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Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote 2014 
Tammi-joulukuussa 2014 liikevaihto kasvoi 10 % 299,7 miljoonaan euroon ja liiketulos 
kasvoi 46 % 26,4 miljoonaan euroon.  
 

Loka-joulukuu 2014 lyhyesti 
- Saadut tilaukset 87,1 (82,7) miljoonaa euroa, kasvua 5 % 
- Tilauskanta 129,2 (122,0) miljoonaa euroa, kasvua 6 % 
- Liikevaihto 95,7 (80,5) miljoonaa euroa, kasvua 19 % 
- Bruttokateprosentti 52,5 % (48,7 %) 
- Liiketulos 14,9 (3,1) miljoonaa euroa, kasvua 388 % 
- Osakekohtainen tulos 0,73 (0,10) euroa 
- Rahavarat 47,6 (45,8) miljoonaa euroa 
 

Tammi-joulukuu 2014 lyhyesti 
- Saadut tilaukset 295,0 (282,9) miljoonaa euroa, kasvua 4 % 
- Liikevaihto 299,7 (273,2) miljoonaa euroa, kasvua 10 % 
- Bruttokateprosentti 51,1 % (49,2 %) 
- Liiketulos 26,4 (18,1) miljoonaa euroa, kasvua 46 % 
- Osakekohtainen tulos 1,30 (0,60) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 23,8 (28,2) miljoonaa euroa 
- Maksetut osingot 16,2 (16,2) miljoonaa euroa 
- Vaisalan hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,90 euroa osakkeelta (0,90 euroa osakkeelta vuonna 

2013) 
- Taloudellinen oheistus 2015: Vaisala arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan 285-315 miljoonaa euroa 

ja liiketuloksen (EBIT) 20-30 miljoonaa euroa.  
 

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén 
"Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme oli ennätyksellisen korkea, 95,7 miljoonaa euroa ja se 
kasvoi 19 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu oli vahvaa sekä Controlled Environment liiketoiminta-
alueella, joka kasvoi 24 % että Weather-liiketoiminta-alueella, joka kasvoi 17 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla 
maantieteellisillä alueilla, mutta eniten APAC-alueella, jossa kasvua oli 33 %. Erinomainen 
toimitusvarmuus ja luotettava laatu hyödyttivät molempia liiketoiminta-alueita. Myös saadut tilaukset 
kasvoivat 5 % 87,1 miljoonaan euroon. Myyntikate parani 52,5 %:iin korkeiden volyymien ansiosta. 
Liiketulos kehittyi positiivisesti ja oli 14,9 miljoonaa euroa tai 15,6 % liikevaihdosta. 
 
Hitaan alkuvuoden jälkeen Vaisala menestyi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta hyvin vuonna 
2014. Saatuja tilauksia kertyi hyvin kautta koko vuoden ja tilauskanta saavutti vuoden lopussa 129,2 
miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli erittäin voimakasta toisella vuosipuoliskolla ja saavutimme 
kaikkien aikojen korkeimman vuotuisen liikevaihdon 299,7 miljoonaa euroa. Vaisalan liikevaihto kasvoi 10 
% edellisvuoteen verrattuna ja molempien liiketoiminta-alueiden kasvu oli yhtä hyvä. Ostettujen 
liiketoimintojen, 3TIERin ja Second Windin integraatio eteni hyvin, mutta myynnin kehitys ei vielä 
täyttänyt asetettuja odotuksia. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli 
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vahvinta Life Science -asiakasryhmässä. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen toimintamallissa 
vuosi sitten tehdyt muutokset ovat toimineet odotetusti ja liiketoiminta on palannut kasvu-uralle. 
 
Liikevaihtomme kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla, erityisesti APAC- ja EMEA-alueilla. 
Bruttokateprosentti parantui lähes kaksi prosenttiyksikköä 51,1 %:iin. Kasvu johtui volyymien kasvusta ja 
siihen liittyvistä mittakaavaeduista. Liiketulos oli 26,4 miljoonaa euroa ja se kasvoi 46 %, mikä on 
melkoinen saavutus ottaen huomioon molempien liiketoiminta-alueiden korkeammat T&K-investoinnit 
sekä Controlled Environment -liiketoiminta-alueen investoinnit myyntihenkilöstöön. 
 
Haluan kiittää kaikkia Vaisalan työntekijöitä erinomaisesta tuloksesta, joka saavutettiin vahvojen ja 
osaavien tiimien, erinomaisen yhteistyön sekä jatkuvan uudistumisen ansiosta. 
 
Eri alueiden markkinaolosuhteet vaihtelevat huomattavasti. Sään mittausratkaisujen markkinoilla kilpailun 
odotetaan kiristyvän. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinoiden ennakoidaan 
säilyvän suotuisina Americas-alueella ja jatkuvan vakaina muilla markkinoilla. Venäjän talouden odotetaan 
jatkavan heikentymistään. Kiinan markkinoille ennakoidaan hidasta kehitystä vuonna 2015. 
 
Julkistimme 27.1.2015 suunnitelman liiketoimintarakenteen uudelleenjärjestelystä vahvistaaksemme 
strategian toteuttamisedellytyksiä ja parantaaksemme toiminnan ketteryyttä. Olennainen osa 
strategiaamme on tehokkuuden parantaminen yksinkertaistamalla sekä toimintaamme että 
organisaatiotamme. Weather-liiketoiminta-alueen suunniteltu uudelleenjärjestely kolmeen 
liiketoimintayksikköön ja palveluliiketoimintojen integrointi osaksi Weather-liiketoiminta-aluetta tulee 
parantamaan sekä tehokkuutta että asiakaslähtöisyyttä. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen 
toiminta on tarkoitus järjestää kolmeen tulosvastuulliseen regioonaan, tavoitteena lisätä asiakaslähtöisyyttä 
ja ketteryyttä tässä nopeatempoisessa liiketoiminnassa. Tätä edesauttaa myös tuotevalikoiman nopeampi 
uudistaminen. Yllä kuvattu uudelleenjärjestely on erittäin tärkeä osa strategiamme toteutusta, jonka 
tavoitteena on 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu ja 15 %:n liikevoittomarginaali. 
 
Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon olevan 285-315 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 20-30 
miljoonaa euroa. 
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Avainluvut         
  10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013 
Saadut tilaukset, milj. euroa 87,1 82,7 295,0 282,9 
Tilauskanta, milj. euroa 129,2 122,0 129,2 122,0 
Liikevaihto, milj. euroa 95,7 80,5 299,7 273,2 
Bruttokate, milj. euroa 50,2 39,2 153,1 134,3 
Bruttokateprosentti 52,5 48,7 51,1 49,2 
Kiinteät kulut, milj. euroa 35,4 31,8 127,2 113,6 
Liiketulos, milj. euroa 14,9 3,1 26,4 18,1 
Liiketulos, % 15,6 3,8 8,8 6,6 
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa 15,7 2,8 29,1 17,2 
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 13,1 1,8 23,4 10,9 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,73 0,10 1,30 0,60 
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 15,0 12,0 23,8 28,2 
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 2,1 1,3 7,9 7,1 
Poistot, milj. euroa 4,0 3,7 15,2 14,8 
Oman pääoman tuotto, %     14,3 6,3 
Rahavarat kauden lopussa, milj. euroa 47,6 45,8 47,6 45,8 

 

Markkinatilanne loka-joulukuussa 2014 
Sään mittausratkaisujen markkinatilanne jatkui kohtuullisen hyvänä. Teollisuuden ja life science -toimialan 
mittausratkaisujen markkinat kehittyivät suosiollisesti. Euron heikkeneminen vaikutti positiivisesti 
Vaisalan liiketulokseen.  
 
EMEA-alueella sään mittausratkaisujen markkinat säilyivät vakaana, vaikka talouden heikkous ja 
valuuttojen devalvoituminen heikensivät kysyntää Venäjällä ja sen naapurimaissa. Myös Lähi-idän 
konflikteilla oli epäsuotuisa vaikutus alueen sään mittausratkaisujen markkinan aktiviteettiin. Teollisuuden 
ja life science -toimialan mittausratkaisujen kysyntä parani.  
 
Americas-alueella sään mittausratkaisujen markkinat säilyivät vireinä Yhdysvaltain julkisten asiakkaiden 
vetäminä. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinatilanne oli suotuisa.  
 
