
Vaisala-konsernin tilinpäätös vuodelta 2008 
* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } } 
Vaisala Oyj           Pörssitiedote         13.2.2009 klo 9.15    
  
  
Vaisala-konsernin tilinpäätös vuodelta 2008 
  
Kasvu jatkui 
  
Loka-joulukuu 2008: 
-        Liikevaihto 77,6 (71,9) miljoonaa euroa, kasvua 8,0 %. 
-        Liikevoitto 14,0 (15,7) miljoonaa euroa, laskua 10,7 %. 
-        Osakekohtainen tulos 0,57 (0,60) euroa, laskua 5,6 %. 
-        Saadut tilaukset: 59,8 (53,7) miljoonaa euroa, kasvua 11,5 %. 
  
  
Tammi-joulukuu 2008: 
-        Liikevaihto 242,5 (224,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,2 %. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein liikevaihdon kasvu olisi ollut 11,6 %. 
-        Liikevoitto 38,0 (35,3) miljoonaa euroa, kasvua 7,5 %. 
-        Osakekohtainen tulos 1,56 (1,42) euroa, kasvua 10,0 %. 
-        Saadut tilaukset: 247,9 (228,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,5 %. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein kasvu olisi ollut 11,5 %. 
  
  
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.  
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Liikevaihto, 
konserni 242,5 224,1 8,2 77,6 71,9 8,0 

Measurement 
Systems 104,4 95,4 9,4 34,6 31,5 9,8 

Instruments 85,8 76,6 12,1 24,9 21,6 15,0 
Solutions 43,1 34,6 24,4 16,4 13,8 18,7 
Services 27,5 33,0 -16,8 8,9 11,1 -19,8 
Eliminoinnit ja 
muu toiminta -18,3 -15,5   -7,3 -6,2   

Liikevoitto, 
konserni 38,0 35,3 7,5 14,0 15,7 -10,7 

Measurement 
Systems 17,4 12,3 41,8 5,7 4,8 18,9 

Instruments 24,3 20,5 18,2 7,3 5,4 36,1 
Solutions -0,5 -0,6 20,9 1,3 1,3 -5,7 
Services -0,2 5,7 -103,4 1,0 3,2 -68,2 
Eliminoinnit ja 
muu toiminta -3,0 -2,6   -1,2 1,1   

Voitto ennen 
veroja 38,9 37,0 5,1 13,0 16,0 -19,1 

Tilikaiden 
voitto 28,4 25,8 10,0 10,4 11,0 -5,6 

Saatujen tilausten 
määrä 247,9 228,5 8,5 59,8 53,7 11,5 

Tilauskanta 90,3 82,3   90,3 82,3   
Osakekohtainen 
tulos 1,56 1,42 10,0 0,57 0,60 -5,6 

Oman pääoman 
tuotto (%) 15,5 14,9         



  
  
Kommentit neljänteen neljännekseen 
  
  
Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 8,0 prosenttia vuoden 2007 
vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulosta rasittivat kuitenkin yhtiössä meneillään olevat 
kehityshankkeet, bonusjaksotukset ja rahoituskulut. Saatujen tilausten määrä kasvoi 11,5 
prosenttia vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
  
  
Tulevaisuuden näkymät 
  
Maailmantalouden epävakauden ja valuuttakurssien muutosten odotetaan edelleen 
vaikuttavan Vaisalan liiketoimintaan. Yhtiön asiakasrakenteen vuoksi alan markkinatilanteen 
odotetaan pysyvän pääosin ennallaan vuonna 2009. Vaisalan kasvun odotetaan jatkuvan 
vuonna 2009, mutta epävarmuus loppuvuodesta on kasvanut. 
  
Kausivaihtelu on tyypillistä Vaisalan toiminnalle, ja ensimmäinen vuosineljännes tullee 
olemaan maltillinen. 
  
  
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta: 
  
"Olen erittäin tyytyväinen siihen, että haastavasta taloudellisesta tilanteesta ja yhä 
jatkuneesta Vaisalalle epäedullisesta valuuttakurssien muutoksesta huolimatta onnistuimme 
säilyttämään vahvan markkina-asemamme ja kasvattamaan liikevaihtoamme 8,2 prosentilla. 
Suuri kiitos tästä kuuluu koko henkilöstöllemme. 
  
