006 tehtyjen tehostamistoimien ansiosta 
kustannussäästöä tuli yli 2 miljoonaa euroa. 
  
Vaisala sai ensimmäiset säätutkatilauksensa tilikauden aikana. Tilaukset sisältävät yhteensä 
viisi kaksoispolarisaatiotutkaa, joissa on Sigmet signaaliprosessorit ja sovellusohjelmat. 
Tilausten yhteisarvo on täysimääräisinä toteutuessaan noin 4 miljoonaa euroa ja projektit 
tuloutuvat toimitusten toteutuessa suunnitellusti vuoden 2008 kahden ensimmäisen 
neljänneksen aikana. 
  
Vaisala allekirjoitti sopimuksen Kanadan ilmatieteen laitoksen kanssa (Meteorological Service 
Canada, PWGSC) synoptisen havaintoverkon uusimisesta. Kymmenvuotisen sopimuksen 
arvo on noin 27 miljoonaa dollaria ja toimitukset alkoivat lokakuussa 2007. 
  
Vaisala ulkoisti Measurements Systemsin tuotantoa ja uudellenorganisoi Pohjois-Amerikan 
tutkimus- ja tuotekehitystoimintaansa. Ulkoistamisen taloudellisten vaikutusten arvioidaan 
parantavan yksikön vuositulosta noin 2 miljoonalla eurolla tilivuodesta 2008 alkaen. Näiden 
toimenpiteiden seurauksena Vaisala irtisanoi 14 henkilöä Yhdysvalloissa. Vuoden 2007 
tilinpäätökseen on kirjattu toimenpiteen vuoksi 0,3 miljoonan euron kustannus. 
  
  
Vaisala Instruments 
  
Vaisala Instruments -liiketoiminta ylitti odotukset vuonna 2007. Ulkoinen liikevaihto kasvoi 9,5 
prosenttia vertailukauteen nähden 70,3 (64,3) miljoonaan euroon. Mikäli valuuttakurssit 
olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, liikevaihto olisi kasvanut 15,3 prosenttia. 
  
Kokonaisliikevaihto nousi 7,2 prosenttia 80,8 (75,3) miljoonaan euroon. 
  
Tilikauden liikevoitto nousi 19,9 (19,5) miljoonaan euroon. Heikentyneistä USA:n ja Japanin 



valuutoista huolimatta liikevoitto pystyttiin pitämään erinomaisella tasolla. 
  
Ulkoisilta asiakkailta saatujen tilausten määrä kasvoi hieman vertailukauteen nähden ja oli 
70,4 (68,2/2006; 60,2/2005) miljoonaa euroa. 
  
Kilpailutilanne kaikilla teollisuuden mittalaitteiden tuotemarkkina-alueilla on säilynyt kovana. 
  
  
Vaisala Solutions 
  
Vaisala Solutionsin ulkoinen liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 
71,3 (63,3) miljoonaa euroa. Kehityshankkeista aiheutuneiden kulujen vuoksi liikevoitto jäi 
edellisen vuoden tasolle 5,3 (5,4) miljoonaan euroon. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet 
edellisen vuoden tasolla, liikevaihto olisi kasvanut 15,6 prosenttia. 
  
Tilausten määrä laski 5,2 prosenttia 74,0 (78,1/2006; 57,2/2005) miljoonaan euroon. 
  
Kokonaisratkaisujen kysyntä ja saatujen tilausten määrä pysyi hyvällä tasolla. Tämän 
seurauksena liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat edellisvuodesta ja tulos- sekä 
kannattavuustavoitteet täyttyivät. 
  
Vaisala allekirjoitti asiakassopimuksen kiinteästi asennettavien automaattisten sääasemien 
toimituksista lentosäähavainnointia varten. Sopimus kattaa sääasemien toimitukset ja 
tukipalvelut ja jatkuu mahdollisesti vuoden 2012 loppuun. Sopimuksen arvioitu arvo on yli 10 
miljoonaa dollaria. 
  
  
Henkilöstö 
  
Vaisala-konsernin henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 1 113 (1 069 vuonna 2006, 1 
062 vuonna 2005). Henkilöstöstä 39 (40/2006, 38/2005) prosenttia työskenteli konsernin 
ulkomaisissa toimipisteissä. Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli 21 (19/2006, 
19/2005) 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 2007 
maksettujen palkkojen kokonaissumma oli 57,2 (57,3/2006, 51,9/2005) miljoonaa euroa. 
  