APAC-alueella sään mittausratkaisujen markkinat säilyivät vakaana, vaikkakin Kiinassa kehitys oli 
maltillisempaa. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinatilanne parani hiukan. 
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Loka-joulukuun 2014 tulos 
Saadut tilaukset      
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013 
Weather 65,4 64,1 2 215,2 208,3 
Controlled Environment 21,7 18,6 17 79,8 74,6 
Yhteensä 87,1 82,7 5 295,0 282,9 
      
Tilauskanta      
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013 
Weather 123,7 116,2 7 123,7 116,2 
Controlled Environment 5,5 5,8 -5 5,5 5,8 
Yhteensä 129,2 122,0 6 129,2 122,0 
 
Loka-joulukuussa 2014 saadut tilaukset olivat 87,1 (82,7) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 5 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Kasvu tuli pääasiassa APAC-alueelta, jossa saatiin yksi suuri kuuden säätutkan tilaus 
arvoltaan 8,9 miljoonaa euroa. Weather-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 65,4 (64,1) miljoonaa 
euroa ja ne kasvoivat 2 %. Kasvu tuli kaikista muista asiakasryhmistä paitsi Meteorology- ja New Weather 
Markets -asiakasryhmistä. Neljännellä vuosineljänneksellä Vaisala allekirjoitti sopimuksen kuuden 
säätutkan toimittamisesta pitkäaikaiselle asiakkaalleen Aasiaan. Toimitukset alkavat 2016 ja päättyvät 
vuoden 2018 lopulla. Sopimuksen arvo on 8,9 miljoonaa euroa. Controlled Environment -liiketoiminta-
alueen saadut tilaukset olivat 21,7 (18,6) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 17 %. Kasvu kertyi molemmista 
asiakasryhmistä.  
 
Tilauskanta oli joulukuun lopussa 129,2 (122,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 % vuoden 2013 joulukuun 
loppuun verrattuna. Tilauskannasta 55,1 (39,4) miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2016 tai myöhemmin. 
Tilauskanta sisältää myös 11,9 miljoonan euron suuruisen positiivisen korjauksen vuoden 2013 toisella 
puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n avaaviin tilauskantoihin.  
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain      
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013 
Weather 73,3 62,4 17 219,6 200,0 
Controlled Environment 22,3 18,0 24 80,2 73,2 
Yhteensä 95,7 80,5 19 299,7 273,2 
      
Maantieteellisten alueiden liikevaihto      
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013 
EMEA 35,8 29,0 24 111,8 98,6 
Americas  36,2 33,9 7 112,1 107,8 
APAC 23,7 17,8 33 75,9 66,9 
Yhteensä 95,7 80,5 19 299,7 273,2 
 
Loka-joulukuussa 2014 Vaisalan liikevaihto oli 95,7 (80,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 19 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 73,3 (62,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 
17 %. Kasvu tuli kaikista muista asiakasryhmistä paitsi Airports-asiakasryhmästä. Weather-liiketoiminta-
alueen liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla paitsi Americas-alueella. Controlled 
Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 22,3 (18,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 24 %. Kasvu tuli 
molemmista asiakasryhmistä ja erityisesti Life Science -asiakasryhmästä. Controlled Environment -
liiketoiminta-alue paransi liikevaihtoaan kaikilla maantieteellisillä alueilla.  
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Loka-joulukuussa 2014 EMEA-alueen liikevaihto oli 35,8 (29,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 24 % 
edellisvuoteen verrattuna. Americas-alueen liikevaihto oli 36,2 (33,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 %. 
APAC-alueen liikevaihto oli 23,7 (17,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 33 %. 
 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 92,5 (80,5) miljoonaa euroa ja se olisi kasvanut 
12,0 miljoonaa euroa tai 15 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 3,2 miljoonaa 
euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssivaihtelusta.  
 
Bruttokateprosentti oli 52,5 % (48,7 %). Bruttokateprosentin kasvu johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta 
ja siihen liittyvästä yksikkökustannusten laskusta mittakaavaetujen toteutuessa. 
 
Liiketulos      
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013 
Weather 12,7 7,6 66 17,0 14,5 
Controlled Environment 3,9 -3,5 212 12,1 4,0 
Eliminoinnit ja muut -1,7 -1,1 -62 -2,8 -0,4 
Yhteensä 14,9 3,1 388  26,4 18,1 
 
Loka-joulukuussa 2014 liiketulos oli 14,9 (3,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen kasvu johtui pääasiassa 
kummankin liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja bruttokateprosentin parantumisesta, kun taas vuoden 
2013 neljännen neljänneksen liiketulosta laski 4,3 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus Controlled 
Environment -liiketoiminta-alueella. Arvonalentumiskirjaus liittyy liikearvoon ja aineettomiin oikeuksiin, 
jotka syntyivät Veriteq Instruments Inc.:n yrityskaupan yhteydessä vuonna 2010. Kiinteät kulut olivat 35,4 
(31,8) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 12 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa 
investoinneista uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen sekä 
korkeammista bonuksista, jotka olivat seurausta neljännen neljänneksen hyvästä tuloksesta. 
 
Loka-joulukuussa 2014 voitto ennen veroja oli 15,7 (2,8) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 2,5 (1,0) 
miljoonaa euroa. Tulos oli 13,1 (1,8) miljoonaa euroa.  
 
Osakekohtainen tulos loka-joulukuussa 2014 oli 0,73 (0,10) euroa. 
 

Markkinatilanne 2014 
Taloudellinen tilanne alkoi parantua vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla, ja tämä heijastui vähitellen sekä 
sään että teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen vuoden 2014 markkinoihin. Molemmat 
Vaisalan liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoaan kaikilla maantieteellisillä alueilla vuonna 2014.  
 
EMEA-alueella sään mittausratkaisujen markkinat olivat vakaat ja erityisesti Euroopan markkinat 
kehittyivät hyvin. Talouden heikkous ja valuutan devalvoituminen Venäjällä sekä Lähi-idän konfliktit 
vaikuttivat epäsuotuisasti sään mittausratkaisujen markkinoiden kehitykseen näillä alueilla. Teollisuuden ja 
life science -toimialan mittausratkaisujen kysyntä parani loppuvuotta kohden.  
 
Americas-alueella sään mittausratkaisujen markkinat kärsivät vielä ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
Yhdysvaltojen valtion budjettileikkauksista. Markkinatilanne parantui kuitenkin merkittävästi toisella 
vuosipuoliskolla. Myös teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen markkinat alkoivat piristyä 
ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla, ja toisen vuosipuoliskon aikana liiketoimintaympäristö oli suotuisa. 
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APAC-alueella sään mittausratkaisujen markkinat säilyivät aktiivisina, vaikkakin Kiinassa havaittiin 
hidastumisen merkkejä toisella vuosipuoliskolla. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen 
markkinat paranivat loppuvuotta kohden.  
 

Tammi-joulukuun 2014 tulos 
Saadut tilaukset    
Milj. euroa 2014 2013 Muutos, % 
Weather 215,2 208,3 3 
Controlled Environment 79,8 74,6 7 
Yhteensä 295,0 282,9 4 
    
Tilauskanta    
Milj. euroa 2014 2013 Muutos, % 
Weather 123,7 116,2 7 
Controlled Environment 5,5 5,8 -5 
Yhteensä 129,2 122,0 6 
 
Tammi-joulukuussa 2014 saadut tilaukset olivat 295,0 (282,9) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 4 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu tuli pääasiassa APAC-alueelta ja Euroopasta. Weather-liiketoiminta-
alueen saadut tilaukset olivat 215,2 (208,3) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3 %. Kaikkien muiden 
asiakasryhmien paitsi Meteorology-asiakasryhmän tilaukset kasvoivat. Controlled Environment -
liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 79,8 (74,6) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 7 %. Molempien 
asiakasryhmien saadut tilaukset kasvoivat. 
 
Tilauskanta oli joulukuun lopussa 129,2 (122,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 % vuoden 2013 joulukuun 
loppuun verrattuna. Tilauskannasta 55,1 (39,4) miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2016 tai myöhemmin. 
Tilauskanta sisältää myös 11,9 miljoonan euron suuruisen positiivisen korjauksen vuoden 2013 toisella 
puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n avaaviin tilauskantoihin.  
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain    
Milj. euroa 2014 2013 Muutos, % 
Weather 219,6 200,0 10 
Controlled Environment 80,2 73,2 9 
Yhteensä 299,7 273,2 10 
    
Maantieteellisten alueiden liikevaihto    
Milj. euroa 2014 2013 Muutos, % 
EMEA 111,8 98,6 13 
Americas  112,1 107,8 4 
APAC 75,9 66,9 14 
Yhteensä 299,7 273,2 10 
 
Tammi-joulukuussa 2014 Vaisalan liikevaihto oli 299,7 (273,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 % 
edellisvuoteen verrattuna. Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 219,6 (200,0) miljoonaa euroa ja se 
kasvoi 10 %. Kasvu tuli kaikista muista asiakasryhmistä paitsi Airports-asiakasryhmästä. Weather-
liiketoiminta-alue paransi liikevaihtoaan projekti- ja palveluliiketoiminnassa sekä kaikilla maantieteellisillä 
alueilla. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 80,2 (73,2) miljoonaa euroa ja se 
kasvoi 9 %. Liikevaihto kasvoi molemmissa asiakasryhmissä ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. 
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Tammi-joulukuussa 2014 EMEA-alueen liikevaihto oli 111,8 (98,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 13 % 
edellisvuoteen verrattuna. Americas-alueen liikevaihto oli 112,1 (107,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 4 %. 
APAC-alueen liikevaihto oli 75,9 (66,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14 %.  
 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 300,7 (273,2) miljoonaa euroa ja se olisi kasvanut 
27,5 miljoonaa euroa tai 10 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 1,0 miljoonaa 
euroa, mikä johtui pääasiassa Japanin jenin ja Australian dollarin valuuttakurssivaihteluista.  
 
Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 97 % (97 %). 
 
Bruttokateprosentti oli 51,1 % (49,2 %). Bruttokateprosentin kasvu johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta 
ja siihen liittyvästä yksikkökustannusten laskusta mittakaavaetujen toteutuessa sekä toimitusketjun 
edelleen tehostamisesta.  
 
Liiketulos    
Milj. euroa 2014 2013 Muutos, % 
Weather 17,0 14,5 17 
Controlled Environment 12,1 4,0 201 
Eliminoinnit ja muut -2,8 -0,4 -576 
Yhteensä 26,4 18,1 46 
 
Tammi-joulukuussa 2014 liiketulos oli 26,4 (18,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen kasvu johtui pääasiassa 
kummankin liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja bruttokateprosentin parantumisesta, kun taas vuoden 
2013 liiketulosta laski 4,3 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus Controlled Environment -liiketoiminta-
alueella. Arvonalentumiskirjaus liittyy liikearvoon ja aineettomiin oikeuksiin, jotka syntyivät Veriteq 
Instruments Inc.:n yrityskaupan yhteydessä vuonna 2010. Kiinteät kulut olivat 127,2 (113,6) miljoonaa 
euroa ja ne kasvoivat 12 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa vuoden 2013 toisella 
puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n kiinteistä kuluista sekä investoinneista 
uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen. 
 
Tammi-joulukuussa 2014 rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,6 (-1,0) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa 
USD-valuuttamääräisten saatavien arvostustuotoista.  
 
Tammi-joulukuun 2014 voitto ennen veroja oli 29,1 (17,2) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 5,7 (6,2) 
miljoonaa euroa. Tammi-joulukuussa 2014 efektiivinen verokanta oli 19,5 % (36,4 %). Verokanta on alempi 
kuin edellisenä vuonna, koska Suomen veroprosentti laski 24,5 prosentista 20 prosenttiin ja laskennallisia 
verosaamisia arvostettiin uudelleen. Vuoden 2013 efektiivinen verokanta oli korkea johtuen etenkin 
vähennyskelvottomasta liikearvon 4,3 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksesta Controlled 
Environment -liiketoiminta-alueella. Tulos oli 23,4 (10,9) miljoonaa euroa. 
 
Osakekohtainen tulos tammi-joulukuussa 2014 oli 1,30 (0,60) euroa. 
 

Tase ja rahavirta 
Vaisalan omavaraisuusaste ja likviditeetti säilyivät vahvoina. Joulukuun 2014 lopussa rahavarat olivat 47,6 
(45,8) miljoonaa euroa eikä Vaisalalla ollut merkittäviä korollisia velkoja. 
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Taseen loppusumma oli 244,6 (225,6) miljoonaa euroa. Joulukuun lopussa 2014 omavaraisuusaste oli 71 % 
(72 %).  
 
Tammi-joulukuussa 2014 Vaisalan liiketoiminnan rahavirta oli 23.8 (28,2) miljoonaa euroa. Rahavirran 
lasku johtui pääasiassa lisääntyneestä käyttöpääomasta, koska loppuvuonna 2014 hyvä myynti kasvatti 
myyntisaamisia ja pitkän elinkaaren tuotteisiin liittyvät komponenttien ostot kasvattivat vaihto-omaisuutta. 
 

Investoinnit ja divestoinnit 
Tammi-joulukuussa 2014 bruttoinvestoinnit olivat 7,9 (7,1) miljoonaa euroa. Poistot olivat 15,2 (14,8) 
miljoonaa euroa. 
 

Weather-liiketoiminta-alue 
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013 Muutos, % 
Saadut tilaukset 65,4 64,1 2 215,2 208,3 3 
Tilauskanta 123,7 116,2 7 123,7 116,2 7 
Liikevaihto 
yhteensä 73,3 62,4 17 219,6 200,0 10 
   Tuotteet 30,3 27,4 10 92,1 97,3 -5 
   Projektit 29,8 24,3 23 83,8 70,0 20 
   Palvelut 13,3 10,7 24 43,7 32,7 34 
Liiketulos 12,7 7,6 66 17,0 14,5 17 
 
Tammi-joulukuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 215,2 (208,3) miljoonaa 
euroa ja ne kasvoivat 3 % edellisvuoteen verrattuna. Kaikkien muiden asiakasryhmien paitsi Meteorology-
asiakasryhmän tilaukset kasvoivat. Joulukuun lopussa tilauskanta oli 123,7 (116,2) miljoonaa euroa ja se 
kasvoi 7 % vuoden 2013 joulukuun loppuun verrattuna. Tilauskannasta 53,7 (39,1) miljoonaa euroa 
toimitetaan vuonna 2016 tai myöhemmin. 
 
Neljännellä vuosineljänneksellä Vaisala allekirjoitti sopimuksen kuuden säätutkan toimittamisesta 
pitkäaikaiselle asiakkaalleen Aasiaan. Toimitukset alkavat 2016 ja päättyvät vuoden 2018 lopulla. 
Sopimuksen arvo on 8,9 miljoonaa euroa. 
 
Tammi-joulukuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 219,6 (200,0) miljoonaa euroa ja se 
kasvoi 10 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu tuli kaikista muista asiakasryhmistä paitsi Airports-
asiakasryhmästä. Eniten kasvoi New Weather Markets -asiakasryhmän liikevaihto. Weather-liiketoiminta-
alue paransi liikevaihtoaan projekti- ja palveluliiketoiminnassa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 219,4 (200,0) miljoonaa euroa ja se olisi 
kasvanut 19,4 miljoonaa euroa tai 10 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,2 
miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Englannin punnan 
valuuttakurssivaihteluista. 
 
Tammi-joulukuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos oli 17,0 (14,5) miljoonaa euroa ja se 
kasvoi 17 % edellisvuoteen verrattuna. Liiketuloksen kasvu johtui liikevaihdon ja bruttokateprosentin 
parantumisesta. Kiinteät kulut kasvoivat edellisvuodesta. Kasvu johtui pääasiassa vuoden 2013 toisella 
puoliskolla ostettujen 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n kiinteistä kuluista sekä investoinneista 
uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman uudistamiseen. 
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Controlled Environment -liiketoiminta-alue 
Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos, % 2014 2013 Muutos, % 
Saadut tilaukset 21,7 18,6 17 79,8 74,6 7 
Tilauskanta 5,5 5,8 -5 5,5 5,8 -5 
Liikevaihto 
yhteensä 22,3 18,0 24 80,2 73,2 9 
   Tuotteet 19,8 15,5 27 70,7 64,2 10 
   Palvelut 2,6 2,5 3 9,4 9,0 5 
Liiketulos 3,9 -3,5 212 12,1 4,0 201 
 
Tammi-joulukuussa 2014 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 79,8 (74,6) 
miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 7 % edellisvuoteen verrattuna. Molempien asiakasryhmien saadut tilaukset 
kasvoivat. Joulukuun 2014 lopussa tilauskanta oli 5,5 (5,8) miljoonaa euroa ja se laski 5 % edellisvuoteen 
verrattuna. Tilauskannasta 1,4 (0,3) miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2016 tai myöhemmin.  
 
Tammi-joulukuussa 2014 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 80,2 (73,2) 
miljoonaa euroa ja se kasvoi 9 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi molemmissa 
asiakasryhmissä ja pääasiassa Life Science -asiakasryhmässä. Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä 
alueilla. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 81,4 (73,2) miljoonaa euroa ja se olisi 
kasvanut 8,2 miljoonaa euroa tai 11 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 1,2 
miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Japanin jenin valuuttakurssivaihtelusta.  
 