Kasvu oli vahvinta Aasian-Tyynenmeren alueella. Liiketoiminta-alueista Vaisala Measurement 
Systems, Vaisala Instruments ja Vaisala Solutions kasvattivat liikevaihtoaan. 
Palveluliiketoiminnassa tulosta rasittivat lähinnä henkilöstön ja infrastruktuurin 
kehityskustannukset ja valuuttakurssien jatkunut heikentyminen. 
  
Taantuma ei ole merkittävästi vaikuttanut yrityksemme toimintaan, mutta seuraamme 
kehitystä tarkasti. Erityisesti sääliiketoiminnan asiakkaat ovat pääosin julkisrahoitteisia ja 
reagoivat maailmantalouden muutoksiin usein maltillisemmin ja hitaammin kuin 
suhdanneherkemmät alat. 
  
Saatujen tilausten määrä oli hyvällä tasolla myös vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja 
tilauskanta vuoden 2009 alussa on edelleen vahva. Lähtökohta tälle vuodelle on hyvä. 
  
Jatkamme päättäväisesti uuden strategian toteuttamista, mikä tulee vaatimaan huomattavia 
panostuksia. Uskon vahvasti, että Vaisala kykenee edelleen vahvistamaan asemaansa 
maailman johtavana ympäristönmittaukseen erikoistuneena yrityksenä". 
  
  
Markkinatilanne, liikevaihto ja tilauskanta 
  
Liikevaihto kehittyi myönteisimmin Aasian-Tyynenmeren alueella, jossa myynti kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna 27,8 prosenttia 76,9 (60,2) miljoonaan euroon. Liikevaihto 
kasvoi myös Euroopassa 5,0 prosenttia 84,8 (80,7) miljoonaan euroon, samoin kuin Afrikan 
sekä Etelä- ja Väli-Amerikan alueella 39,0 prosenttia 13,9 (10,0) miljoonaan euroon. Pohjois-
Amerikan liikevaihto laski 8,6 prosenttia 66,8 (73,2) miljoonaan euroon. Alueen laskuun 
vaikutti valuuttakurssien heikentyminen. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet 
muuttumattomina, Pohjois-Amerikan segmentti olisi laskenut 2,1 prosenttia. 
  
Määrätietoinen kehitystyö ja kilpailukyvyn ylläpito ovat auttaneet Vaisalaa säilyttämään 
vahvat markkinaosuutensa. 
  



Saatujen tilausten määrä kasvoi 8,5 prosenttia vertailukauteen nähden 247,9 (228,5/2007; 
243,6/2006) miljoonaan euroon. Konsernin tilauskanta oli tilikauden  lopussa 90,3 (82,3) 
miljoonaa euroa. Tilauskannasta noin 20 miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2010 tai 
myöhemmin. 
  
Vaisala-konsernin liikevaihto kasvoi 8,2 prosenttia vertailukauteen nähden 242,5 (224,1/2007; 
220,8/2006) miljoonaan euroon. Kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevaihto Vaisala Servicesia 
lukuunottamatta kasvoi, Vaisala Solutionsin 24,4 prosenttia, Vaisala Instrumentsin 12,1 
prosenttia ja Vaisala Measurement Systemsin 9,4 prosenttia. Vaisala Servicesin liikevaihto 
laski 16,8 prosenttia. Valuuttakurssien heikentyminen alensi liikevaihtoa, ja mikäli Vaisalan 
kannalta tärkeimmät valuutat olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, liikevaihto olisi 
kasvanut 11,9 prosenttia. Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 94 (96) prosentia. 
  
  
Taloudellinen asema ja tulos 
  
Tilikauden liikevoitto oli 15,7 prosenttia liikevaihdosta, eli 38,0 (35,3) miljoonaa euroa. Voitto 
ennen veroja oli 16,0 prosenttia liikevaihdosta eli 38,9 (37,0) miljoonaa euroa, kasvua 5,1 
prosenttia. Tilikauden voitto oli 11,7 prosenttia liikevaihdosta eli 28,4 (25,8) miljoonaa euroa, 
kasvua 10,0 prosenttia.  
  
Vaisala-konsernin vakavaraisuus ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Taseen loppusumma 
31.12.2008 oli 241,7 (225,6/2007; 219,2/2006) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 
tilikauden lopussa 82 % (83 %/2007; 81 %/2006). 
  
Konsernin likvidien rahavarojen määrä oli 103,4 (99,2;2007; 87,3/2006) miljoonaa euroa. 
  
Tutkimus ja tuotekehitys 
  
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 24,6 (23,5/2007; 20,6/2006) miljoonaa euroa, eli 10,1 % 
konsernin liikevaihdosta. 
  