  
Muutokset yhtiön johdossa 
  
Vaisalan johdossa tehtiin seuraavat nimitykset: 
  
FM Matti Ervasti (51) nimitettiin myynti- ja markkinointijohtajaksi 15.5.2007 alkaen, DI, eMBA 
Ari Meskanen (43) teknologiajohtajaksi 1.5.2007 alkaen, FM (fysiikka) Scott Sternberg (43) 
palveluliiketoiminnan johtajaksi 1.6.2007 alkaen, DI, LuK Antti Ritvos (53) 
ratkaisuliiketoiminnan johtajaksi 15.11.2007 alkaen, DI Lauri Rintanen (53) Operations-
yksikön johtajaksi 1.11.2007 alkaen, ekonomi 
Tapio Engström (44) liiketoiminnan kehitysjohtajaksi 1.11.2007 alkaen ja FM Helena 
Marjaranta (44) viestintäjohtajaksi 1.12.2007 alkaen. 
  
Kaikki nimitetyt ovat Vaisalan johtoryhmän jäseniä. 
  
  
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. 
  
  
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
  
Vaisala arvioi säännöllisesti toimintaansa liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lisätäkseen 
toimintansa läpinäkyvyyttä Vaisala on kehittänyt riskejä koskevaa raportointiaan siten että 
Vaisalan toimintaan vaikuttavat riskit ja epävarmuustekijät pyritään kuvaamaan 
yksityiskohtaisemmalla tasolla. 
Vaisalan toimintaympäristöön kuuluvat normaalit, kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät riskit. 
Näistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät maailmantalouden vaihtelusta johtuvaan 
ostokäyttäytymisen muutokseen, valuuttakurssien, erityisesti Yhdysvaltain dollarin vaihteluun, 
toimittajaverkoston hallintaan ja tuotantotoimintaan. Vaisala käyttää alihankkijoita. Olennaiset 
muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja toimintaympäristössä voivat 
vaikuttaa negatiivisesti myös Vaisalan toimintaan. Näitä riskejä seurataan ja niihin 
varaudutaan yhtiössä riskienhallintapolitiikan mukaisesti. 
  
Vaikutettavissa olevien toiminnallisten riskien hallinnoimiseksi on luotu konsernitason riskien 
hallintamenetelmiä ja vakuutusohjelmia. Ne kattavat konsernin omaisuusvahinkoihin, 
liiketoiminnan keskeytymiseen, erinäisiin vastuihin, kuljetuksiin ja liikematkustamiseen liittyviä 
riskejä. 
  
Yhtiössä on käynnissä merkittäviä uutta strategiaa tukevia organisaatiomuutoksia. Lisäksi 
panostetaan huomattavasti myyntiorganisaatioon, tuotekehitykseen ja 
toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. Nämä saattavat muodostaa lyhyellä aikavälillä 
Vaisalan liikevaihtoon ja tulokseen liittyviä riskejä. 
  
Arvioidun liikevaihdon ja liikevoiton toteutumisen edellytyksenä on tilausvirran säilyminen 
nykytasolla ja toimitusten toteutuminen suunnitellusti. 
  
  
Vaisalan osake 
  
Vuoden 2007 lopussa hallituksella ei ollut valtuuksia osakepääoman korotukseen eikä 
vaihtovelkakirjalaina- tai optiolainojen liikkeellelaskuun. 
  
31.12.2006 Vaisalan A-osakkeen kurssi Helsingin Arvopaperipörssissä oli 33,07 euroa ja 
tilikauden lopussa 35,60 euroa. Tilikauden ylin noteeraus oli 41,99 euroa ja alin 29,43 euroa. 
  
Vaisalan osakkeita vaihdettiin pörssissä tilikauden aikana 5.595.292 kappaletta. 
  
  
Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön Internet-sivuilta ja tilinpäätöksen liitetiedoista. 
  
