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Toimitusjohtajan 
katsaus 

Tradekan strategia konkretisoituu 

Tradekalle vahvistettu omistajaosuuskunnan strategia näkyi 
toimintavuonna 2018 monella tapaa Tradekan toiminnassa. 
Tradeka osti Med Groupin ja kaupan myötä laajennuimme hoi-
valiiketoimintaan. Toimiala kaipaa mielestämme lisää Tradekan 
kaltaisia kotimaisia, pitkäjänteisiä ja vastuullisia omistajia. 

Jäsenille päätimme tarjota uudenlaisia tapoja kiinnittyä 
osuuskunnan toimintaan. Toimintavuonna 2018 suunniteltiin 
Tradekan tuotto-osuusanti ja Tradekan jäsenaloite. Tuotto -
-osuuksille pyrimme maksamaan vuosittain 3,5 % suuruisen 
koron ja jäsenaloite antaa jäsenille uuden, suoran kanavan 
vaikuttaa oman osuuskunnan toimintaan. Verkossa avatun 
uuden Oma Tradeka -palvelun kautta kaikki Tradekan jäsenpal-
velut ovat saavutettavissa helposti ja asuinpaikasta riippumatta. 
Lisäksi uusi Tradekan jäsenkortti mahdollistaa jäsenetujen 
hyödyntämisen aiempaa helpommin myös mobiilisti.

Kohtuullinen tuloskehitys

Osuuskunta-konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja oli noin 12 milj. euroa eli 95 milj. euroa edellisvuotta 
pienempi. Konsernin liikevaihto oli 430,1 milj. euroa eli 21,9 %  
edellisvuotta pienempi. Tilikauden tulosta painoi erityisesti 
loppuvuoden heikko kehitys sijoitusmarkkinoilla ja kiinteistö-
luopumisiin liittyvät kertaerät. Liikevaihdon ja tuloksen laskua 
verrattuna edelliseen vuoteen selittää ennen kaikkea Restelin 
hotelliliiketoiminnan myynti. 

Kehitimme omistuskategorioita

Helmikuussa 2018 Tradeka-Yhtiöt Oy allekirjoitti sopimuksen 
Med Groupin hoiva-, ensihoito- ja julkisen terveydenhuollon 
liiketoimintojen ostamisesta osaksi Tradekan Omista- ja kehitä 
-kategoriaa. Omistajana Tradeka kehittää Med Groupia toimi-
alansa vastuullisimpana yhtiönä. Kaupan myötä Omista- ja 
kehitä -kategorian omistukset on nyt strategiamme mukaisesti 
hajautettu kolmeen eri toimialoilla toimivaan kotimaiseen palve-
lualan yhtiöön: Resteliin, Lehtipisteeseen ja Med Groupiin. 

Restelille kulunut vuosi oli ensimmäinen, jolloin se toimi vain 
ravintola-alalla. Restel jatkoi kasvuaan maan johtavana vaivatto-
man syömisen ravintolayhtiönä ja avasi erityisesti uusia Burger 
King - ja Taco Bell -ravintoloita. 

Lehtipiste lanseerasi uuden koko maan kattavan paketti-
automaattiverkoston. Pakettipiste-nimellä toimiva verkosto tuo 
kuluttajille uusia vaihtoehtoja pakettilogistiikkaan ja se hyödyn-
tää Lehtipisteen olemassa olevaa jakelulogistiikkaa. Vuoden lo-

pussa Lehtipiste myös vahvisti läsnäoloaan vähittäiskaupassa ,  
kun se osti Paletti Oy:n kotimaisen kortti- ja lahjatavaraliiketoi-
minnan.

Sijoitusmarkkinoiden heikko yleinen kehitys heijastui vuoden 
aikana voimakkaasti Sijoita ja turvaa -kategorian sekä erityi-
sesti Tradeka-sijoitus Oy:n kehityksessä. Tradeka-sijoituksen 
sijoitustoiminnan tuotto ylitti oman vertailuindeksinsä, mutta jäi 
0,3 prosenttiin. 

Marraskuussa 2018 Tradeka teki uuden sijoituksen Luo uutta 
-kategoriaan, kun Tradeka-Yhtiöt teki vähemmistösijoituksen 
salolaiseen lääkejakeluautomaattipalvelua tarjoavaan ja kehittä-
vään Evondos Oy:ön. 

Vahvistimme vastuullisuusstrategiaamme

Vastuullisuuden osalta vahvistimme vastuullisuusstrategiaam-
me ja määritimme ne vastuullisuuden painopistealueet, jotka 
toiminnassamme ovat erityisen keskeisiä. Tradekan vastuulli-
suuden painopisteet ovat: osallistuminen yhteisön kehitykseen, 
henkilökunnan hyvinvointi, ympäristö sekä hyvä hallinto ja vas-
tuullinen verokansalaisuus. Haluamme olla edelläkävijä kaikilla 
vastuullisuuden painopistealueillamme. Omistajana pyrimme 
siihen, että myös omistamamme yritykset ovat toimialojensa 
vastuullisimpia. 

Vastuullisuustyömme on systemaattista ja pitkäjänteistä 
toimintaa, ja haluamme saada aikaan konkreettisia parannuksia 
sekä omassa että meitä ympäröivässä maailmassa. Kehitämme 
myös vastuullisuusraportointiamme ja osana sitä julkaisemme 
Tradekan verojalanjäljen.

Jatkamme kehittämistä

Alkaneella toimintavuonna 2019 omistajaosuuskunnan kehittämis-
tä jatketaan. Omistajana panostamme omistamiemme yritysten 
suotuisaan tuloskehitykseen sekä niiden toiminnan pitkäjäntei-
seen ja vastuulliseen kehittämiseen. Jäsenilleen Tradeka tarjoaa 
lisää mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja 
osallistua suomalaiseen talouselämään. Toivotamme myös uudet 
jäsenet tervetulleiksi mukaan uudistuvan Tradekan toimintaan. 

Helsingissä, 
27.2.2019

Perttu Puro
toimitusjohtaja
Osuuskunta Tradeka
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Osuuskunnan 
jäsenet

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

Restel Oy

Tradedot Oy 
(Lehtipiste Oy)

Tradeka- 
sijoitus Oy

Tradecare Oy
(Med Group Oy)

49 %  
päätösvallasta

98 % 
osakkeista

46 % 
päätösvallasta

1,8 % 
osakkeista

5 % 
päätösvallasta

0,2 % 
osakkeista

Tradekan  
säätiö

Kuluttaja- 
osuustoiminnan  

säätiö
Osuuskunta Tradeka

Tradeka-Yhtiöt Oy

Tradeka- 
palvelut Oy
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Vuoden 
tapahtumat

13.3.

Tradeka-sijoitus Oy teetti 
 selvityksen vastuullisuuden 

toteutumisesta yhtiön käyttä-
mien varainhoitajien sijoitus-
toiminnassa. Vastuullisuus 
toteutuu kohtuullisen hyvin.

15.5.

Restel Oy ja Opteam 
Yhtiöt Oy solmivat 

rekrytointi- ja henkilöstö-
palveluyhteistyösopimuksen.

11.6.