Tammi-joulukuussa 2014 Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos oli 12.1 (4,0) miljoonaa 
euroa ja se kasvoi 201 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa liikevaihdon ja 
bruttokateprosentin parantumisesta, kun taas vuoden 2013 liiketulosta laski 4,3 miljoonan euron 
arvonalentumiskirjaus Controlled Environment -liiketoiminta-alueella. Arvonalentumiskirjaus liittyy 
liikearvoon ja aineettomiin oikeuksiin, jotka syntyivät Veriteq Instruments Inc.:n yrityskaupan yhteydessä 
vuonna 2010.  Kiinteiden kulujen kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa korkeammista myynti- 
ja markkinointikuluista sekä tuotekehitysinvestoinneista uuden tarjonnan kehittämiseen. 
 

Tutkimus ja tuotekehitys 
Tammi-joulukuussa 2014 tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat (T&K) 34,0 (28,9) miljoonaa euroa eli 
11,3 % (10,6 %) liikevaihdosta. Kasvu johtui pääasiassa ostettujen yritysten tutkimus- ja 
tuotekehitysmenoista sekä investoinneista uuden tarjonnan tuotekehitykseen ja instrumenttivalikoiman 
uudistamiseen. 
 

Milj. euroa 
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
Muutos, 

% 2014 2013 
Muutos, 

% 
Weather 7,3 6,0 20 25,7 22,4 15 
Controlled Environment 2,1 1,9 9 8,2 6,5 27 
Yhteensä 9,4 8,0 17 34,0 28,9 18 
 
Tammi-joulukuussa 2014 Weather-liiketoiminta-alueen T&K-menot olivat 11,7 % (11,2 %) liikevaihdosta. 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen T&K-menot olivat 10,3 % (8,9 %) liikevaihdosta. 
 
Tärkeimpiä lanseerauksia 
Vaisala toi vuonna 2014 markkinoille useita tuotteita ja ohjelmistoja, joista tärkeimmät on kerrottu alla. 
Lisää tietoa uusista tuotteista ja ohjelmistoista on yhtiön verkkosivuilla, www.vaisala.fi.  
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Weather-liiketoiminta-alue jatkoi neljännen sukupolven radiosondien kehitysohjelmaa ja julkaisi 
otsonimittausominaisuuden RS41-radiosondille ja uuden radiosondimallin RS41-SGP, joka sisältää 
painesensorin ilmanpaineen mittaamiseen. Säätutkapuolella uusi tutkan antenniin kiinnitettävä AMR-
tutkavastaanotin mahdollistaa vanhojen yksipolarisaatiotutkien päivittämisen kaksoispolarisaatiotutkiksi 
yhdellä kompaktilla asennuksella. Vaisala julkaisi myös IRIS Vision -ohjelmiston, joka on helppokäyttöinen 
web-näyttö säätutkakäyttöön. Tärkeisiin ohjelmistojulkaisuihin lukeutuivat myös AviCast - 
päätöksenteontukijärjestelmä lentokenttäkäyttöön, Observation Network Manager NM10 - 
säähavaintoverkon hallintajärjestelmä ja uusi versio RoadDSS -päätöksenteontukijärjestelmästä tieverkon 
kunnossapitoon. RoadDSS -ohjelmiston lisäksi Vaisala julkaisi tiesääasiakkaille myös uuden tiesääaseman 
RWS200. 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alue julkaisi kuumasterilointia kestävän GMP231 -
hiilidioksidimittalaitteen käytettäväksi olosuhdekaapeissa life science-teollisuudessa. GMP231 käyttää 
Vaisalan CARBOCAP®-teknologiaa ja laite kestää jopa 180 celsiusasteen lämpötilan, mikä tekee laitteesta 
optimaalisen sovelluksiin, joissa käytetään kuumasterilointia. Samaan käyttöympäristöön julkaistiin myös 
HMM105, digitaalinen HUMICAP®-teknologiaa hyödyntävä kosteusmittausmoduuli, joka voidaan 
integroida erilaisiin, esim. säännöllistä sterilointia vaativiin, olosuhdekaappeihin. Vaisala toi 
rakennusautomaatiomarkkinoille HMDW110 -sarjan kosteus- ja lämpötilalähettimet. HMDW110 -
lähettimissä on hyvä mittaustarkkuus ja tuotteet on tarkoitettu vaativiin lämmitys- ja 
ilmanvaihtojärjestelmiin tai life science -puhdashuonekäyttöön. Käsimittarimarkkinoille Vaisala julkaisi 
HM42/46 -mallit suositusta HM40-sarjan lämpötila- ja kosteusmittarista.  
 

Henkilöstö 
Vaisala kehittää henkilöstöään liiketoimintastrategioidensa mukaisesti. Vaisala jatkoi panostuksiaan 
digitalisaatioon liittyvien valmiuksien ja osaamisen kehittämiseksi parantaakseen entisestään erityisesti 
Vaisalan internetpohjaisia palveluita ja asiakasviestintää. Vaisalan strategian toteuttamisessa asiakkaan 
liiketoiminnan ymmärtämisellä ja sovellusosaamisella on entistä tärkeämpi rooli. Vaisala jatkoi 
myyntikoulutuksia kehittääkseen ratkaisumyyntiä asiakasarvon esille tuomiseksi. Uusiutuvan energia-alan 
osaaminen kehittyi pääasiassa yritysostoin ja rekrytoinnein. 
 
Vaisalan henkilöstön kehittämisessä yhdistyvät sisäiset ja ulkoiset koulutusohjelmat, yhteistyö yliopistojen 
ja tutkijoiden kanssa, työnkierto, kansainväliset tehtävät, mentorointi ja valmennus. Vuonna 2014 Vaisala 
lanseerasi verkossa toimivan koulutusalustan. Tämä eLearning-oppimisympäristö sisältää yli 40 
interaktiivista moduulia. 
 
Esimiehille suunnattu LEAD-ohjelma ja asiantuntijoille suunnattu Expert Lead -ohjelma keskittyivät 
johtamistaitojen ja yhteistyökulttuurin edelleen kehittämiseen. Yhdeksäs globaali Vaisala Business 
Learning -koulutusohjelma käynnistyi syksyllä 2014. Tässä koulutuksessa johtamistaitojen kehittäminen 
keskittyy strategian, asiakaslähtöisyyden ja talouden osa-alueille. Kaikille Vaisalan esimiehille kohdennettu 
laadun kehittämisohjelma aloitettiin toukokuussa 2014. Organisaatiorajat ylittävissä Luotettava 
Asiakaskokemus -työpajoissa, joita järjestettiin kaikissa Vaisalan toimistoissa, vahvistettiin 
asiakaslähtöisyyttä ja prosessiajattelua. 
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Työhyvinvointi-teeman yhteydessä kaikki Suomessa työskentelevät esimiehet osallistuivat interaktiiviseen 
koulutustilaisuuteen. Työterveys- ja työturvallisuustietoisuuden lisäämiseen liittyvä koulutus uudistettiin 
vuoden 2014 aikana. 
 
Strategiauudistuksen valmistuttua Vaisala käynnisti globaalin arvokeskustelun toukokuussa 2014. Kaikki 
Vaisalan työntekijät osallistuivat keskusteluun Vaisalan arvoista niin internetissä kuin työpajoissa. Vaisalan 
arvot ovat Asiakaslähtöisyys, Innovatiivisuus ja uudistuminen, Vahvoja yhdessä sekä Luotettavuus ja 
vastuullisuus. 
 
Joulukuun lopussa 2014 Vaisalan henkilöstön määrä oli 1 613 (31.12.2013: 1 563). Vaisalassa työskenteli 
vuonna 2014 keskimäärin 1 617 (1 485) henkilöä. Henkilöstömäärää vahvistettiin yrityksen tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnassa ja myynnissä. 
 
Joulukuun lopussa henkilöstöstä 64 % (66 %) työskenteli EMEA-alueella, 27 % (25 %) Americas-alueella ja 
9 % (9 %) APAC-alueella. Henkilöstöstä 43 % (41 %) työskenteli Suomen ulkopuolella. Vuoden lopulla 
yhtiön tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa työskenteli 22 % (19 %) Vaisalan henkilöstöstä.  
 
 31.12.2014 31.12.2013 Muutos, % 
Suomi 917 893 3 
EMEA (poislunkien Suomi) 123 120 3 
Americas 438 428 2 
APAC 135 122 11 
Yhteensä 1 613 1 563 3 
 
Osakepalkkiojärjestelmät 
Yhtiön hallitus päätti 3.5.2012 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2012. 
Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustuu konsernin kannattavuuden 
kehittymiseen kalenterivuonna 2012. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla 
keväällä 2015. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset 
maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion 
maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastaa enintään 142 200 osaketta riippuen 
yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä. Tilikaudella 2014 
järjestelmästä kirjattiin kulua 0,7 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2013 0,6 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa 
euroa vuonna 2012). 
 