  
Omat ja emoyhtiön osakkeet 
  
Yhtiön hallussa oli tilikauden päättyessä omia A-osakkeita 9.150 kappaletta, joiden 
suhteellinen osuus osakepääomasta on 0,05 % ja äänimäärästä 0,01 %. Yhtiön hallussa 
olevista osakkeista suoritettu vastike on 251.898,31 euroa. 
  
  
 
 
 
 



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. 
  
Toimikausi 
  
Hallituksen jäsenten toimikausi poikkeaa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä 
annetun suosituksen kohdan 12 mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Toimikausi on 
yhtiöjärjestyksen mukaisesti 3 vuotta. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen 
päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
  
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 31.12.2007 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 130.992.510,76 
euroa, josta tilikauden voitto on 22.683.835,80 miljoonaa euroa. 
  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: 
  
- osinkona jaetaan 0,85 euroa/osake eli yhteensä            15.477.831,90 euroa 
- jätetään omaan 
pääomaan                                                                                                                      115.514.
678,86 euroa 
yhteensä                                                   130.992.510,76 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 1.4.2008 ja osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 8.4.2008. 
  
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Mikko Niinivaara ja Raimo Voipio. Osakkeenomistajat, 
jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä Vaisala Oyj:n 
27.3.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi 
kuusi. Hallitus esittää Mikko Niinivaaran ja Raimo Voipion uudelleen valintaa. 
  
Tilintarkastusyhteisöksi hallitus ehdottaa valittavaksi uudelleen KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Hannu Pellisen KHT. 
  
Ehdotettavat henkilöt ja tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 
  



  
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
  
Vaisala on allekirjoittanut pitkäaikaisen asiakkaansa kanssa merkittävän sopimuksen 
yläilmahavaintotuotteiden toimittamisesta. Tilauksen arvo on 8,3 miljoonaa euroa ja se 
sisältää radiosondeja ja tarvikkeita. Toimitukset tapahtuvat vuoden 2008 aikana. 
  
  
Vantaalla 13. päivänä helmikuuta 2008 
  
Vaisala Oyj 
Hallitus 
  
  
  
  
Tunnusluvut  
 
  1-12 1-12 10-12 10-12 
  2007 2006 2007 2006 

Oman pääoman tuotto 14,9 
% 

16,4 
%     

Osakemäärä (1000 kpl), ulkona olevat 18 
209 

18 
209 

18 
209 

18 
209 

Osakemäärä (1000 kpl), painotetulla 
keskiarvolla 

18 
209 

18 
168 

18 
209 

18 
209 

Osakemäärä (1000 kpl) / 
osakeantioikaistu 

18 
209 

18 
174 

18 
209 

18 
209 

Tulos/osake (EUR) 1,42 1,46 0,60 0,73 
Tulos/osake (EUR), 
laimennusvaikutuksella oikaistuna 1,42 1,46 0,60 0,73 

Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 1,98 1,96     
Oma pääoma/osake (EUR) 9,68 9,32 9,68 9,32 
Omavaraisuusaste 83% 81% 83% 81% 
Bruttoinvestoinnit (MEUR) 7,3 20,4 2,2 1,8 
Poistot (MEUR) 8,2 10,8 2,1 2,2 
Henkilöstö keskimäärin 1 113 1 069 1 107 1 069 
Tilauskanta (MEUR) 82,3 77,6 82,3 77,6 
Johdannaissopimuksista aiheutuva 
vastuu* 14,3 11,9 14,3 11,9 

  
 
  
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA       

(IFRS, EUR miljoona) 1-12 1-12 Muuto
s 

10-
12 

10-
12 

Muuto
s 

  2007 2006 % 2007 2006 % 

Liikevaihto 224,
1 220,8 1,5 71,9 75,9 -5,4 

Hankinnan ja valmistuksen 
kulut -99,6 -

100,1 -0,5 -32,6 -31,7 3,1 

Bruttokate 124,
5 120,8 3,1 39,2 44,3 -11,5 

Muut liiketoiminnan tuotot 0,0 0,1 -99,2 0,0 0,4 -100,0 
Myynnin ja markkinoinnin 
kulut -46,2 -42,1 9,9 -12,7 -12,2 4,8 