Lehtipiste Oy laajensi toimin-
taansa kuluttajien pakettitoimituk-
siin: ilmoitti avaavansa yhdessä 

Matkahuollon kanssa 300 paketti-
automaattia.

Tradeka-Yhtiöt Oy 
allekirjoitti sopimuksen 

Colosseum Dental 
Groupin kanssa 

Med Groupin koko 
osakekannan ostosta.

20.2.

Edustajiston 
kokous vahvisti  

tilinpäätöksen ja päätti  
11 milj. € lahjoituksista 

20.3.

Tradeka ilmoitti lahjoittavansa 11 milj. 
euroa yleishyödylliseen toimintaan vuonna 
2018. Lahjoituksia saivat hankkeet, jotka 

aktivoivat ja tukevat kansalaisia, uudistavat 
toimintatapoja ja mahdollistavat uuden-

laista kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. 
Erityisenä painopiste alueena oli lapsiper-
heet sekä oikeudenmukaisen, ja kaikki 
suomalaiset huomioivan digitalisaation 

tukeminen.

20.3.
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13.7.

Kilpailu- ja  
kuluttajavirasto hyväksyi 
Tradekan Med Group 

kaupan

29.9.

Tradeka ilmoitti  
suunnittelevansa  

alkuvuodesta 2019 tuotto- 
osuusannin käynnistämistä. 

Tuotto-osuuksien  
tuottotavoite on 3,5 %. 26.11.

Tradeka-Yhtiöt Oy sijoitti 2 milj. euroa 
Evondos Oy:ön. Evondos on suoma-
lainen terveysteknologian yhtiö, joka 

tarjoaa robotiikkaa lääkeannostelupal-
veluun kotihoidon pitkäaikaislääkityille.

Restelin  
BURGER KING®  

-hampurilaisravintolaketju 
ilmoitti vähentävänsä  

muovin kulutusta: ketju 
posti muoviset pillit ja  

mukien kannet ravintola-
salista.

2.7.
Restel otti käyttöön Restis 
-mobiiliapplikaation, joka 
mahdollistaa ruokatilaukset 
ja niiden maksamisen etu-

käteen. Restiksestä löytyvät 
myös Tradekan jäsenen 

vuosiedut.

23.8.

Tradeka ilmoitti avaavansa jäsenille 
uuden sähköisen vaikuttamisen 
kanavan, Oma Tradekan, alku-

vuodesta 2019. Oma Tradekassa 
jäsenet voivat tehdä jäsenaloitteita ja 
osallistua sekä vaikuttaa osuuskun-
nan toimintaan entistä enemmän.

29.9.
Lehtipiste Oy osti  

Paletti Oy:n Suomen 
toiminnot. Paletti on 

Suomen johtava kortti- ja 
lahjatavara-alan toimija.

28.11.
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Osuuskunta Tradeka 

O suuskunta Tradeka on satayksivuotias noin 225 000 
 jäsenen suomalainen omistajaosuuskunta. Osuus-
kunnan johtoajatus on merkityksellinen omistajuus ja 

inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä.
Tradekan sääntöjen mukaan osuuskunnan toiminnan tarkoi-

tuksena on osuustoiminnallisia perinteitä kunnioittaen harjoit-
taa kannattavaa taloudellista toimintaa ja tuottaa jäsenistölle 
kilpailukykyisiä etuja ja palveluja sekä tukea yleishyödyllistä 
toimintaa. Osuuskunnan toiminnassa toteutetaan jäsenten 
näkemystä hyvästä omistajuudesta toimimalla pitkäjänteisenä 
omistajana yrityksissä sekä harjoittamalla vastuullista sijoitustoi-
mintaa. Tradeka toimii myös ankkuriomistajana suomalaisessa 
talouselämässä.

Tradekan omistajuus toteutuu monella eri tavalla: me omis-
tamme ja kehitämme, sijoitamme ja turvaamme, mahdollistam-
me uusia asioita, teemme hyvää tulosta sekä jaamme tuotois-
tamme merkittävän osan yhteiseksi hyväksi. Maltamme myös 
odottaa omistustemme kehittymistä.

Jäsenyys on merkityksellistä

Omistajaosuuskunta Tradekan 225 000 jäsenelle jäsenyys on 
väylä osallistua yhteisöllisesti omistettuun liiketoimintaan, jonka 
arvot hän kokee omikseen ja toiminnan hyödylliseksi. Ylintä pää-
tösvaltaa käyttää jäsenistö ”jäsen ja ääni -periaatteella”. Sisältöä 
jäsenyydelle antaa Osuuskunnan tuloksen palauttaminen ympä-
röivään yhteiskuntaan mm. lahjoitustoiminnan kautta. Jäsenyys 
Tradekassa onkin hyvä tapa olla mukana vaikuttamassa myöntei-
sellä tavalla suomalaiseen talouselämään ja yhteiskuntaan. 

Jäsenet arvostavat jäsenetuja

Jäsenistölle tärkeitä ovat myös osuuskunnan tarjoamat merkittä-
vät ja monipuoliset jäsenedut, joita tarjoavat Tradekan omis-

tamat yritykset sekä yhteistyökumppanit. Vuosietuja täyden-
tävät vaihtuvat kausi- ja extraedut. Osuuskunnan tarjoamista 
eduista käytetyimpiä ovat jatkuva 20 prosentin alennus Restelin 
ravintoloissa sekä 40 prosentin alennus autopesuista. Yhteis-
työkumppaneiden kautta Tradekan jäsenet saavat etuja myös 
majoituksesta ja lomista, kulttuurielämyksistä, silmälaseista ja 
silmälasitarvikkeista, kauppahalli24.fi -verkkoruokakaupasta, 
kotisiivouksesta sekä lehdistä. Suurin osa eduista on valtakun-
nallisia, osa alueellisia.

Tradekan tuotto-osuus on uusi etu

Tradekan tuotto-osuutta ja tuotto-osuusantia suunniteltiin toimin-
tavuonna 2018 ja anti käynnistyi helmikuussa 2019. Tuotto-osuus 
on oman pääomanehtoinen sijoitus ja konkreettinen tapa, jolla 
osuuskunnan jäsen voi kiinnittyä osuuskunnan toimintaan entistä 
tiiviimmin ja saada oman osuutensa Tradekan liiketoiminnan ta-
loudellisesta tuloksesta. Tuotto-osuuksia voi merkitä enimmillään 
300 kpl eli  30 000 euron arvosta.

Jäsenviestintä on aktiivista

Tradeka viestii jäseneduista ja muista ajankohtaisista asioista 
aktiivisesti omilla verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissa 
sekä sähköisellä uutiskirjeellä. Vuonna 2018 uutiskirjeitä lähe-
tettiin 9. Toimintavuonna 2018 Tradeka luopui PINS:in kanssa 
yhteistyössä tehdystä uutiskirjeestä ja otti käyttöön oman, 
uuden sähköisen uutiskirjeen, jota lähetetään sen tilanneille 
jäsenille noin 1–2 kertaa kuussa. Uutiskirjeen voi tilata tradeka.fi 
 -sivustolla sekä uudessa sähköisessä jäsenpalvelussa Oma 
Tradekassa. Yleishyödyllisistä lahjoituksista kerrotaan kuu-
kausittain tradeka.fi -verkkosivulla julkaistavassa Omistaminen 
tekee hyvää -blogissa.