Vaisala lanseerasi uuden kastepistelähettimen erittäin kuiviin olosuhteisiin ja 
öljynkosteuslähettimen voitelu- ja hydrauliikkaöljyjen kosteuden mittauksiin. Lisäksi kosteus-, 
kastepiste-, öljynkosteus- ja painelähettimiin lisättiin LAN- ja WLAN-yhteydet, mikä lisäsi 
mahdollisuuksia palvella teollisia asiakkaitamme. 
  
Sään mittausta varten tuotiin markkinoille uudistetut kosteusmittapään säälähetin ja tuulianturi. 
Lisäksi käynnissä oli useita asiakaskohtaisia tuotekehityshankkeita. 
  
  
Investoinnit 
  
Bruttoinvestoinnit olivat 12,2 (7,3/2007; 20,4/2006) miljoonaa euroa. 
  
Koko organisaation kattavaa toiminnanohjausjärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön. Uusi 
järjestelmä tukee strategiaa ja liiketoimintaprosesseja sekä korvaa useita nykyisin käytössä 
olevia järjestelmiä. Järjestelmä otetaan käyttöön asteittain ja tavoitteena on, että se on 
käytössä globaalisti vuoden 2010 loppuun mennessä. 
  
Muutokset raportoinnissa 
  
Vuoden 2008 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien Vaisala-konsernin liiketoiminta on 
raportoitu neljässä segmentissä, jotka ovat Vaisala Instruments, Vaisala Measurement 
Systems, Vaisala Solutions ja Vaisala Services. 
  
Kaikki vuoden 2007 vertailuluvut on muutettu tätä raportointimallia vastaavaksi ja ne ovat 
siten vertailukelpoisia. Vuoden 2007 vertailuluvut on julkaistu Vaisalan pörssitiedotteella 
30.4.2008. 
  



Vaisala Measurement Systems 
  
Vaisala Measurement Systems koostuu luotaus-, pintasääjärjestelmä-, ukkosjärjestelmä-, 
tuulikeilain- ja säätutkaliiketoiminnoista. Muutoksena edelliseen vuoteen liiketoiminta-alueen 
tarjonta täydentyi, kun Vaisala Solutionsista siirrettiin yksittäiset tuotteet ja järjestelmät 
Vaisala Measurement Systemsin tuotevalikoimaan. Vastaavasti salamanpaikannuspalvelut 
siirtyivät Vaisala Services -liiketoiminta-alueeseen. 
  
Vaisala Measurement Systemsin ulkoinen liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia vertailukauteen 
nähden 99,9 (90,2) miljoonaan euroon. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet edellisen 
vuoden tasolla, liikevaihto olisi kasvanut 13,9 prosenttia. Liikevoitto kasvoi 17,4 (12,3) 
miljoonaan euroon. 
  
Liikevaihtoa kasvatti useiden asiakashankkeiden samanaikainen käynnistyminen 
luotausliiketoiminnassa ja pintasääjärjestelmissä. Sen sijaan käynnistyneistä hankkeista 
huolimatta liikevaihto tuulikeilaimissa ja ukkospaikannusjärjestelmissä jäi odotuksista, vaikka 
markkinaosuudet pysyivätkin ennallaan. Säätutkasta on useita tilauksia, jotka tuloutuvat 
pääasiassa vuonna 2009. 
  
Vuosittainen myynnin vaihtelu on tälle liiketoiminnalle tyypillistä. 
  
Ensimmäisen neljänneksen tuotantohäiriön aiheuttama viive saatiin kurottua umpeen 
kolmannen neljänneksen aikana ja luotausliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2008 oli 
suunnilleen edellisen vuoden tasolla. 
  
Vaisala ja Australian ilmatieteen laitos allekirjoittivat kolmevuotisen, noin viiden miljoonan 
euron arvoisen sopimuksen radiosonditoimituksista maan yläilmakehän havaintoverkon 
tarpeisiin. 
  
Vaisala ja Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen FAA (US Federal Aviation Administration) 
sopivat säätutkan signaaliprosessoreiden ja ohjelmistojen toimittamisesta FAA:n 
tutkaverkkoon USA:n lentokentille. Sopimuksen arvo on 6,9 miljoonaa dollaria ja toimitukset 
tapahtuvat vuoden 2009 aikana. 
  