Tutkimus-ja kehitystoiminnan 
kulut -23,5 -20,6 13,7 -6,6 -5,9 12,0 

Muut hallinnon kulut -19,5 -19,6 -0,6 -4,1 -6,8 -38,6 



Liiketoiminnan muut kulut 0,0 0,0   0,0 0,0 -233,3 
Liikevoitto 35,3 38,6 -8,4 15,7 19,8 -20,9 
Rahoitustuotot ja -kulut 1,6 -0,5 -459,5 0,4 -0,5 -172,3 
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksesta 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 -92,0 

Voitto ennen veroja 37,0 38,2 -3,0 16,0 19,4 -17,2 
Tuloverot -11,2 -11,6 -3,3 -5,0 -6,1 -16,8 
Tilikauden voitto 25,8 26,6 -2,9 11,0 13,3 -17,4 
Jakautuminen emoyhtiön 
omistajille 25,8 26,6 -2,9 11,0 13,3 -17,4 

              
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.   
              
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos: 
Laimentamaton osakekohtainen 
tulos (EUR) 1,42 1,46 -2,9 0,60 0,73 -17,4 

Laimennusvaikutuksella 
oikaistu osakekohtainen tulos 
(EUR) 

1,42 1,46 -2,9 0,60 0,73 -17,4 

 
  
  
 

KONSERNIN TASE (EUR miljoona) 31.12.2007 31.12.2006 Muuto
s 

      % 
VARAT       
Pitkäaikaiset varat       
Aineettomat hyödykkeet 17,8 21,0 -15,1 
Aineelliset hyödykkeet 33,1 33,5 -1,0 
        
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,5 0,4 7,4 
Muut rahoitusvarat 0,0 0,2 -84,7 
Pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1 25,0 
Laskennalliset verosaamiset 4,7 5,2 -9,5 
        
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus 16,1 17,6 -8,3 
Myyntisaamiset ja muut       
saamiset 53,4 53,9 -1,0 
Tuloverosaamiset 0,5 0,0 2570,0 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat 42,6 41,2 3,3 

Rahavarat 56,6 46,1 22,9 
VARAT YHTEENSÄ 225,6 219,2 2,9 
        
OMA PÄÄOMA JA VELAT       
Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma 
Osakepääoma 7,7 7,7 0,0 
Osakeanti 0,0 0,0   
Ylikurssirahasto 16,6 16,6 0,0 
Muut rahastot/Vararahasto 0,1 0,1 28,4 
Muuntoerot -5,4 -1,6 137,1 
Voitto edellisiltä tilikausilta 131,8 120,7 7,9 
Omat osakkeet -0,3 -0,3 0,0 
Tilikauden voitto 25,8 26,6 -2,9 
Oma pääoma yhteensä 176,3 169,8 3,9 
        



Pitkäaikaiset velat       
Eläkevelvoitteet 0,3 0,3 -8,0 
Korolliset pitkäaikaiset velat 0,2 0,3 -29,3 
Pitkäaikaiset varaukset 0,2 0,0 585,7 
Laskennalliset verovelat 0,4 0,4 5,8 
        
Lyhytaikaiset velat       
Korollisten pitkäaikaisten lainojen 
lyhennyserät 0,1 0,3 -80,4 

Korolliset lyhytaikaiset velat 0,7 0,3 145,1 
Saadut ennakot 12,0 9,6 24,6 
Tuloverovelat 2,5 2,6 -4,1 
Muut lyhytaikaiset velat 32,9 35,6 -7,6 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 225,6 219,2 2,9 
        
  
 
 
  
 
Konsernin omanpääoman 
muutoslaskelma 31.12.2007           

  Osake- 
pääoma 

Os
a- 
ke- 
anti 

Yli- 
kurs
- 
si- 
raha
s 
to 

Var
a 
ra- 
has
- 
to 

Om
at 
osak
- 
eet 

Muun
- 
to- 
erot 

Voit- 
to- 
vara
t 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 
1.1.2007 7,7 0,0 16,6 0,1 -0,3 -1,6 147,

3 169,8 

                  
Muuntoeron muutos       0,0   -3,8   -3,8 
Siirto 
voittovaroista 
vararahastoon 

      0,0     0,0 0,0 

Tilikauden voitto             25,8 25,8 

Osingon jako             -
15,5 -15,5 

Optioilla 
merkityt osakkeet               0,0 

Omien osakkeidenhankinta             0,0 
Omien osakkeidenluovutus             0,0 
                  