Tradeka tahtoo tehdä hyvää tulosta ja 
hyvää ympäröivälle yhteiskunnalle
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Jäsenpalvelua kehitettiin 

Toimintavuonna 2018 käynnistettiin uuden sähköisen 
jäsenpalvelun Oma Tradekan kehittäminen sekä Tra-
dekan jäsenkorttien uusiminen. Uudet kortit lähetettiin 
koko jäsenistölle tammikuussa 2019 yhdessä jäsenkir-
jeen ja ravintolaetusetelin kanssa.  

Uusi sähköinen jäsenpalvelu Oma Tradeka -jäsen-
portaali suunniteltiin ja toteutettiin pitkälle vuonna 2018 
ja avattiin 4.2.2019. Oma Tradekasta löytyy sähköinen 
jäsenkortti, tuotto-osuuksien merkintä, jäsenedut, omat 
jäsenyyteen liittyvät tiedot sekä uusi jäsenaloitejärjes-
telmä. Jäsenaloitteella jokainen jäsen voi antaa suoraan 
kehittämisehdotuksia koskien mm. jäsenetuja tai muita 
jäsenyyteen liittyviä asioita. Aloitteet voivat koskea 
myös liiketoimintaa sekä yhteiskuntavastuuta. Kaikki 
jäsenten tekemät aloitteet julkaistaan ja jos aloite saa 
500 kannatusta muilta jäseniltä, se otetaan osuuskunta 
Tradekan hallituksen käsittelyyn.

Tietosuoja Tradekassa

Toimintavuonna valmistauduttiin EU:n tietosuojadirek-
tiivin voimaantuloon ja varmistettiin, että järjestelmät 
ja toimintatavat olivat tietosuojadirektiivin vaatimalla 
tasolla sen astuessa voimaan. GDPR-projektissa 
varmistettiin, että rekisteriselosteet ovat ajantasaisia. 
Lisäksi otettiin käyttöön sähköinen kanava rekisteri-
tietojen tarkastuspyyntöjen vastaanottamista varten. 
Tradekan konsernitasolla toimiva tietosuojavastaava 
valvoo ja vastaa siitä, että prosessit täyttävät jatkuvasti 
direktiivin vaatimukset.

» Restis-
mobiiliapplikaatioon 
on tallennettu 
Tradekan jäsenen 
edut ja sähköinen 
jäsenkortti. «

» Oma Tradeka 
on osuuskunnan 
uusi sähköinen 
jäsenpalvelu, jossa 
voi mm. tehdä 
jäsenaloitteita ja 
merkitä tuotto-
osuuksia. «

» Tradekan 
tuotto-osuus 

on tarkoitettu 
pitkäaikaiseksi 

sijoitukseksi.  
Sen tuotto-

tavoite on  
3,5 %. «
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Tradeka-Yhtiöt Oy
Vastuullista ja pitkäjänteistä tuottoa

Osuuskunta Tradekan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta 
vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy. Se noudattaa omistajaohjauksessaan 
neljää periaatetta, jotka ovat 1) tuloksellisuus 2) asiantuntevuus 
ja johdonmukaisuus 3) pitkäjänteisyys sekä 4) vastuullisuus ja 
kohtuullisuus. Tradeka-Yhtiöt Oy:n strategiassa yhtiön omistuk-
set on jaettu neljään kategoriaan: Omista- ja kehitä, Sijoita ja 
turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. 

Toimintavuonna 2018 Tradeka-Yhtiöt laajensi toimintaansa 

Omista ja kehitä

K ategoriaan kuuluvat Tradeka-Yhtiöt Oy:n suorat omis-
tukset sellaisissa liiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä, 
joiden omistaja-arvon kasvattamiseen Tradeka-Yhtiöt 

Oy pyrkii toimimalla omistamissaan yhtiöissä pitkäjänteisenä, 
kotimaisena ankkuriomistajana. Tällä hetkellä kategoriaan 
kuuluvat Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistamat Restel Oy, 
Tradedot Oy (Lehtipiste Oy) sekä Tradecare Oy (Med Group 
Oy). Kategorian sijoitetun pääoman tuottotavoite on 10 %.

Kategorian merkittävimmät tapahtumat
Tradeka-Yhtiöt osti Med Groupin hoiva-, ensihoito- ja julkisen 
terveydenhuollon liiketoiminnot. Kauppa saatettiin päätökseen 
heinäkuussa ja syksyllä Med Groupille vahvistettiin uusi pitkä-
jänteisen omistajan strategia, joka perustuu yhtiön kasvattami-
seen toimialansa vastuullisimpana yhtiönä. 

Restel keskittyi ravintolatoimintaan ja jatkoi kasvua Suomen 
johtavana vaivattoman syömisen ravintolayhtiönä avaamalla 
lähinnä uusia Burger King - ja Taco Bell -ravintoloita. 

Lehtipiste lanseerasi Pakettipiste -nimellä uuden koko maan 
kattavan pakettiautomaattiverkoston ja vahvisti läsnäoloaan 
vähittäiskaupassa ostamalla Paletti Oy:n kotimaisen kortti- ja 
lahjatavaraliiketoiminnan.

uudelle toimialalle, hoiva-alalle, kun konserniin ostettiin Med 
Groupin kotiin vietävään hoivaan ja julkisen terveydenhuollon 
liiketoimintaan liittyvät liiketoiminnot. Kuluneen vuoden aikana 
yhtiölle vahvistettiin myös uusi vastuullisuusstrategia, jonka 
mukaisesti Tradeka -konsernin yhtiöitä kehitetään toimialojensa 
vastuullisimmiksi. Tradeka-Yhtiöt Oy:n sijoitetun pääoman tuotto 
vuonna 2018 oli 2,9 %, mikä jäi tavoitteeksi asetetusta 5 %:sta 
erityisesti sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi.

Sijoita ja turvaa

K ategoriaan kuuluvat sijoitustoimintaan liittyvät Trade-
ka-Yhtiöt Oy:n omistukset. Kategoria koostuu pää-
osasta Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistamasta 

Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitusvarallisuudesta. Kategorian 
omistukset luovat Tradeka-Yhtiöt Oy:lle pääosin erittäin likvidin, 
aktiivisesti hoidetun, hyvin hajautetun sijoitusvarallisuuden, jolla 
Tradeka-Yhtiöt Oy rahoittaa toimintansa ja uudet sijoituksensa. 
 Tradekan sijoitustoiminnalle asetettu reaalituottotavoite on 4 %.