Vaisala ilmoitti toimittavansa Venäjän ilmatieteen laitokselle (Roshydromet) uusinta pintasään 
havainnointiin tarkoitettua teknologiaa. Sopimuksen arvo on 4.7 miljoonaa euroa, ja 
toimitukset alkoivat vuoden 2008 aikana. 
  
Vaisala Measurement Systemsin ulkoisilta asiakkailta saamien tilausten määrä oli 109,3 
miljoonaa euroa ja tilauskanta katsauskauden lopussa 41,7 miljoonaa euroa. 
  
Vaisala Instruments 
  
Vaisala Instruments koostuu kosteuden, barometrisen paineen, hiilidioksidin, kastepisteen, 
hapen, tuulen ja näkyvyyden mittaamiseen keskittyvistä liiketoiminnoista. 
  
Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä huolimatta instrumenttiliiketoiminta on kehittynyt hyvin. 
Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia vertailukauteen nähden 72,0 
(66,2) miljoonaan euroon. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, 
liikevaihto olisi kasvanut 11,7 prosenttia. Tilikauden liikevoitto nousi 24,3 (20,5) miljoonaan 
euroon. 
  
Instrumenttiliiketoimintaa kasvattivat erityisesti sääinstrumenttien myynti sekä myynti tärkeille 
teollisuusasiakkaille. 
  
Vaisala Instrumentsin ulkoisilta asiakkailta saamien tilausten määrä oli 71,5 miljoonaa euroa 
ja tilauskanta katsauskauden lopussa 7,8 miljoonaa euroa. 
  
 
 



Vaisala Solutions 
  
Ratkaisutarjonnan painopiste on säähän liittyvissä ilmailun, liikenteen sekä meteorologian ja 
hydrologian kokonaisratkaisuissa, joten yksittäiset tuotteet ja järjestelmät siirtyivät vuonna 
2008 Vaisala Measurement Systemsiin. Lisäksi tiesääpalvelut siirtyivät Vaisala Services -
liiketoiminta-alueelle. 
  
Liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto kasvoi 24,4 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 
43,1 (34,6) miljoonaa euroa. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, 
liikevaihto olisi kasvanut 27,3 prosenttia. Tilikauden liiketulos oli -0,5 (-0,6) miljoonaa euroa. 
Vaisala Solutions on ostanut noin 10 miljoonalla eurolla tuotteita Instrumentsista ja 
Measurement systemsista, mikä näkyy näiden yksiköiden tuloksissa. 
Kasvu oli hyvää etenkin lentokenttäliiketoiminnassa ja tiesääjärjestelmissä. Meteorologisten 
ja hydrologisten järjestelmien (MHS) osalta on käynnissä useita projekteja, jotka eivät ole 
vielä tuloutuneet. 
  
Vaisala Solutionsin saamien tilausten määrä oli 41,8 miljoonaa euroa ja tilauskanta 
katsauskauden lopussa 27,9 miljoonaa euroa. 
  
Vaisala Services 
  
Vaisalan palveluliiketoiminta on keskitetty Vaisala Services -liiketoiminta-alueeseen, joka 
aloitti toimintansa vuoden 2008 alusta. Vaisala Services koostuu tuotepalveluista ja 
havaintopalveluista. 
  
Palveluliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 16,8 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 
27,5 (33,0) miljoonaa euroa. Mikäli valuuttakurssit olisivat säilyneet edellisen vuoden tasolla, 
liikevaihto olisi laskenut 11,0 prosenttia. Tilikauden liiketulos oli -0,2 (5,7) miljoonaa euroa. 
  
Vaisala Services on uusi liiketoiminta-alue voimakkaassa kehitysvaiheessa. Kilpailu sekä 
havainto- että tuotepalvelumarkkinoilla on kiristynyt vuoden aikana. Lisäksi globaalit 
tehokkuuteen ja kasvuun tähtäävät kehittämistoimenpiteet nostivat kiinteitä kustannuksia. 
Nämä sekä valuuttakurssien heikentyminen vaikuttivat negatiivisesti palveluliiketoiminnan 
liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Vaisala Servicesin liikevaihdosta yli 70 prosenttia 
laskutetaan Yhdysvaltain dollareina tai Englannin puntina. 
  
Vaisala Servicesin saamien tilausten määrä oli 25,3 miljoonaa euroa ja tilauskanta 
katsauskauden lopussa 12,9 miljoonaa euroa. 
  