Oma pääoma 
31.12.2007 7,7 0,0 16,6 0,1 -0,3 -5,4 157,

6 176,3 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Osa
k 
pää- 
oma 

Osake
- 
anti 

Yli- 
kurs
- 
si- 
raha
s 
to 

Var
a 
ra- 
has
- 
to 

Om
at 
osak
- 
keet 

Muun
- 
to- 
erot 

Voit- 
to- 
vara
t 

Oma 
pääoma 
yhteen 
sä 

Oma pääoma 
1.1.2006 7,4 5,4 5,3 0,1 0,0 1,9 134,

1 154,3 

                  
Muuntoeron muutos       0,0   -3,5   -3,5 
Tilikauden voitto             26,6 26,6 

Osingon jako             -
13,4 -13,4 

Optioilla 
merkityt osakkeet 0,2 -5,4 11,3         6,1 

Omien osakkeiden 
hankinta         -1,0     -1,0 

Omien osakkeiden 
luovutus         0,7     0,7 

                  
Oma pääoma 
31.12.2006 7,7 0,0 16,6 0,1 -0,3 -1,6 147,

3 169,8 

            
 
Konsernin rahoituslaskelma 
(EUR miljoona) 

  1-12 1-12 Muuto
s 

  2007 2006 % 
Liiketoiminnan rahavirta     
Myynnistä saadut maksut 228,2 220,3 3,6 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,0 0,0 -206,8 

Maksut liiketoiminnan kuluista -
184,0 

-
173,7 5,9 

Saadut korot 3,4 2,2 52,0 
Maksetut korot -0,4 -0,1 243,4 
Muut rahoituserät, netto -0,4 -3,3 -88,2 
Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,0 
Maksetut tuloverot -10,8 -9,7 10,9 
Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 36,0 35,7 0,9 
        
        
Investointien rahavirta       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -7,4 -7,2 3,1 

Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen 
hankintahetken rahavaroilla 0,0 -15,7 -100,0 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0,0 0,1 -97,9 

Myönnetyt lainat 0,0 0,0   
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,0 25,0 
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 -0,1 -169,1 
Investointien rahavirta ( B ) -7,4 -22,9 -67,8 
        
Rahoituksen rahavirta       
Maksullinen osakeanti 0,0 6,1 -100,0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0   
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0   
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,2 -0,5 -48,0 



Maksetut osingot ja muu voitonjako -15,5 -13,4 15,2 
Rahoituksen rahavirta ( C ) -15,7 -7,8 101,2 
        
Rahavarojen muutos ( A + B + C )   
lisäys ( + ) / vähennys ( - ) 12,9 5,0 158,2 
        
Rahavarat tilikauden alussa 87,3 81,4 7,3 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,0 0,9 -214,3 
Rahavarojen muutos 12,9 5,0 158,2 
Rahavarat tilikauden lopussa 99,2 87,3 13,7 
  
  
  
 
Segmentti-informaatio             
Liiketoimintasegmentit             

1-12/2007 

Vaisala 
Measure 
ment 
Systems 

Vaisal
a 
Instru- 
ments 

Vaisal
a 
Solut- 
ions 

Muu 
toimin
- 
ta 

Elimi
- 
noin
- 
nit 

Konse
r 
ni 

MEUR             
              
Myynti konsernin 
ulkopuolelle 82,5 70,3 71,3 0,0 0,0 224,1 

Konsernin sisäinen 
myynti 0,0 10,4 0,4 0,0 -

10,9 0,0 

Liikevaihto 82,5 80,8 71,7 0,0 -
10,9 224,1 

              
Liikevoitto 12,7 19,9 5,3 -2,6 0,0 35,3 
              
Poistot 2,6 1,8 0,5 3,3 0,0 8,2 
  
  
 