Kategorian merkittävimmät tapahtumat
Sijoitusmarkkinoiden heikko yleinen kehitys heijastui vuoden 
aikana voimakkaasti Sijoita ja turvaa -kategorian kehityksessä. 
Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tuotto jäi 0,3 prosenttiin 
ylittäen kuitenkin oman vertailuindeksinsä (–1,5 %). Vuoden ai-
kana  sijoitussalkun riskitasoa pienennettiin myymällä osakesijoi-
tuksia asteittain. Tradeka-sijoituksen pitkän aikavälin strateginen 
sijoitusallokaatio säilytettiin kuitenkin ennallaan ja vuoden 
aikana yhtiö teki uusia sijoituksia erityisesti kiinteistö- ja muihin 
pitkäaikaisiin sijoituksiin. 
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49 % 28 %

15 %

7 %
1 %

Restel Oy
Tradeka-sijoitus Oy

Tradedot Oy

Tradecare Oy

Muu

Liikevaihto

Luo uutta

K ategoriaan kuuluvat sellaiset Tradeka-Yhtiöt Oy:n 
omistukset, joiden avulla pyritään edistämään suoma-
laisen talouselämän rakennemuutosta sekä tukemaan 

uuden osaamisen, innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä 
Suomeen. Kategoria koostuu Tradeka-Yhtiöt Oy:n suorista 
sijoituksista kasvu-, start up - ja muihin vastaaviin yrityksiin sekä 
Tradeka-Sijoitus Oy:n sijoituksista edellä kuvattuja tavoitteita 
toteuttaviin pääomarahastoihin. Suoria sijoituksia kategoriaan 
tehdään vain sellaisiin yrityksiin, jotka liittyvät kiinteästi Omis-
ta- ja kehitä -kategoriassa edustettuina oleviin toimialoihin. 
Tradeka-Yhtiöt Oy:n tavoitteena on allokoida kategoriaan 5 % 
Tradekan sijoitusvarallisuudesta. Kategorian sijoitetun pääoman 
tuottotavoite on yli 15 %.

Kategorian merkittävimmät tapahtumat
Tradeka teki uuden sijoituksen Luo uutta -kategoriaan tekemällä 
vähemmistösijoituksen salolaiseen lääkejakeluautomaattipal-
velua tarjoavaan ja kehittävään Evondos Oy:ön. Kategoriaan 
tehtyjen investointien ja annettujen sijoitussitoumusten koko-
naismäärä oli vuoden lopussa noin 14 miljoonaa euroa.

Malta ja toteuta

M alta ja toteuta on ”kärsivällisen rahan” kategoria, 
johon kuuluvat ne sijoitukset, joissa Tradeka-Yhtiöt 
Oy  sijoittajana tavoittelee maltillista, lähinnä inflaatio-

suojan antavaa 2–4 %:n tuottoa, ja jotka toteuttavat Tradekan 
kannalta merkittävää yhteiskunnallista tai muutoin tavoiteltavaa 
päämäärää. Tradeka-Yhtiöt Oy:n tavoitteena on allokoida kate-
goriaan 5 % Tradekan sijoitusvarallisuudesta.

Kategorian merkittävimmät tapahtumat
Vuoden aikana Tradeka-Yhtiöt tutki uusia sijoitusmahdollisuuk-
sia erityisesti asumiseen ja vaikuttamisinvestointeihin liittyen 
sekä valmisteli asumisosuuskuntamallia yhteistyössä Firan 
kanssa. Tradeka on myös sitoutunut asumisosuuskuntiakohtei-
den siltarahoitukseen osana Malta ja toteuta -sijoituskategoriaa.

Kategoriaan tehtyjen investointien ja annettujen sijoitus-
sitoumusten kokonaismäärä oli vuoden lopussa noin 4 miljoo-
naa euroa.

Restel-konserni
Restel keskittyi puhtaasti ravintolatoimintaan ja 
avasi 12 uutta Burger King - ja 2 uutta Taco Bell 
-ravintolaa.
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –1,6 M €
Henkilötyövuosia keskimäärin 1818
Toimitusjohtaja Mikael Backman

Tradeka-sijoitus Oy
Sijoitusvarallisuuden määrä 31.12.2018 markki-
na-arvoon arvostettuna oli 495,2 milj. euroa ja 
sijoitustoiminnan tuotto 0,3 %.
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 15,9 M € 
Henkilötyövuosia keskimäärin 2
Toimitusjohtaja Jari Pussinen

Tradecare-konserni
Tradecare Oy (Med Group) on yhdistetty Osuus-
kunta Tradeka -konserniin elokuun 2018 alusta.
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –0,1 M € 
Henkilötyövuosia keskimäärin 2 242
Toimitusjohtaja Kari Virta

Tradedot-konserni
Lanseerasi Pakettipiste-pakettiautomaattiverkoston 
ja osti Paletti Oy:n Suomen kortti- ja lahjatavaralii-
ketoiminnot.
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3,5 M €
Henkilötyövuosia keskimäärin 206,5
Toimitusjohtaja Janne Mansukoski

Yhtiön 100 %  
omistamat  
tytäryhtiöt

4278  

» Tradeka-konsernin 
henkilöstö kokonaisiksi 
henkilötyövuosiksi 
muutettuna. «
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Kotihoidon asiakas saa aina tarvittaessa tukea myös 

sairaanhoitajalta, jos lääkeannostelijan kanssa tulee 

pulmia. Kuvassa Sairaanhoitaja Mari Pilpola.

Lääkeannostelija  
auttaa ottamaan 
lääkkeet oikeaan  
aikaan

Salolaisen Evondoksen kehittämä automaattinen lääkean-
nostelupalvelu helpottaa paitsi kotihoidon asiakkaiden myös 
hoitohenkilökunnan arkea. Tradekan tuella Evondos vahvis-
taa kansainvälistä kasvuaan.

K un Laitilassa asuvan Tuire Laurenin pitää ottaa päivän 
lääkkeet, pöydällä nököttävä lääkeannostelija hälyttää 
ja muistuttaa asiasta. Lääkkeitä on paljon, ja ne pitää 

ottaa oikeaan aikaan.
– Aikaisemmin sairaanhoitaja kävi jakamas-

sa lääkkeeni, mutta se tuntui vähän turhalta 
käynniltä. Nyt minun ei tarvitse kuin painaa 
nappulaa, kun kone hälyttää ja ottaa lääkkeet 
itse, Lauren sanoo.

Salolaisen Evondos-yhtiön kehittämä auto-
maattinen lääkeannostelupalvelu on kehitetty 
juuri tätä varten: sen tarkoitus on auttaa 
kotihoidon piirissä olevia asiakkaita, kuten 
vanhuksia, pitkäaikaislääkitystä käyttäviä tai 
alkavasta muistisairaudesta kärsiviä. Palvelu 
koostuu lääkeannostelurobotista ja sen etä-
hoitojärjestelmästä.

– Lääkeannostelija ohjaa asiakkaitamme 
omatoimisuuteen ja lisää hallinnan tunnetta, 
sillä asiakas ei ole niin riippuvainen sairaanhoitajasta. Lisäksi 
lääkkeet tulee otettua oikea-aikaisesti, mikä on esimerkiksi 
Parkinsonin taudissa erittäin tärkeää, kertoo Mari Pilpola, joka 
työskentelee Laitilan kaupungin kotihoidon sairaanhoitajana.

Hoitajien aikaa vapautuu hoitotyöhön

Tradeka sijoitus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pussinen kertoo, 
että osuuskunta päätti sijoittaa Evondokseen viime syksynä. 
Samana vuonna Tradeka laajensi toimintaansa sotemarkkinoilla 
ostamalla hoivapalveluita tarjoavan MedGroupin, joten sijoitus 
Evondokseen tuntui luontevalta jatkolta aloitetulle työlle.