Yhtiön hallitus päätti 6.2.2013 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2013. 
Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustuu konsernin kannattavuuden 
kehittymiseen kalenterivuonna 2013. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla 
keväällä 2016. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset 
maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion 
maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastaa enintään 150 000 osaketta riippuen 
yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä. Järjestelmästä ei 
luovutettu osakkeita, koska asetetut tavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2013. 
 
Yhtiön hallitus päätti 10.2.2014 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2014. 
Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustuu konsernin kannattavuuden 
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kehittymiseen kalenterivuonna 2014. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla 
keväällä 2017. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset 
maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion 
maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastaa enintään 147 000 osaketta riippuen 
yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä. Tilikaudella 2014 
järjestelmästä kirjattiin kulua 0,2 miljoonaa euroa. 
 
Henkilöstökulut olivat vuonna 2014 116,3 (104,7) miljoonaa euroa. 
 

Muutokset konsernirakenteessa 
Vaisalan pääkonttori sijaitsee Vantaalla. 31.12.2014 Vaisalalla oli tytäryhtiöt Australiassa, Brasiliassa, 
Kanadassa, Kiinassa, Saksassa, Ranskassa, Intiassa, Japanissa, Malesiassa, Iso-Britanniassa ja 
Yhdysvalloissa. Lisäksi Vaisalalla on kiinteät toimipaikat Ruotsissa ja Kuwaitissa sekä toimisto Intiassa, 
Etelä-Koreassa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Tytäryhtiö Panaman yksikkö likvidoitiin vuoden 2014 
aikana. Tytäryhtiö Yhdistyneissä Kuningaskunnissa 3TIER (Europe) Limited sulautettiin Vaisala 
Limited:iin ja tytäryhtiöt Yhdysvalloissa 3Tier Inc. ja Second Wind Systems Inc. sulautettiin Vaisala Inc.:iin.  
 

Vaisalan 2014-2018 strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet  
Vaisalan hallitus vahvisti yhtiön strategian vuosille 2014-2018 toukokuun 12. päivänä 2014. Vaisalan 
tavoitteena on kannattava kasvu, johon pyritään toteuttamalla strategisia teemoja: asiakasarvon luominen, 
luotettavuus ja yksinkertaistaminen. 
 
Weather-liiketoiminta-alue synnyttää asiakasarvoa rakentamalla uutta liiketoimintaa päätöksenteon 
tukipalveluista, joita tarjotaan uusiutuvien energiamarkkinoiden asiakkaille sekä ilmailu- ja tieasiakkaille. 
Controlled Environment -liiketoiminta-alue luo lisäarvoa asiakkaidensa toiminnoille laajentamalla 
tarjoamaansa life science- ja teollisuusasiakkaille sekä kehittämällä myyntikanaviaan. 
 
Luotettavuus synnyttää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Tuotteiden ja palvelujen korkea laatu, hyvin 
toimiva asiakaspalvelu ja oikea-aikaiset toiminnot varmistavat luotettavan asiakaskokemuksen.  
 
Yksinkertaistaminen lisää toiminnan tehokkuutta. Optimoidut globaalit verkostot, virtaviivaistetut 
toimitusketjut, yhtenäiset ratkaisut ja jatkuva kehittäminen kaikissa funktioissa varmistavat Vaisalan 
toiminnan tehostumisen. 
 
Vaisalan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 
Kasvu: Vaisala tavoittelee 5 %:n keskimääräistä vuotuista kasvua. Valituilla kasvualueilla, kuten uusiutuva 
energia ja life science, tavoitteena on ylittää 10 %:n vuotuinen kasvu. 
 
Kannattavuus: Vaisala tavoittelee kannattavaa kasvua ja tavoitteena on saavuttaa 15 %:n 
liikevoittomarginaali kauden loppuun mennessä.  
 
Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle. 

 
Strategian toteuttaminen vuonna 2014 
Kasvua asiakasarvoa luomalla 

 
12 



Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote 2014 
 
 
 
 

Vuonna 2014 Vaisala jatkoi investointeja Weather- ja Controlled Environment -liiketoiminta-alueiden 
strategisille kasvualueille. Vaisala myös kasvatti tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 5 miljoonalla eurolla 11,3 
%:iin liikevaihdosta tukeakseen kasvutavoitteita, nopeuttaakseen tarjonnan uudistamista ja parantaakseen 
kilpailukykyä. 
 
Weather-liiketoiminta-alue jatkoi uuden liiketoiminnan rakentamista informaatiopalvelujen ympärille 
tarjotakseen näitä palveluja uusiutuvan energian, ilmailun sekä tie- ja rautatieliikenteen asiakasryhmille.  
 
Vuonna 2013 Vaisala osti kaksi yritystä, 3TIER Inc:n ja Second Wind Systems Inc:n, nopeuttaakseen 
Weather-liiketoiminta-alueen uusiutuvan energian strategian toteuttamista. Vuonna 2014 keskityttiin 
rakentamaan vankka perusta uusiutuvan energian liiketoiminnalle uudistamalla yksikön strategia ja 
erityisesti integroimalla ja määrittämällä yhteinen suunta aikaisemmalle kolmelle erilliselle organisaatiolle. 
Uuden tarjonnan kehittäminen ja alan hyväksynnän saaminen olemassa olevalle tuotevalikoimalle eteni 
hyvin samalla kun Vaisalan tunnettuus lisääntyi. Vaisala vahvisti läsnäoloaan kohdemaissa mutta myynnin 
kehitys ei vielä täyttänyt asetettuja odotuksia.  
 
Myös muut informaatiopalvelustrategian toteuttamiseen liittyvät hankkeet etenivät hyvin. Vaisala solmi 
ensimmäiset asiakassopimukset lentokoneiden jäänestoratkaisun käyttöönotosta kolmen lentoyhtiön 
kanssa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
 
Vuonna 2014 Vaisala lanseerasi useita uusia tuotteita ja ohjelmistoja sään mittaratkaisujen markkinoille 
kasvun kiihdyttämiseksi sekä korvaamaan olemassa olevia tuotteita uusilla edistyksellisillä tuotteilla. 
Tärkein lanseeraus oli täysin uusittu RWS200-tiesääasema ja siihen liittyvä edistyksellinen päätöksentekoa 
tukeva ohjelmisto. Toinen keskeinen tuoteuutuus oli tutkan antenniin kiinnitettävä tutkavastaanotin, joka 
mahdollistaa asiakkaan vanhojen yksipolarisaatiotutkien päivittämisen moderniksi 
kaksoispolarisaatiotutkaksi. Näin asiakas välttyy vanhan tutkan korvaamiselta. 
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alue jatkoi teollisuusliiketoimintansa kasvun vauhdittamista 
valikoiduissa teollisissa sovelluksissa ja life sciencessa laajentamalla tarjontaansa ja kehittämällä 
myyntiverkostoaan. Controlled Environment -liiketoiminta-alue panosti maantieteelliseen laajentumiseen 
ja solmi uusia jakelijasopimuksia yli 10 maassa, joissa on erinomaiset mahdollisuudet 
teollisuusliiketoiminnalle. Vaisalan nykyiset ja uudet asiakkaat voivat nyt ostaa yrityksen mittalaitteita 
yhtiön omasta myyntikanavasta, paikallisilta jakelijoilta sekä verkkokaupasta, joka toimii lähes sadassa 
maassa eri puolilla maailmaa.  
 
Lisäksi Vaisala kehitti teollisuusliiketoimintaansa vauhdittamalla life sciencen valvontajärjestelmien 
kasvua. Teollisuusmittauslaitteita toimitettiin monille eri toimialoille ja uusia tuotteita esiteltiin muun 
muassa rakennusautomaatiomarkkinoille. Tarjontaan lisättiin uuden sukupolven tuotteita, joissa 
hyödynnetään Vaisalan uutta seuraavan sukupolven CarboCap-teknologiaa hiilidioksidin mittaamiseen. 
 