Segmentti-informaatio             
Liiketoimintasegmentit             

1-12/2006 

Vaisala 
Measure 
ment 
Systems 

Vaisal
a 
Instru- 
ments 

Vaisal
a 
Solut- 
ions 

Muu 
toimi
n 
ta 

Elimi
- 
noin
- 
nit 

Konser- 
ni 

MEUR             
              
Myynti konsernin 
ulkopuolelle 93,2 64,3 63,3 0,0 0,0 220,8 

Konsernin sisäinen 
myynti 0,0 11,1 0,4 0,0 -

11,5 0,0 

Liikevaihto 93,2 75,3 63,7 0,0 -
11,5 220,8 

              
Liikevoitto 19,8 19,5 5,4 -6,1 0,0 38,6 
              
Poistot 4,8 1,9 0,7 3,4 0,0 10,8 
  
  
   
 
 



Segmentti-informaatio             
Liiketoimintasegmentit             

10-12/2007 

Vaisala 
Measure 
Ment 
Systems 

Vaisal
a 
Instru- 
ments 

Vaisal
a 
Solut- 
ions 

Muu toimin- 
ta 

Elimi
- 
noin
- 
nit 

Konser- 
ni 

MEUR             
              
Myynti konsernin 
ulkopuolelle 23,5 18,7 29,7 0,0 0,0 71,8 

Konsernin sisäinen 
myynti 0,0 4,0 0,1 0,0 -4,1 0,0 

Liikevaihto 23,5 22,7 29,8 0,0 -4,1 71,8 
              
Liikevoitto 3,2 5,0 6,4 1,1 0,0 15,7 
              
Poistot 0,6 0,5 0,1 0,9 0,0 2,1 
Uudelleenjärjestely- 
kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  
 
Segmentti-informaatio             
Liiketoimintasegmentit             

10-12/2006 

Vaisala 
Measure 
-ment 
Systems 

Vaisal
a 
Instru- 
ments 

Vaisal
a 
Solut- 
ions 

Muu 
toimin
- 
ta 

Elimi- 
noinni
t 

Konser- 
ni 

MEUR             
              
Myynti konsernin 
ulkopuolelle 33,8 17,1 25,1 0,0 0,0 75,9 

Konsernin sisäinen 
myynti 0,0 4,0 0,1 0,0 -4,1 0,0 

Liikevaihto 33,8 21,1 25,2 0,0 -4,1 75,9 
              
Liikevoitto 11,3 5,0 6,0 -2,8 0,0 19,5 
              
Poistot 0,7 0,5 0,2 0,9 0,0 2,2 
Uudelleenjärjestely- 
kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
        
        
    Oma pääoma + vähemmistöosuus   

Omavaraisuusaste (% = --------------------------------------- x 
100 

    Taseen loppusumma - saadut ennakot   
        
    Voitto ennen veroja   
    - verot +/- vähemmistöosuus   
Tulos/osake (EPS) = ----------------------------------------   
    Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen   
    lukumäärä, osakeantioikaistu   

    
  
 
 

  



    Liiketoiminnan rahavirta   
Liiketoiminnan = ----------------------------------------   
rahavirta/osake   Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä   
    tilikauden lopussa   
        
    Oma pääoma   
Oma pääoma/osake = ----------------------------------------   
    Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu   
    lukumäärä tilikauden lopussa   
        
    Tilikaudelta jaettu osinko   
Osinko/osake = ----------------------------------------   

    Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 
tilikauden lopussa, osakeantioikaistu   

        
        
  
  
Lisätietoja: 
  
Jouni Lintunen 
talousjohtaja, p.(09) 8949 2215, GSM 040 579 0181 
www.vaisala.com 
  
Vaisala Oyj 
  
  
  
JAKELU: 
Pohjoismainen Pörssi 
Suomen Tietotoimisto 
Muut keskeiset tiedotusvälineet 
  
 
  
VAISALA 
Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaustuotteita, -palveluja ja -
ratkaisuja tarjoava yritys. Tuotteitamme ja palveluitamme käytetään muun muassa 
meteorologiassa, liikenteessä ja ilmailussa, sekä eri teollisuus- ja vakuutusaloilla.  
Vahvan teknologisen osaamisen, laajan palvelu- ja ratkaisutarjonnan sekä yli 70 -vuotisen 
kokemuksen avulla Vaisala tarjoaa perustaa paremmalle elämänlaadulle, 
ympäristönsuojelulle ja turvallisuudelle. 
  
Vaisalan palveluksessa on noin 1100 ammattilaista ja markkina-alue kattaa koko 
maailman. A-sarjan osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Arvopaperipörssissä. 
www.vaisala.com	  