  
Henkilöstö 
  
Vaisala-konsernin henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 1 177 (1 113/2007; 1 
069/2006). Henkilöstöstä 39 (39/2007; 40/2006) prosenttia työskenteli konsernin ulkomaisissa 
toimipisteissä. Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli 20 (21/2007; 19/2006) 
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 2008 
maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 59,7 (57,2/2007; 57,3/2006) 
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 
  
Martti Husu nimitettiin Meteorology-liiketoimintayksikön vetäjäksi ja johtoryhmän jäseneksi 
1.1.2009 alkaen. Jouni Rantanen nimitettiin Products and Technology -yksikön vetäjäksi ja 
johtoryhmän jäseneksi 1.1.2009 alkaen. Kimmo Korpela nimitettiin Vaisalan liiketoiminan 
kehitysjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 7.1.2009 alkaen. 
  
Myynti- ja markkinointijohtaja Matti Ervasti ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Tapio Engström 
erosivat yhtiön palveluksesta. 
  
  
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. 
  
  
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
  
Lähiajan merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arvioidaan liittyvän yleiseen 
talouskehitykseen, valuuttakurssien vaihteluun, tuotannon häiriöttömään toimintaan ja 
mahdollisiin osto- tai investointikäyttäytymisen muutoksiin. Rahoitusmarkkinoiden 
epävarmuuden vuoksi toimittajariskien on havaittu jonkin verran lisääntyneen katsauskauden 
aikana. 
  
Olennaiset muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja 
toimintaympäristössä voivat vaikuttaa negatiivisesti myös Vaisalan toimintaan. Näitä riskejä 
seurataan ja niihin varaudutaan yhtiössä riskienhallintapolitiikan mukaisesti. 
  
Yhtiössä on käynnissä merkittäviä kehityshankkeita ja organisaatiomuutoksia, joilla luodaan 
perustaa uuden strategian toteutumiselle. Lisäksi kehitteillä on koko konsernin kattava uusi 
toiminnanohjausjärjestelmä. Nämä saattavat muodostaa lyhyellä aikavälillä Vaisalan 
liikevaihtoon ja tulokseen liittyviä riskejä. 
  
Vaisalan osake 
  
Vuoden 2008 lopussa hallituksella ei ollut valtuuksia osakepääoman korotukseen eikä uusien 
osakkeiden, erityisten oikeuksien tai optio-oikeuksien liikkeellelaskuun. 



  
31.12.2007 Vaisalan A-osakkeen kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssa oli 35,60 euroa ja 
tilikauden lopussa 22,11 euroa. Tilikauden ylin noteeraus oli 36,49 euroa ja alin 19,50 euroa. 
  
Vaisalan osakkeita vaihdettiin pörssissä tilikauden aikana 2.277.884 (5.595.292) kappaletta. 
  
Vaisalalla on 18.218.364 osaketta, joista 3.405.584 kuuluu sarjaan K ja 14.812.780 kuuluu 
sarjaan A. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on noin EUR 0,42. 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 81,3 % kaikista osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet 
muodostavat 18,7 % kaikista osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä. 
  
Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2008 ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita oli 327,3 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä 
noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden katsauskauden 
päätöspäivän päätöskurssiin, oli katsauskauden lopussa 402,6 miljoonaa euroa ilman yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita. 
  
Suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön Internet-sivuilta ja tilinpäätöksen liitetiedoista. 
  
Vaisala Oyj:n hallituksen omistamien ja hallitsemien osakkeiden lukumäärä  31.12.2008 oli 
1.353.425 kpl ja osuus kokonaisäänimäärästä 15,6 % (vuonna 2007 1.394.601 kpl ja 16,6 % 
kokonaisäänimäärästä). Yhtiön toimitusjohtaja ei omistanut osakkeita tai optioita  31.12.2008. 
  
K-osakkeen muuntaminen A-osakkeeksi 
  
Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut uudet A-
osakkeet (500 kpl) merkittiin kaupparekisteriin 25.06.2008. Uudet osakkeet haettiin 
kaupankäynnin kohteeksi 26.06.2008 alkaen. 
  
Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut uudet A-
osakkeet (500 kpl) merkittiin kaupparekisteriin 03.09.2008. Uudet osakkeet haettiin 
kaupankäynnin kohteeksi 04.09.2008 alkaen. 
  
Vaisala Oyj:n listaamattomista K-osakkeista listatuiksi A-osakkeiksi muunnetut uudet A-
osakkeet (801 kpl) merkittiin kaupparekisteriin 12.12.2008. Uudet osakkeet haettiin 
kaupankäynnin kohteeksi 15.12.2008 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. 
  