Luotettavuus ja yksinkertaistaminen parantavat asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta 
Vuonna 2014 Vaisala jatkoi tuotteiden ja palvelujen laadun ja toimitusvarmuuden parantamista 
täyttääkseen asiakkaiden korkeat odotukset. Tärkeimpiin toimenpiteisiin kuuluivat tuotedesignin, 
tuotannon ja palvelutoimitusten laadun kehittäminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin korjaaviin ja 
ehkäiseviin toimiin, joilla parannettiin Vaisalan alihankkijoiden toimitusten laatua. 
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Vaisala jatkoi toimitusvarmuuden parantamista sekä koko toimitusketjun läpimenoaikojen lyhentämistä 
useille tuotteille, projekteille ja palveluille. Lean-menetelmää hyödyntämällä saavutettiin hyviä tuloksia 
koko materiaalivirran tehostuessa ja toimitusten läpimenoaikojen lyhentyessä. Toimitusajat ovat kriittisiä 
Vaisalan monille teollisuusasiakkaille. 
 
Lisäksi Vaisala jatkoi ERP-toiminnanohjausjärjestelmän, tärkeimpien prosessien sekä globaalin hankinta- 
ja jakeluverkoston kehittämistä. 
 

Kestävä kehitys 
Vaisalalla on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää kestävää kehitystä tarjoamalla asiakkailleen 
kehittämäänsä teknologiaa. Vaisalan säähavaintojärjestelmien avulla suojellaan ihmishenkiä ja omaisuutta 
sekä vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia. Teolliset mittalaitteet lisäävät asiakkaiden 
liiketoiminnan tehokkuutta sekä vähentävät energian ja materiaalien kulutusta.  
 
Vaisala huomioi YK:n Global Compact -ohjelman tavoitteet ja etenkin siinä mainitut ihmisoikeudet, 
työntekijöiden oikeudet, ympäristön ja korruptionvastaisen työn. Vaisalalle kestävä kehitys merkitsee 
enemmän kuin vain oman toiminnan vaikutusten minimointia. Kestävää kehitystä on antaa asiakkaille 
työkalut, joilla he voivat savuttaa omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Vaisala tarjoaa asiakkailleen 
keinot ympäristön ja ilmaston tilan havainnointiin. Tämä strategisen lähestymisen ansiosta Vaisala valittiin 
CDP:n (aiemmin yritys nimeltään Carbon Disclosure Project) arvostetulle Global Climate Performance 
Leadership -indeksin A-listalle ja Nordic Climate Disclosure Leadership -indeksiin. Tässä vertailussa 
arvioidaan yrityksen toimia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, vaadittaviin toimiin mukautumisessa ja 
avoimuudessa. Vaisalaa arvioitiin osana tietotekniikkasektoria, jonka on laajalti katsottu olevan yksi 
keskeisistä muutosta ajavista voimista liiketoiminnassa ja kulutusyhteiskunnassa. Tuotteiden 
tehokkuusvaatimukset täyttävien innovatiivisten ratkaisujen tuottaminen on toinen keskeinen 
mahdollisuus, johon Vaisala vastaa teknologiallaan sekä ratkaisu- ja tuotetarjonnallaan.  
 
Lisää tietoa Vaisalan vastuullisuudesta löytyy yhtiön internetsivuilta www.vaisala.fi/sustainability.  
 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
Vaisalan liiketoiminta on altis globaalin talouden, poliittisten linjausten, konfliktien, määräysten sekä 
sääntöjen muutoksille. Lisäksi muutokset Vaisalan toimitusketjussa ja jakelukanavissa sekä onnettomuudet 
ja luonnonmullistukset sekä epidemiat saattavat vaikuttaa liiketoimintaan tilausten peruuntumisina, 
toimituskatkoina, matkustusrajoituksina ja markkinamahdollisuuksien menetyksinä. Vaisalan 
kyvykkyyteen toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja, yrityskauppoja ja 
uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet liittyy riskejä, 
jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 
 
Lähiajan merkittävimpien liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavien riskien ja epävarmuustekijöiden 
arvioidaan liittyvän yhtiön kykyyn ylläpitää toimitusvarmuutensa, kriittisten komponenttien saatavuuteen, 
tuotannon tai tietojärjestelmien keskeytyksiin, globaalin talouden muutoksiin, lännen pakotteisiin Venäjää 
vastaan, epidemioiden leviämiseen, konfliktien jatkumiseen Lähi-idässä ja Afrikassa, valuuttakurssien 
vaihteluihin, asiakkaiden rahoituskykyyn, 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 
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alueilla. Muutokset alihankkijasuhteissa, alihankkijoiden toiminnassa ja toimintaympäristössä tai 
toimitettavien tuotteiden laatu voivat vaikuttaa negatiivisesti Vaisalan toimintaan. 
 
Vaisalan projektiliiketoiminnan osuus koko liiketoiminnasta on huomattava. Projektiliiketoiminnan 
suorituskyky ja aikataulut riippuvat kolmansista osapuolista, mikä saattaa vaikuttaa kyseisen 
liiketoiminnan kannattavuuteen sekä tuottojen ja kulujen kirjaamisajankohtaan. Oletukset uusien projekti- 
ja palveluliiketoimintojen mahdollisuuksista sisältävät sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen liittyviä 
riskejä. 
 
Informaatiopalvelujen ja päätöksenteon tukijärjestelmien merkitys kasvaa Vaisalan Weather-
liiketoiminnassa. Näihin internetpohjaisiin online-palveluihin saattaa kohdistua erilaisia kyberriskejä. 
 

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.3.2014 Vaisalan pääkonttorissa Vantaalla. 
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. 
 
Osinko 
Yhtiökokous päätti, että osinko on 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 16 253 292,60 euroa. Osingonmaksun 
täsmäytyspäivä oli 31.3.2014 ja maksupäivä 7.4.2014. 
 
Hallituksen jäsenten palkkiot 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen 
päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja muille 
hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta 
hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.  
 
Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 
euroa per osallistuttu kokous ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous 
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palkitsemis- ja 
henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle 
maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 
varsinaiseen yhtiökokoukseen. 
 
Hallituksen kokoonpano 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Mikko Niinivaara ja Raimo Voipio 
valittiin uudelleen vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Hallituksen 
uusiksi jäseniksi valittiin Petra Lundström ja Pertti Torstila. Yhtiöjärjestyksen hallituksen jäsenten 
toimikautta koskevien määräysten johdosta Petra Lundström valittiin vuoden 2015 varsinaiseen 
yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Pertti Torstila valittiin vuoden 2017 varsinaiseen 
yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.  
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Tilintarkastaja ja heidän palkkionsa 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu 
varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka. Deloitte & Touche Oy on ilmoittanut, että 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle 
esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.  
 
Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta 
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi 
valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 26.9.2015 saakka.  
 
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 319 150 oman A-osakkeen luovuttamisesta. 
Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja osakkeita 
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. Uusi 
valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa 26.3.2019 saakka. 
 
Lahjoitukset 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen antamaan yhteensä enintään 250 000 euron lahjoitukset. 
Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
 

Hallituksen järjestäytymiskokous 
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Neuvon. 
 
Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:  
 
Tarkastusvaliokunta 
Maija Torkko valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström ja Mikko Niinivaara 
jäseniksi. Puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista 
riippumattomia. 
 
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta 
Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Yrjö Neuvo ja Maija 
Torkko jäseniksi. Raimo Voipio on yhtiöstä riippumaton. Yrjö Neuvo ja Maija Torkko ovat yhtiöstä ja yhtiön 
merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. 
 

Vaisalan osake 
Vaisalan osakepääoma oli 7 660 808 euroa 31.12.2014. Joulukuun lopussa Vaisalalla oli 18 218 364 
osaketta, joista 3 389 351 kuulun sarjaan K ja 14 829 013 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat 
toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja 
jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet muodostavat 81,4 % kaikista osakkeista ja 17,9 % 
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äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan muodostavat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % 
äänimäärästä.  
 
Valtuutukset 
Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman A-
osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan 
kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 2015 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2015 saakka. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuonna 2014. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 319 150 oman A-osakkeen luovuttamisesta. 
Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja osakkeita 
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. Uusi 
valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa 26.3.2019 saakka. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuonna 
2014. 
 
Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä 
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuutuksia. 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen antamaan yhteensä enintään 250 000 euron lahjoitukset. 
Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus käytti 
saamaansa valtuutusta vuonna 2014. Vaisala lahjoittaa vuonna 2017 valmistuvaan uuteen lastensairaalaan 
kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin mittalaitteita. Laitteiden kokonaisarvo on noin 225 000 euroa ja ne 
integroidaan osaksi sairaalan rakennusautomaatioratkaisua. 
 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vaihdetut osakkeet 
Vaisalan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingin pörssissä vuoden 2014 aikana yhteensä 1 110 337 
(2 876,861) 25,1 (56,5) miljoonan euron kokonaishintaan.  
 