– Päätöstä tuki myös totta kai se, että Evondos on suomalai-
nen yhtiö, jonka tuote on hyväksi todettu ja sille on selkeä tarve.

Tradekan sijoitus Evondokseen on osa Tradekan strategian 
Luo uutta -kategoriaa, jonka tarkoituksena on tukea uuden osaa-
misen, innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen.

Evondoksen viestintäjohtaja Leena Manner kertoo, että lää-
keannostelijan tuotekehityksen alkusykäyksestä vastasi yhtiön 
nykyinen operatiivinen johtaja Mika Apell. Hän seurasi oman 

isoäitinsä kotihoitoa lapsena ja harmitteli sitä, 
miten kiireisiltä hoitajat vaikuttivat. Aikaa ei 
jäänyt kuulumisten vaihtoon, kun hoitaja joutui 
keskittymään vain lääkkeiden jakoon.

– Parhaimmillaan lääkeannostelija vapaut-
taa hoitajien aikaa muuhun hoitotyöhön ja 
vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa, Manner 
sanoo.

Asenneilmapiiri muuttuu 
 pikkuhiljaa

Evondos on edelläkävijä, sillä vastaavaa tuo-
tetta ammattikäyttöön ei ole kehitetty muualla 
maailmassa. Tällä hetkellä lääkeannostelija on 
käytössä Suomen lisäksi Norjassa ja Ruotsis-

sa. Asiakkaita ovat ammattimaista kotihoitoa tarjoavat organi-
saatiot, kuten kunnat ja yksityinen sektori. Manner myöntää, 
että Evondos on pioneerin asemassaan kohdannut vastustus-
takin. Päättäjiä, hoitohenkilökuntaa ja kotihoidon asiakkaiden 
omaisia on mietityttänyt, voiko robotti huolehtia vastuullisesta 
tehtävästä.

– Onneksi asenteet ovat muuttuneet. Hoitohenkilökunnan ei 
varmasti tarvitse pelätä, että työt loppuisivat tulevaisuudessa, 
Manner sanoo ja lisää, että lääkeannostelijan avulla on nimen-
omaan saatu parannettua potilasturvallisuutta. 

Evondoksen tavoitteena lähivuosina on kasvaa kannattavasti 
ja valloittaa Pohjoismaat. 

» Evondoksen 
kehittämää 
lääkeannostelijaa 
on helppo käyttää. 
Automaatti kertoo, 
kun on aika 
painaa nappia ja 
ottaa automaatin 
annostelemat 
lääkkeet. «
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Verojalanjälki 
2018

T radeka-konsernin verojalanjälki kuvaa sen toiminnasta 
yhteiskunnalle kertyviä veroja ja veronluonteisia maksuja 
mukaan lukien ALV:n. Tradekan verojalanjälki vuonna 

2018 oli yhteensä 61,2 miljoonaa euroa, josta maksettujen 
yhteisöverojen osuus oli 3,2 miljoonaa euroa. Arvonlisäveron 
osuus oli 11,7 miljoonaa euroa.* Varainsiirtoverojen määrä oli 
1,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa maksettiin 0,3 miljoonaa 
euroa

Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Tradeka-konsernin 
verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset 
maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

Tradeka-konsernin yritykset toimivat Suomessa ja maksavat 
veronsa Suomeen.

Sijoitustoiminnassa Tradeka ei tee sijoituksia EU:n veropara-
tiisilistalla (ns. mustalla listalla) oleviin maihin eikä muihin yhtiön 
mielestä veroparatiiseiksi katsottaviin maihin.

Verojalanjälki 2018

  Verot, € Yhteensä, €

maksetut yhteisöverot 3 237 599

maksetut arvonlisäverot 11 659 188

ennakonpidätykset 17 729 697

työeläkemaksut 24 841 369

muut sotut 1 896 334

varainsiirtoverot 1 534 356

kiinteistöverot 280 596

Yhteensä 61 179 138

 

*Konserniin kuuluu Tradecare, jonka liiketoiminta on ALV-vapaata.
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Vuonna 2018 
myönnetyt 
apurahat

Osuuskunta Tradeka

Tradekan säätiö, 10 000 000 €

Jäsenistön valitsemat kohteet, Kohdennetaan 
jäsenäänestyksen perusteella, 100 000 €

Tradekan oma hanke, Sote-toimialan päättäjille 
yhteiskunnallisen keskustelun tukemiseksi laaditta-
van selvityksen kokoamiseksi, 70 000 €

Valistustyö ja vapaa kansanvalta ry,  
Kalevi Sorsan elämänkerta, 60 000 €

Med Group, Elä täysii -klubi, 50 000 €

Eläkkeensaajat ja Eläkeläiset, Eläkeläistoiminnan 
vahvistamiseen toimintaympäristön muutoksessa, 
50 000 €

Ikäteknologiakeskus Valli, Digi-klubien jatko,  
50 000 €

Restel, Uudet rekrytointikanavat -hanke, 50 000 €

TUL, TUL 100 vuotta -juhlavuosi, 45 000 €

Bonnier Kirjat Oy, Paavo Lipposen muistelmat 
3.osa, 37 370 €

Kalevi Sorsa Säätiö, Teknologia, työelämä ja  
tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikka, 35 000 €

Helsingin Työkanava HeTy ry, Laina, InPromtu  
-tukea digiosaamiseen hankkeen omarahoitus-
osuus, 30 000 €

Lahjoitukset 
ja apurahat

Y
leishyödyllisen toiminnan tukijana Tradeka 
yhdessä Tradekan säätiön kanssa edistää 
jäsenten arvojen mukaista toimintaa lahjoi-

tuksin. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Tradeka 
palauttaa merkittävän osan – keskimäärin vähin-
tään 10 prosenttia – liiketoimintansa tuloksesta 
takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan tukemalla 
jäsenistön arvojen mukaista yleishyödyllistä toi-
mintaa.

Avustustoiminnassa tavoitteena on aktivoida ja 
tukea kansalaisia, uudistaa toimintatapoja sekä 
mahdollistaa uudenlainen kansalaisjärjestö ja 
yhteiskunnallisesti tärkeänä pidettäviä tavoitteita 
edistävä yritystoiminta. Erityisenä painopistealu-
eena on oikeudenmukaisen ja kaikki suomalaiset 
huomioivan digitalisaation tukeminen.