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 
Suosituksesssa 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 vaatimat riippumattomuudet 
toteutuvat 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 31.12.2008 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 140.308.928,32 
euroa, josta tilikauden voitto on 24.794.249,46 miljoonaa euroa. 
  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: 
  
- osinkona jaetaan 0,90 euroa/osake eli yhteensä            16.388.292,60 euroa 
- jätetään omaan pääomaan                                  123.920.635,72 euroa 
yhteensä                                                   140.308.928,32 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 31.3.2009 ja osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 7.4.2009. 
  
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Stig Gustavson ja Mikko Voipio. Osakkeenomistajat, 
jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä Vaisala Oyj:n 
26.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi 
kuusi. Hallitus esittää Stig Gustavsonin ja Mikko 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 
  
Vaisalan yhdysvaltalainen tytäryhtiö Vaisala Inc. osti lentokenttäpalveluja tarjoavan Aviation 
Systems Maintenance, Inc (ASMI) yrityksen Kansasista Yhdysvalloista. Kauppa toteutui 
1.1.2009 ja kauppahinta oli 3,2 miljoonaa dollaria. 
  
  
  



Vantaalla 13. päivänä helmikuuta 2009 
  
Vaisala Oyj 
Hallitus 
  
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen 
Vuoden 2008 painettu tilinpäätös ja verkkovuosikertomus julkaistaan maaliskuussa 2009 
viikolla 11. 
  
Yhtiökokousasiakirjat 
Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla 5.3.2009 lukien yhtiön 
pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, ja niistä lähetetään 
pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön internet-
sivuilla www.vaisala.fi viimeistään 5.3.2009 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 
  2008 2007 2008 2007 
Oman pääoman tuotto 15,5% 14,9% 15,5% 14,9% 

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) 1,56 1,42 0,57 0,60 
Tulos/osake (EUR), laimennusvaikutuksella oikaistuna 1,56 1,42 0,57 0,60 
Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 1,77 1,98     
Oma pääoma/osake (EUR) 10,47 9,68 10,47 9,68 
Omavaraisuusaste 82% 83% 82% 83% 
Bruttoinvestoinnit (MEUR) 12,2 7,3 4,4 2,2 
Poistot (MEUR) 8,2 8,2 2,2 2,1 
Henkilöstö keskimäärin 1 177 1 113 1 205 1 107 
Tilauskanta (MEUR) 90,3 82,3 90,3 82,3 
Johdannaissopimuksista aiheutuva vastuu* 14,8 14,3 14,8 14,3 
  
  
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti, käyttäen 
samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. 
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja. 
  
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS, EUR miljoona)       

  1-12 1-12 Muutos 10-
12 

10-
12 Muutos 

  2008 200
7 % 2008 2007 % 

Liikevaihto 242,5 224,
1 8,2 77,6 71,9 8,0 

Hankinnan ja valmistuksen kulut -
105,1 

-
99,6 5,5 -33,6 -32,6 2,8 

Bruttokate 137,4 124,
5 10,3 44,0 39,2 12,3 



Muut liiketoiminnan tuotot 0,1 0,0 7 
000,0 0,0 0,0   

Myynnin ja markkinoinnin kulut -51,5 -
46,2 11,4 -15,8 -12,7 24,4 

Tutkimus-ja kehitystoiminnan kulut -24,6 -
23,5 4,8 -7,0 -6,6 5,7 

Muut hallinnon kulut -23,4 -
19,5 19,9 -7,2 -4,1 73,1 

Liiketoiminnan muut kulut 0,0 0,0   0,0 0,0 -105,0 
Liikevoitto 38,0 35,3 7,5 14,0 15,7 -10,7 
Rahoitustuotot ja -kulut 0,9 1,6 -46,8 -1,1 0,4 -399,7 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 1 
550,0 

Voitto ennen veroja 38,9 37,0 5,1 13,0 16,0 -19,1 

Tuloverot -10,5 -
11,2 -6,0 -2,6 -5,0 -48,3 

Tilikauden voitto 28,4 25,8 10,0 10,4 11,0 -5,6 
Jakautuminen emoyhtiön omistajille 28,4 25,8 10,0 10,4 11,0 -5,6 
              
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.   
              