Vaisala Oyj:n osakkeiden joulukuun viimeinen kauppa NASDAQ OMX Helsingissä tehtiin hintaan 21,89 
(23,21) euroa. Osakkeen hinta laski vuoden aikana 6 % (kasvua 46 %), ja OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 
6 % (26 %). Osakkeen ylin kurssi oli 24,98 (23,47) euroa ja alin 19,40 (16,04) euroa. Keskikurssi oli 22,60 
(19.88) euroa.  
 
Vaisalan A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 
321,1 (344,2) miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-
sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin 31.12.2014, oli yhteensä 395,3 (419.2) 
miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.  
 
Joulukuun lopussa Vaisala Oyj:llä oli 7 302 (7 708) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella 
olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 16,3 % (14,1 %). Kotitaloudet 
omistivat osakkeista 45,7 % (46,6 %), yksityiset yritykset 13,5 % (14,3 %), rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
11,7 % (11,6 %), voittoa tavoittelemattomat yritykset 8,2 % (8,8 %) ja julkisyhteisöt 4,6 % (4,6 %).  
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Vaisala Oyj:n hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A-sarjan osakkeiden lukumäärä 31.12.2014 
oli 657 470 ja K-sarjan osakkeiden 546 968. Hallituksen omistamien ja hallitsemien A- ja K-sarjan 
osakkeiden osuus osakkeiden kokonaisäänimäärästä oli 14,0 %.  
 
Yhtiön toimitusjohtaja omisti ja hallitsi 2 720 A-sarjan osaketta, muttei yhtään K-sarjan osaketta 
31.12.2014. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat ja hallitsivat 2 463 A-sarjan osaketta, mutteivät yhtään K-
sarjan osaketta 31.12.2014.  
 
Omat ja emoyhtiön osakkeet 
Yhtiön hallussa oli joulukuun 2014 lopussa omia A-sarjan osakkeita 159 150 (159 150) kappaletta, joiden 
osuus osakepääomasta on 0,9 % (0,9 %) ja äänimäärästä 0,2 % (0,2 %). Yhtiön hallussa olevista osakkeista 
suoritettu vastike on 2 527 160 (2 527 160) euroa. 
 
Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön internetsivuilla, www.vaisala.fi/sijoittajat.  
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Vaisala julkisti 27.1.2015 suunnitelman liiketoimintarakenteensa uudelleenjärjestelystä vahvistaakseen 
strategiansa toteuttamisedellytyksiä ja parantaakseen toimintansa ketteryyttä. Vaisala jatkaa investointeja 
kasvaviin liiketoimintoihinsa ja kehittää tuotteita ja palveluja, joissa yhdistyvät asiakkaiden liiketoiminta-
asiantuntemus ja Vaisalan teknologiajohtajuus. Suunnitellun uudelleenjärjestelyn tavoitteena on vahvistaa 
asiakaslähtöisyyttä kaikissa toiminnoissa sekä parantaa tehokkuutta yksinkertaistamalla toimintamalleja. 
Ehdotetun uuden organisaation on suunniteltu tulevan voimaan 1.4.2015. 
 
Uudelleenjärjestelyssä Vaisala noudattaa kunkin maan paikallista lainsäädäntöä ja toimintatapoja. 
Suomessa Vaisala aloitti uudelleenjärjestelyyn liittyvät yhteistoimintaneuvottelut 2.2.2015. Suunnitteilla 
olevan uudelleenjärjestelyn uskotaan johtavan henkilöstövähennyksiin. Henkilövähennysten arvioidaan 
olevan yhteensä 60 henkilötyövuotta, joista noin 25 arvioidaan olevan Suomessa.  
 

Markkinanäkymät 2015 
Monet yleistaloudelliset mittarit heikkenivät loka-joulukuussa 2014. Hyvin kehittyvän Yhdysvaltain 
talouden tukemana ennusteet vuodelle 2015 viittaavat kuitenkin edelleen kohtuulliseen kehitykseen ja 
Vaisala ennakoi sään, teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen kysynnän säilyvän 
nykyisellä tasollaan. Kysynnän ja kilpailutilanteen vaihtelut asiakasryhmien ja maantieteellisten alueiden 
välillä ovat huomattavia. Uusiutuvan energian ja life science -toimialan markkinoilla ja säätutkilla on 
lupaavimmat näkymät. Sään mittausratkaisujen markkinoilla kilpailun odotetaan kiristyvän ja samalla 
asiakkaiden päätöksenteon ja suurten asiakasprojektien hyväksynnän ajoittumista on vaikea ennustaa.  
 
EMEA-alueella Venäjän talouden heikkouden ja valuutan devalvoitumisen sekä Lähi-idän konfliktien 
ennakoidaan rajoittavan sään mittausratkaisujen kysyntää. Euroopassa sään mittausratkaisujen 
markkinanäkymät ovat vakaat. Teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen 
liiketoimintaympäristön ennakoidaan jatkuvan vakaana.  
 
Americas-alueella sään mittausratkaisujen markkinanäkymät ovat vakaat. Teollisuuden ja life science -
toimialan mittausratkaisujen liiketoimintaympäristön ennakoidaan jatkuvan suotuisana.  
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Sään mittausratkaisujen kysynnän ennakoidaan heikkenevän APAC-alueella hieman vuonna 2015 Kiinan 
markkinoista johtuen. APAC-alueen teollisuuden ja life science -toimialan mittausratkaisujen 
markkinanäkymät ovat vakaat. 
 

Vuoden 2015 taloudellinen ohjeistus 
Vaisala arvioi vuoden 2015 liikevaihdon olevan 285-315 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 20-30 
miljoonaa euroa. 
 
Tammi-joulukuussa 2014 Vaisalan liikevaihto oli 299,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 26,4 miljoonaa euroa. 
 

Hallituksen ehdotus osingonjaosta 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 145 261 073,88 euroa, josta tilikauden tulos on 16 661 786,74 euroa. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,90 euroa/osake eli 
yhteensä noin 16,4 miljoonaa euroa ja loppuosa jätetään omaan pääomaan. 
 
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. 
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa. 
 

Tilinpäätös 2014 
Vaisalan tilinpäätös vuodelta 2014 on ladattavissa sekä suomen- että englanninkielisenä pdf-tiedostona ja 
tilattavissa painettuna versiona verkkosivuilta www.vaisala.fi viikolla 10. 
 

Varsinainen yhtiökokous 2015 
Vaisalan varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n 
pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa.  
 
Vantaa, 12.2.2015 
 
Vaisala Oyj 
Hallitus 
 
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. 
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Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa  
Tilinpäätös on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko vuotta koskevat luvut ovat tilintarkastettuja. 
Kaikki katsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten 
lukujen summa voi poiketa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä. 
 
IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten 
tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja tulojen ja menojen arvoon 
tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen katsauksen päiväyksenä, 
toteutunut tulos voi erota arvioista. 
 

Konsernituloslaskelma         

Miljoonaa euroa 
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
1-12/ 
2014 

1-12/ 
2013 

   Liikevaihto 95.7 80.5 299.7 273.2 
   Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -45.5 -41.3 -146.6 -138.9 
Bruttokate 50.2 39.2 153.1 134.3 
          
   Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -26.1 -23.9 -93.2 -84.7 
   Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut -9.4 -8.0 -34.0 -28.9 
   Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0.1 -4.3 0.5 -2.6 
Liikevoitto (-tappio) 14.9 3.1 26.4 18.1 
          
   Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0.1 0.1 0.1 0.1 
   Rahoitustuotot ja -kulut, netto 0.6 -0.2 2.6 -1.0 
Voitto (tappio) ennen veroja 15.7 2.8 29.1 17.2 
          
   Tuloverot -2.5 -1.0 -5.7 -6.2 
Kauden voitto (tappio) 13.1 1.8 23.4 10.9 
          
Osakekohtainen tulos, euroa 0.73 0.10 1.30 0.60 
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0.72 0.10 1.29 0.60 
          

Konsernin laaja tuloslaskelma         

Miljoonaa euroa 
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
1-12/ 
2014 

1-12/ 
2013 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi         
   Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut -0.5 -0.1 -0.5 -0.1 
Yhteensä -0.5 -0.1 -0.5 -0.1 
          
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin 
tulosvaikutteiseksi     
   Muuntoerot 0.9 -2.2 3.5 -3.2 
Yhteensä 0.9 -2.2 3.5 -3.2 
          
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0.5 -2.3 3.0 -3.3 
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Kauden laaja tulos yhteensä 13.6 -0.5 26.4 7.6 

 

Konsernitase     
Miljoonaa euroa     
Varat 31.12.2014 31.12.2013 
Pitkäaikaiset varat     
   Aineettomat hyödykkeet 37.1 35.9 
   Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet 44.2 46.8 
   Sijoitukset 0.1 0.1 
   Osuudet osakkuusyrityksissä 0.8 0.7 
   Pitkäaikaiset saamiset 0.3 0.9 
   Laskennalliset verosaamiset 8.9 8.0 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 91.5 92.5 
      