Lahjoitusten lisäksi Tradeka palauttaa tuottoa 
takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan sijoitus- ja 
liiketoiminnan kautta tekemällä sijoituksia tai osal-
listumalla liiketoimintaan.
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AVA-säätiö, 30 000 €

Suomen Työväentalojen Liitto ry, Talojen kunnostukseen  
ja energiatehokkuuden parantamiseen, 25 000 €

Suomen valokuvataiteen museo, Tuntuuko tutulta -näyttely, 
25 000 €

Nuoret Kotkat, Kestävä kehitys, 20 000 €

Vasemmistofoorumi, Debattilehti, 20 000 €

Hennala 1918 Muistovuositoimikunta, Tappioiden kattami-
seen (10 000 €) ja muistomerkkihanke (10 000 €), 20 000 €

Osuuskunta Visia, HkiUnderSea / My20150 -elämyspeli  
ilmastonmuutoksesta, 20 000 €

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr,  
Varainkeruun kehittämishanke, 20 000 €

E-seniorit, Vuosikokous ja tapahtumatoiminnan tuki, 17 300 €

Ydin-julkaisut ry, Kehittämishanke: digitaalinen ympäristö ja 
tilaajakunnan kasvattaminen, 15 000 €

Pinskut, Perhetoiminnan kehittäminen, 15 000 €

Kasantalojen Liitto ry, Talojen kunnostukseen ja  
energiatehokkuuden parantamiseen, 15 000 €

Meilahti, perhehuone, HUSin lapsipotilaiden perheille  
huone, 15 000 €

Osuustoimintakeskus Pellervo, Jakamistalous Open  
-miniseminaari, 10 750 €

Finnwatch, Sote-yritysten veroraportointiselvitys,  
joukkorahoitus, 10 000 €

Helsingin juutalainen seurakunta, Nuorisotoiminta, 10 000 €

Munuais- ja maksaliitto, Vertaistukiviikonloppu  
maahanmuuttajaperheille sekä englanninkielisen  
materiaalin tuotanto, 10 000 €

Osuuskunta Lahden seudun Kulttuuri- ja elämysmatkailu, 
Hennala 1918 muistojuhlan päätapahtuma, 10 000 €

Muhoksen Voiton Historiatoimikunta, Muhoksen voiton 
85-juhlavuoden historiahanke, 5 000 €

Seminaari:  
1918 kansalaissodan jälkeinen puoluekokous, 5 000 €

Spartacus-säätiö sr, 5000 €

Vastavirta-toimikunta, Vastavirta-festivaali ja SKP:n  
100-vuotisjuhlavuosi, 5 000 €

Kemijärven työväenjärjestöt, 1918 -hanke, 4500 €

Kemin työväenyhdistys, 1918 muistomerkki, 4 000 €

Naiskuoro Tellus, Susinartut: 1918 naisvankien  
laulut eläväksi, 4 000 €

Ilmajoen Työväenyhdisty ry,  
Palkansaajapäivä 7.6.2019, 3 500 €

Stadi 1918 – Punaisten perikato, 3 500 €

Jyväskylän Talvi ry, Työväen kulttuuritapahtuma, 3 000 €

Sastamalan 1918 muistomerkki, 1918 Muistohake, 2000 €

Halkian Ty, Muistomerkki Pornaisten hautausmaalle, 2 000 €

Eetu Salinin rahasto, Juho Rainion haudan kunnostus,  
1 500 €

OTK-Kalasepot, Toiminta-avustus ja 60-v juhlavuosi, 1 500 €

Imatran Eka-Eläkeläiset, Tapahtumien järjestämiseen, 1 500 €

Kansan Radioliiton Turun aluejärjestö ry, Työväen korkea 
veisu -työväenkulttuuriohjelma Radio Robin Hood, 1 000 €

SAK Seniorit Turku -työryhmä, Soppatykki, 1 000 €

Ekan Eläkeläisten Helsinki, Toiminta-avustus, 1 000 €

Ekan Eläkeläiset Jyväskylä, Toiminta-avustus, 1 000 €

Imatran Eka-Eläkeläiset, 500 €

OTK-laisten Filatelistikerho, Toiminta-avustus, 500 €

Tradekan säätiö

Solaris-lomat ry, Perheiden lomatoiminnan vaikuttavuuden 
tutkimiseen, 55 000 €

Historioitsijat ilman rajoja, Sisällissotia käsittelevään  
historiadialogiseminaariin, 15 000 €

Säynätsalon Kunnantalo, Aalto Recidency, vähintään  
kahden opiskelijan oleskeluun residenssissä, 10 000 €

Kansallisooppera ja -baletti: Hyvinvointia senioreille, Ooppe-
ran teetanssien suoratoisto, 10 000 €

Työväen Arkisto, Setan valokuva-arkiston järjestämiseksi,  
6 200 €

Jokilaakson Nuoriso- ja Kansantaloyhdistys ry, 3 000 €

Messukylän Sos.Dem.Naisyhdistyksen 100-vuotishistorian 
kirjoittamiseen, 2 000 €

Tuki vaaleissa

Osuuskunta Tradeka on vuonna 2018 päättänyt myöntää tukea 
omistajahallinnossa mukana oleville ehdokkaille sekä konsernin 
tytäryhtiöissä työskenteleville luottamusmiehille ja työsuojelu-
valtuutetuille, jotka ovat ehdolla vuoden 2019 eduskunta- tai 
eurovaaleissa. Tuen suuruus eduskuntavaaleissa on 2 500 € ja 
eurovaaleissa 5 000 € ja se maksetaan kaikille tukeen oikeute-
tuille, mikäli hän haluaa sen vastaanottaa.
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Vastuullisuus Tradekassa

Vastuullisuuden painopistealueet Tradekassa

Vastuullisuus on aina ollut keskeisen osa Osuuskunta Tradekan 
toimintaa. Uskomme, että omistajana voimme myös tänä päivänä 
edistää liiketoimintaa, joka tuottaa sekä hyvää tulosta että hyvää 
suomalaiselle yhteiskunnalle. Toimintavuonna 2018 Tradekassa 
vahvistettiin konsernitasolla vastuullisuusstrategia ja määriteltiin 
vastuullisuuden painopistealueet, jotka ovat kokonaisvaltaisia ja 
pitävät sisällään sekä Osuuskunta Tradekan lahjoitustoiminnan 
että liiketoimintaa liittyviä konkreettisia tavoitteita. 

Harjoitamme vastuullista liiketoimintaa ja oh-
jaamme merkittävän osan tuotosta yhteiseen 
hyvään

Tradeka lähestyy toiminta-ajatukseen sisäänkirjoitettua vastuul-
lisuutta kahta kautta:
1. Omistajana Tradeka edellyttää, että sen omistamat yritykset 

toimivat ja kehittävät toimintansa vastuullisuutta jatkuvasti. 
Tradekan omistamien yhtiöiden tavoitteena on olla toimialo-
jensa vastuullisimpia yrityksiä.

2. Voitonjakolupauksensa mukaisesti Tradeka yhdessä Tra-
dekan säätiön kanssa palauttaa liiketoiminnan tuloksesta 
pitkällä aikavälillä keskimäärin vähintään 10 % takaisin yh-
teiskuntaan. Voitonjakolupausta toteutetaan lahjoitustoimin-
nan avulla sekä sijoittamalla Luo uutta - ja Malta ja toteuta 
-sijoitus kategorioiden kautta. 

Vastuullisuusraportointi:

Osana vuonna 2018 vahvistettua vastuullisuusstrategiaa Trade-
ka on päättänyt laatia vastuullisuusraportin omasta toiminnas-
taan. Vuonna 2018 raportointia on valmisteltu laatimalla mitat-
tavia tavoitteita sekä mittareita ja tavoitteena on, että vuodesta 
2019 laaditaan vastuullisuusraportti soveltaen vakiintunutta 
vastuullisuusraportoinnin toimintatapaa.