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 
Osakekohtainen tulos (EUR) 1,56 1,42 10,0 0,57 0,60 -5,6 
  
KONSERNIN TASE (EUR miljoona) 31.12.2008 31.12.2007 Muutos 
      % 
VASTAAVAA       
Pitkäaikaiset varat       
Aineettomat hyödykkeet 17,3 17,8 -2,8 
Aineelliset hyödykkeet 39,1 33,1 17,8 
        
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,6 0,5 20,2 
Muut rahoitusvarat 0,1 0,0 440,0 
Pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1 27,1 
Laskennalliset verosaamiset 5,8 4,7 21,8 
        
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus 22,8 16,1 41,1 
Myyntisaamiset ja muut       
saamiset 51,7 53,4 -3,0 
Tuloverosaamiset 0,8 0,5 58,6 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 25,3 42,6 -40,6 

Rahavarat 78,1 56,6 37,8 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 241,7 225,6 7,2 
        
VASTATTAVAA       
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 0,2 0,1 62,3 
Muuntoerot -4,1 -5,4 -24,3 
Voitto edellisiltä tilikausilta 142,1 131,8 7,8 
Omat osakkeet -0,3 -0,3 0,0 
Tilikauden voitto 28,4 25,8 10,0 
Oma pääoma yhteensä 190,6 176,3 8,1 
        
Vieras pääoma       
Eläkevelvoitteet 0,3 0,3 2,9 



Korolliset pitkäaikaiset velat 0,0 0,2 -100,0 
Pitkäaikaiset varaukset 0,7 0,2 255,2 
Laskennalliset verovelat 0,4 0,4 -4,6 
        
Lyhytaikaiset velat       
Korollisten pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 0,0 0,1 -100,0 
Korolliset lyhytaikaiset velat 0,2 0,7 -65,9 
Saadut ennakot 10,3 12,0 -13,6 
Tuloverovelat 1,8 2,5 -27,7 
Muut lyhytaikaiset velat 37,3 32,9 13,6 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 241,7 225,6 7,2 
        
  
  
  
  
  
  
Konsernin omanpääoman muutoslaskelma 
31.12.2008           

  
Osake- 
pää- 
oma 

Osa- 
ke- 
anti 

Yli 
kurs-
si- 
ra- 
hasto 

Vara 
ra- 
has- 
to 

Omat 
osak- 
keet 

Muun- 
to- 
erot 
  

Voit- 
to- 
varat 

Oma  
pää- 
oma 
yh- 
teensä 

Oma pääoma 1.1.2008 7,7 0,0 16,6 0,1 -0,3 -5,4 157,6 176,3 
                  
Muuntoeron muutos       0,0   1,3 0,0 1,3 
Siirto voittovaroista 
vararahastoon       0,1     -0,1 0,0 

Tilikauden voitto             28,4 28,4 
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 
  
                                                                                                                                                     
   

  
Osake 
pää- 
oma 

Osake- 
anti 

Yli- 
kurs- 
si- 
rahas 
to 

Vara 
ra- 
has- 
to 

Omat 
osak- 
keet 

Muun- 
to- 
erot 

Voit- 
to- 
varat 
  

Oma 
pää- 
oma 
 yh- 
teensä 

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 
Tilikauden voitto             25,8 25,8 
Osingon jako             -15,5 -15,5 
                  
Oma pääoma 
31.12.2007 7,7 0,0 16,6 0,1 -0,3 -5,4 157,6 176,3 

                      
Konsernin rahoituslaskelma (EUR miljoona) 

  1-12 1-12 Muuto
s 

  2008 2007 % 
Liiketoiminnan rahavirta     
Myynnistä saadut maksut 241,4 228,2 5,8 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0,1 0,0 478,8 

Maksut liiketoiminnan kuluista -
197,6 

-
184,0 7,4 



Saadut korot 0,0 3,4 -99,4 
Maksetut korot -0,2 -0,4 -58,8 
Muut rahoituserät, netto 0,9 -0,4 -330,8 
Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0 10,0 
Maksetut tuloverot -12,5 -10,8 15,6 
Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 32,2 36,0 -10,5 
        
        
Investointien rahavirta       
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,5 -0,5 -12,2 
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -12,0 -6,9 73,5 
  
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla 0,0 0,0   

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,2 0,0 8 
238,5 

Myönnetyt lainat 0,0 0,0   
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,0 -89,1 

Investoinnit muihin sijoituksiin -0,2 0,0 -
483,1 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien       
rahoistusvarojen nettomuutos 17,3 -1,4   

Investointien rahavirta ( B ) 4,9 -8,7 -
155,9 

        
Rahoituksen rahavirta       

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,1 -0,2 -
148,6 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -
15,5 