Lyhytaikaiset varat     
   Vaihto-omaisuus 33.9 28.6 
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 70.5 57.4 
   Tuloverosaamiset 1.1 1.4 
   Rahavarat 47.6 45.8 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 153.1 133.2 
      
Varat yhteensä 244.6 225.6 
      
Oma pääoma ja velat     
      
Emoyhtiön omistajien oma 
pääoma     
   Osakepääoma 7.7 7.7 
   Muut rahastot 2.5 1.5 
   Muuntoerot -0.2 -3.6 
   Omat osakkeet -2.5 -2.5 
   Kertyneet voittovarat 162.6 155.9 
Oma pääoma yhteensä 170.0 158.9 
      
Pitkäaikaiset velat     
   Korolliset velat 0.0 0.0 
   Eläkevastuut 1.3 0.7 
   Laskennalliset verovelat 5.3 5.2 
   Varaukset 0.2 - 
   Muut pitkäaikaiset velat 2.9 2.1 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9.7 8.0 
      
Lyhytaikaiset velat     
   Korolliset velat 0.0 0.0 
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   Saadut ennakot 3.9 3.7 
   Tuloverovelat 1.5 0.3 
   Varaukset 1.4 - 
   Ostovelat ja muut velat 58.1 54.8 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 64.9 58.7 
      
Oma pääoma ja velat yhteensä 244.6 225.6 

 
Laskelma konsernin 
oman pääoman 
muutoksista               

Miljoonaa euroa   
Osake- 

pääoma 
Ylikurssi- 

rahasto 
Muut 

rahastot 
Omat 

osakkeet 
Muunto- 

erot 
Voitto- 

varat Yhteensä 
                  
Oma pääoma 
1.1.2013   7.7 22.3 0.8 -2.5 -0.5 161.4 189.1 
                  
Kauden voitto (tappio)             10.9 10.9 
Muu laaja tulos       -0.0   -3.1 -0.1 -3.3 
Maksetut osingot             -16.2 -16.2 
Siirto     -22.3 22.4     -0.1 - 
Pääoman palautus       -22.2       -22.2 
Osakeperusteinen maksu       0.6       0.6 
Oma pääoma 
31.12.2013   7.7   1.5 -2.5 -3.6 155.9 158.9 
                  

Miljoonaa euroa   
Osake- 

pääoma   
Muut 

rahastot 
Omat 

osakkeet 
Muunto- 

erot 
Voitto- 

varat Yhteensä 

                  
Oma pääoma 
1.1.2014   7.7   1.5 -2.5 -3.6 155.9 158.9 
                  
Kauden voitto (tappio)             23.4 23.4 
Muu laaja tulos       0.0   3.5 -0.5 3.0 
Maksetut osingot             -16.3 -16.3 
Siirto       -0.0     0.0 0.0 
Korjaus       0.0       0.0 
Osakeperusteinen maksu       1.0       1.0 
Oma pääoma 
31.12.2014   7.7   2.5 -2.5 -0.2 162.6 170.0 
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Konsernin rahavirtalaskelma       
Miljoonaa euroa   1-12/2014 1-12/2013 
Liiketoiminnan rahavirta       
   Myynnistä saadut maksut   287.0 282.8 
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut   0.4 0.2 
   Maksut liiketoiminnan kuluista   -260.3 -246.3 
   Maksetut rahoituserät, netto   1.3 -0.8 
   Maksetut tuloverot   -4.5 -7.7 
Liiketoiminnan rahavirta    23.8 28.2 
        
Investointien rahavirta       
   Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla  - -12.3 
   Käyttöomaisuusinvestoinnit   -7.9 -7.1 
   Käyttöomaisuusmyynnit   1.3 2.6 
Investointien rahavirta   -6.6 -16.8 
        
Rahoituksen rahavirta       
   Pääoman palautus   - -22.2 
   Maksetut osingot   -16.2 -16.2 
   Lainasaamisten muutos   -0.1 -0.1 
   Leasingvelkojen muutos   0.0 -0.6 
Rahoituksen rahavirta   -16.3 -39.1 
        
Rahavarat kauden alussa   45.8 74.8 
   Rahavarojen muutos   0.9 -27.7 
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus   0.9 -1.3 
Rahavarat kauden lopussa   47.6 45.8 
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Katsauksen liitetiedot         
            
Saadut tilaukset 
raportointisegmenteittäin         

Milj. euroa   
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
1-12/ 
2014 

1-12/ 
2013 

Weather   65.4 64.1 215.2 208.3 
Controlled environment   21.7 18.6 79.8 74.6 
Yhteensä   87.1 82.7 295.0 282.9 
            
Liikevaihto raportointisegmenteittäin         

Milj. euroa   
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
1-12/ 
2014 

1-12/ 
2013 

Weather           
   Tuotteet    30.3 27.4 92.1 97.3 
   Projektit   29.8 24.3 83.8 70.0 
   Palvelut   13.3 10.7 43.7 32.7 

Yhteensä   73.3 62.4 219.6 200.0 
            
Controlled Environment           
   Tuotteet    19.8 15.5 70.7 64.2 
   Palvelut   2.6 2.5 9.4 9.0 
Yhteensä   22.3 18.0 80.2 73.2 
            
Liikevaihto, eliminoinnit ja muut   0.0 0.0 0.0 0.1 
            
Liikevaihto, yhteensä   95.7 80.5 299.7 273.2 
            
Liiketulos raportointisegmenteittäin         

Milj. euroa   
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
1-12/ 
2014 

1-12/ 
2013 

Weather   12.7 7.6 17.0 14.5 
Controlled Environment   3.9 -3.5 12.1 4.0 
Eliminoinnit ja muut   -1.7 -1.1 -2.8 -0.4 
Yhteensä   14.9 3.1 26.4 18.1 
            
            
Liikevaihto markkina-alueittain         

Milj. euroa   
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
1-12/ 
2014 

1-12/ 
2013 

EMEA   35.8 29,0 111.8 98.6 
Americas   36.2 33.9 112.1 107.8 
APAC   23.7 17.8 75.9 66.9 
Yhteensä   95.7 80.5 299.7 273.2 
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Henkilöstö         

  
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
1-12/ 
2014 

1-12/ 
2013 

Henkilöstö, keskimäärin 1,614 1,525 1,617 1,485 
Henkilöstö, kauden lopussa 1,613 1,563 1,613 1,563 
          
Johdannaissopimukset         

  
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
1-12/ 
2014 

1-12/ 
2013 

Johdannaissopimuksien nimellisarvot, milj. euroa 20.0 19.7 20.0 19.7 
  

    Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat, milj. euroa 0.0 0.6 0.0 0.6 
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat, milj. euroa 1.4 0.0 1.4 0.0 

 
Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta 
markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä  yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen 
taso 2). Rahoitussopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus. 
 

Osaketiedot         

  
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
1-12/ 
2014 

1-12/ 
2013 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, tuhatta  18,059 18,059 18,059 18,059 
Omien osakkeiden määrä, tuhatta  159 159 159 159 
Osakkeiden määrä, osakeantioikaistu, tuhatta 18,234 18,187 18,234 18,187 
Osakkeiden määrä, painotettu keskiarvo, tuhatta 18,059 18,059 18,059 18,059 
Pörssivaihto, tuhatta 359 794 1,110 2,877 
Osakekurssi, ylin, euroa 22.50 23.47 24.98 23.47 
Osakekurssi, alin, euroa 19.40 17.40 19.40 16.04 
          
Tunnusluvut         

  
10-12/ 

2014 
10-12/ 

2013 
1-12/ 
2014 

1-12/ 
2013 

Osakekohtainen tulos, euroa 0.73 0.10 1.30 0.60 
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0.72 0.10 1.29 0.60 
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 9.41 8.80 9.41 8.80 
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0.83 0.66 1.32 1.55 
Omavaraisuusaste, % 70.6 71.6 70.6 71.6 
Oman pääoman tuotto, %     14.3 6.3 

 
Further information 
Lisätietoja: 
Talousjohtaja Kaarina Muurinen  
Puh. 040 577 5066 
Vaisala Oyj 
 
Tiedotustilaisuus ja verkkolähetys 
Sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään 
klo 16.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Tiedotustilaisuudesta 
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lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa 
www.vaisala.fi/sijoittajat. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa. 
 
Jakelu 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.vaisala.com 
 
Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 78-vuotisen 
kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman 
innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten 
toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön 
palveluksessa on noin 1 500 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX 
Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi 
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