Vuoden 2018 osalta vastuullisuusraportointi koostuu erillisistä 
raporteista. Kaikki myönnetyt lahjoitukset julkistetaan osana 
vuosikertomusta. Vastuullisen sijoittamisen osalta laaditaan 
PRI-raportti, (Principles for Responsible Investment). Tradekan 
hallinnosta laaditaan Tradekan verkkosivuilla julkaistava CG-sel-
vitys perustuen Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatiman Suo-
men listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Lisäksi osana yritysvas-
tuuraportointina julkaistaan Tradekan verojalanjälki.

Yhteisön  
hyvinvointiin 

ja kehitykseen 
osallistuminen

Ympäristö-  
ja ilmasto-  
vaikutusten  

vähentäminenHenkilöstön  
hyvinvointi,  

monimuotoisuus 
ja osallistuminen

Hyvä  
hallintotapa,  

läpinäkyvyys ja  
vastuullinen  

verokansalaisuus
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Hyvä hallintotapa, läpinäkyvyys  
ja vastuullinen verokansalaisuus:

• Noudatetaan julkistettua toimintatapaa (listayh-
tiöiden CG-ohjeistus) ja toteutuman raportointi 
CG-selvitys julkaistaan tradeka.fi -sivustolla.

• Toiminta on läpinäkyvää ja siitä tiedotetaan sekä 
kerrotaan laajasti tradeka.fi -sivustolla.

• Toteutetaan vastuullista veronkansalaisuutta ja 
verojalanjälki raportoidaan osana vuosikertomusta.

Vastuullisuuden painopistealueiden 
mukaiset toimenpiteet vuonna 2018

Yhteisön hyvinvointiin ja  
kehitykseen osallistuminen:

• Tradekan vastuullisuuden painopistealueet on 
kirjattu yhtiön sekä tytäryhtiöiden strategioihin 

• On kehitetty sähköinen kanava, jäsenaloite, jonka 
kautta kuullaan jäseniä ja asiakkaita monipuolisesti 
ja aktiivisesti. 

• Voitonjakolupauksen mukaiset lahjoitukset ja 
sijoitukset Luo uutta - ja Malta ja toteuta -sijoitus-
kategorioihin

• Osuuskunta Tradeka on myöntänyt lahjoituksina 
yleishyödyllisiin kohteisiin yhteensä 10 941 429 €.

• Tradekan säätiö on myöntänyt apurahoja yhteensä 
102 200 €.

• Luo Uutta -sijoituskategorian kautta on tehty   
2 milj. € sijoitus Evondos Oy:ön.

• Tradeka on valmistellut asumisosuuskuntamallia 
yhteistyössä Firan kanssa ja sitoutunut kohteen 
siltarahoitukseen osana Malta ja toteuta -sijoitus-
kategoriaa.

• Tradeka-sijoitus on tehnyt selvityksen vastuullisuu-
den toteutumisesta varainhoitajiensa sijoitustoimin-
nassa

Henkilöstön hyvinvointi,  
monimuotoisuus ja osallistaminen:

• Konsernin yhtiöt ovat kaikki liittyneet osakkaaksi 
Tradekan sairauskassaan ja kaikki jäsenyyden 
edellytykset täyttävät työntekijät pääsevät  
Tradekan sairauskassan jäseniksi.

• Olemme tarjonneet henkilöstöllemme lisää työ-
mahdollisuuksia ja vähentäneet vastentahtoisten 
nollatuntisopimusten käyttöä Tradekan edustajiston 
edellyttämällä tavalla.

• Henkilöstöä kuullaan ja se on laajasti edustettuna 
hallinnossa. Seuraavissa konsernin yhtiöissä on 
hallituksessa henkilöstön edustaja: Osuuskunta 
Tradeka, Tradeka Yhtiöt Oy, Tradeka-sijoitus Oy, 
Med Group ja Restel Oy.

• Osuuskunta Tradeka on tukenut ihmisoikeustyötä 
tekevää kansalaisjärjestötoimintaa.

Ympäristö- ja ilmastovaikutusten  
vähentäminen:

• On laadittu elinkaarianalyysi Kertakäyttömukien  
ja kansien elinkaariarvioiti.

• On tehty toimenpiteitä muovin käytön  
vähentämiseksi.

• Restelin kaikissa toimipaikoissa on laadittu osana 
vuosisuunnitelmaa ympäristösuunnitelma, jonka 
kohteita ovat energiansäästö, jätteiden käsittely ja 
ympäristötyö tavarantoimittajien kanssa.

• Med Groupin ONNI terveys -ensihoitokuljetuksissa 
suositaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

• Konsernin työsuhdeautopolitiikka ohjaa  
vähäpäästöisten autojen käyttöön.

1

3
4

2
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Elisa Kettunen aloitti työnsä Varkaudessa 

perhekumppanina vuoden alussa.

Perhekumppani  
kulkee rinnalla, kun  
perhe ei enää jaksa  
tai tiedä, mistä  
pyytää apua

S uomen ensimmäinen perhekumppani aloitti toimin tansa  
Tradekan tuella. Perhekumppani tulee kotiin, ohjaa per-
heitä läpi palveluviidakon ja varmistaa, että saatu apu on 

toimivaa. 
Elisa Kettunen on innostuneella mielellä. Hän hyppäsi seit-

senlapsisen perheen arjesta alkuvuodesta takaisin työelämään 
ja aloitti työnsä Varkauden kaupungin tuoreena perhekumppa-
nina. Takana on jo monta erilaista työpäivää ja palautettakin hän 
on jo saanut.

– Yhdessä perheessä perheen nelivuotias kysyi, miksi 
juttelen vain aikuisten kanssa. Nyt meillä on sovittuna juttuhetki 
hänenkin kanssaan seuraavalle kerralle, Kettunen nauraa.

Kettusen työssä on kyse pitkälti tästä – perheiden kuuntele-
misesta ja auttamisesta tavoilla, jotka perhe kokee tärkeäksi. 

Varkaudessa tarvitaan apua monesta syystä

Perhekumppanin tarkoituksena on auttaa paljon tukea tarvit-
sevia lapsiperheitä, mutta samalla myös karsia toimimattomia 
tukipalveluita. Tradekan tuella perhekumppani saatettiin palkata 
täksi vuodeksi Varkauteen. 

– Perhekumppani on hieno palveluinnovaatio. Toivomme, että 
lahjoituksemme mahdollistaisi palvelusta laajemman näytön, 
jotta oppia päästään levittämään myös muualla Suomessa. 
Toivottavasti perheiden ongelmia voidaan näin ehkäistä ennalta 
ja tarjota oikeanlaista apua oikeaan aikaan, sanoo Tradekan 
vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen kertoo, 
että perhekumppanin työnkuva on Varkauden kaupungin ja 
SOS-Lapsikylän yhteistyössä kehittämä. Varkautta koettelee 

kova työttömyys ja esimerkiksi mielenterveyssairauksista kärsiviä 
on kunnassa paljon. Tämä näyttäytyy myös korkeana lastensuo-
jelutarpeena, johon voidaan perhekumppanin avulla tarttua.