-
15,5 0,0 

Rahoituksen rahavirta ( C ) -
15,4 

-
15,7 -2,3 

        
Rahavarojen muutos ( A + B + C )   
lisäys ( + ) / vähennys ( - ) 21,7 11,6 88,3 
        
Rahavarat tilikauden alussa 56,7 46,1 22,9 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,3 -1,0 -69,2 
Rahavarojen muutos 21,7 11,6 88,3 
Rahavarat tilikauden lopussa 78,1 56,7 37,8 
  
  
Segmentti-informaatio               
Liiketoimintasegmentit               

1-12/2008 VMS 
* 

VIN 
* 

VSO 
* 

VSE 
* 

Muu 
 toi- 
mint
a 

Elimi- 
noinni
t 

Kon- 
serni 

MEUR               
                
Myynti konsernin 
ulkopuolelle 99,9 72,0 43,1 27,5 0,0 0,0 242,

5 
Konsernin sisäinen 
myynti 4,5 13,8 0,0 0,0 0,1 -18,5 0,0 

Liikevaihto 104,4 85,8 43,1 27,5 0,2 -18,5 242,
5 

                
Liikevoitto 17,4 24,3 -0,5 -0,2 -3,0 0,0 38,0 
                
Poistot 2,1 1,5 0,1 1,1 3,3 0,0 8,2 
  



* VMS = Vaisala Measurement Systems 
* VIN = Vaisala Instruments 
* VSO = Vaisala Solutions 
* VSE = Vaisala Services 
  
  
Segmentti-informaatio               
Liiketoimintasegmentit               

1-12/2007 VMS 
* 

VIN 
* 

VSO 
* 

VSE 
* 

Muu 
 toi- 
mint
a 

Elimi- 
noinni
t 

Kon- 
serni 

MEUR               
                
Myynti konsernin 
ulkopuolelle 90,2 66,2 34,6 33,0 0,0 0,0 224,

1 
Konsernin sisäinen 
myynti 5,2 10,4 0,0 0,0 0,0 -15,5 0,0 

Liikevaihto 95,4 76,6 34,6 33,0 0,0 -15,5 224,
1 

                
Liikevoitto 12,3 20,5 -0,6 5,7 -2,6 0,0 35,3 
                
Poistot 2,1 1,6 0,2 1,0 3,2 0,0 8,2 
  
* VMS = Vaisala Measurement Systems 
* VIN = Vaisala Instruments 
* VSO = Vaisala Solutions 
* VSE = Vaisala Services 
  
  
Segmentti-informaatio               
Liiketoimintasegmentit               

10-12/2008 VMS 
* 

VIN 
* 

VSO 
* 

VSE 
* 

Muu 
 toi- 
mint
a 

Elimi- 
noinni
t 

Kon
- 
ser
ni 

MEUR               
                
Myynti konsernin 
ulkopuolelle 33,0 19,2 16,4 8,9 0,0 0,0 77,

6 
Konsernin sisäinen 
myynti 1,6 5,7 0,0 0,0 0,0 -7,3 0,0 

Liikevaihto 34,6 24,9 16,4 8,9 0,0 -7,3 77,
6 

                

Liikevoitto 5,7 7,3 1,3 1,0 -1,2 0,0 14,
0 

                
Poistot 0,6 0,4 0,0 0,3 0,8 0,0 2,2 
  
* VMS = Vaisala Measurement Systems 
* VIN = Vaisala Instruments 
* VSO = Vaisala Solutions 
* VSE = Vaisala Services 
  
  
 
 
 



Segmentti-informaatio               
Liiketoimintasegmentit               

10-12/2007 VMS 
* 

VIN 
* 

VSO 
* 

VSE 
* 

Muu 
 toi- 
mint
a 

Elimi- 
noinni
t 

Kon
- 
ser
ni 

MEUR               
                
Myynti konsernin 
ulkopuolelle 29,3 17,6 13,8 11,1 0,0 0,0 71,

9 
Konsernin sisäinen 
myynti 2,2 4,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 0,0 

Liikevaihto 31,5 21,6 13,8 11,1 0,0 -6,2 71,
8 

                

Liikevoitto 4,8 5,4 1,3 3,2 1,1 0,0 15,
7 

                
Poistot 0,5 0,4 0,1 0,3 0,8 0,0 2,1 
  
* VMS = Vaisala Measurement Systems 
* VIN = Vaisala Instruments 
* VSO = Vaisala Solutions 
* VSE = Vaisala Services 
  
  
  
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	  