Väliintulo niin perheeseen kuin palveluihinkin

Perhekumppanista voisi hyötyä esimerkiksi perhe, jossa 
vanhemmilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia ja lapsetkin 
ovat alkaneet oirehtia. Yhteiskunta tarjoaa perheelle avuksi 
esimerkiksi mielenterveyspalveluita, päihdeklinikan ja sosiaa-
lipalveluita. Tieto palveluiden välillä ei kuitenkaan aina liiku ja 
lopulta perhe uupuu ja jättää avun käyttämättä. Myös perheen 
luottamus yhteiskuntaa kohtaan voi olla heikko, jos tuntuu, että 
se ei ole osannut auttaa.

– Perhekumppani ei ole viranomainen, vaan tekee vähän 
kuin intervention niin perheeseen kuin palveluihinkin. Selvitäm-
me yhdessä, mikä on tärkeintä perheen hyvinvoinnin kannalta. 
Joskus pitää 
esimerkiksi ensin 
miettiä talous-
asioita ennen 
kuin keskitytään 
tukipalveluihin, 
Kettunen avaa.

Hänen tu-
kenaan toimii 
Varkauden kaupungin moniammatillinen tiimi, jonka tehtävänä 
on järjestää räätälöityjä palveluita. Yhdessä pohditaan, miten 
perheelle tarjottu apu osuu oikeaan aikaan ja on varmasti 
vaikuttavaa.

» Perhekumppanin tulee 
voittaa koko perheen 
luottamus, jotta yhteistyö 
toimii parhaiten. «
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Klubin koordinaattori Eetu Välkkynen kertoo, että 

kaikki klubin tapahtumat ovat esteettömiä.

Pyörillä, kävellen tai 
vaikka opaskoiran 
kanssa

T radekan omistaman ONNI hoivan asiakkaat toivoivat 
mielekästä tekemistä ja mukavaa yhdessäoloa. Vastauk-
sena tarpeeseen syntyi maksuton ja kaikille avoin Elä 

täysii! -klubi.
Moni ei tule ajatelleeksi, millaista elämä on, jos liikkuu pyö-

rätuolissa. Portaikot, wc-tilat tai vaikkapa ravintoloissa ruokailu 
voivat tuottaa yllättävää päänvaivaa. 

Tradekan omistaman sosiaali- ja terveydenhuoltoalan pal-
veluyrityksen Med Groupin alla olevan ONNI hoivan asiakkaat 
kertoivat, että myös kivan tekemisen ja seuran löytäminen voi 
olla haastavaa silloin, kun esimerkiksi liikkuminen on hankalaa. 
Vastauksena asiakkaiden toiveisiin ONNI hoiva perusti vuonna 
2014 Elä täysii! -klubin, joka on tarkoitettu vammaisille, pitkäai-
kaissairaille ja liikuntarajoitteisille. 

– Klubi on avoin kaikille, eli sinne voivat tulla muutkin kuin 
ONNI hoivan asiakkaat. Mukaan kokoontumisiin voi ottaa 
avustajan, perheenjäsenen tai vaikka opaskoiran, kertoo klubin 
koordinaattori Eetu Välkkynen ONNI hoivasta.

Yhdessäoloa ikään katsomatta

Tänään klubilaiset tapaavat Kiasmassa. Ensin on syöty hyvä 
lounas ja sen jälkeen tutustutaan opastetulla kierroksella britti-
taiteilija Greyson Perryn töihin. 

– Aika loppui kierroksella kesken. Pitää varmaan hommata 
museokortti, niin pääsen tänne uudestaan, miettii Elä täysii! 
-klubin Helsingin lähettiläs ja aktiivikävijä Anna-Maija Huhti-
kangas.

Hän pitää klubia itselleen todella tärkeänä juttuna – erityisesti 
hän kiittää siitä, ettei klubissa ole ikärajaa.

– Monissa vammaisille tarkoitetuissa nuoria kiinnostavissa 
tapahtumissa tulee itsellä ikä vastaan, koska olen jo täyttänyt 
kolmekymmentä vuotta, hän avaa.

Huhtikankaan mielestä parasta klubissa ovat olleet esimer-

kiksi yhteiset illanvietot, ruokailut ja ihan yleinen sosialisointi. 
Vaikkei kaikkien klubilaisten kanssa nähtäisi muualla kuin klubin 
tapahtumissa, on yhdessä silti aina kivaa.

Klubin ohjelmasta hän kiittelee erityisesti stand up -iltoja. 
– Kerrankin joku muu saa olla hauska ja voi itse keskittyä vain 

nauttimaan, Huhtikangas perustelee nauraen.

Stand up kiinnostaa kaikkia

Stand up onkin Eetu Välkkysen mukaan ollut toivotuin ohjelma 
klubissa. Hän kuuntelee herkällä korvalla klubilaisten palautteita 
ja pyrkii vastaamaan niihin parhaansa mukaan.

Yllättävän moni 
kahvila tai ravintola ei 
vieläkään kerro sivul-
laan, onko esteetön.

Välkkysen työn-
kuvaan kuuluu myös 
varmistaa, että klubin 
kohtaamispaikassa voi 
liikkua esteettömästi. 
Hän tarkastaa, että ti-
lasta löytyvät tarvittavat 
hissit ja pyörätuoliram-
pit sekä esimerkiksi invavessat. Myös ruuat pitää tarvittaessa 
tuoda pöytään – buffet on monelle liikuntarajoitteiselle hankala 
vaihtoehto. 

– Yllättävän moni kahvila tai ravintola ei vieläkään kerro sivul-
laan, onko esteetön. Tällä voisikin helposti erottua kilpailijoista, 
Välkkynen vinkkaa.

Elä täysii -klubin tapahtumat ovat ilmaisia tai omakustanne-
hintaisia, eikä mukanaolo sisällä mitään velvoitteita. Tapahtumia 
järjestetään pari kertaa kuukaudessa isoimmissa maakuntakes-
kuksissa.

» ONNI hoivan 
perustama klubi on 
tarkoitettu vammaisille, 
pitkäaikaissairaille ja 
liikuntarajoitteisille, 
mutta se on avoin 
kaikille. «
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Tuloskehitys
Konsernin liikevaihto oli 430,1 milj. euroa, mikä on 21,9 % 
edellis vuotta vähemmän, johtuen ennen kaikkea hotelliliike-
toiminnan myynnistä. Konsernin liikevoitto oli 2,1 milj.  euroa, 
tulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 98,6 milj. 
euroa, koska 2017 tulosta paransi merkittävästi  Restelin 
hotelliliike toiminnan kaupasta saama myyntivoitto sekä 
 Tradeka- sijoitus Oy:n toteuttama Ruoholahden  hotelli kiinteistön 
kauppa. Sijoitus markkinoilla vuosi 2018 oli merkittävästi 
 huonompi kuin edeltävät vuodet 2016 ja 2017, joka heijastui 
myös Tradeka- sijoitus Oy:n harjoittamaan sijoitustoimintaan. 
Restel-konserni ja Tradedot-konserni jäivät nekin  molemmat 
jonkin verran budjettitavoitteistaan. Lisäksi Tradeka- 
kiinteistöt Oy:n 27.9. 2018  allekirjoittama kauppa Ikaalisissa, 
Porissa ja  Kotkassa  sijaitsevien hotellikiinteistöjen  myynnistä 
heikensi  konsernin tulosta. Osuuskuntakonsernin koko 
 vuoden 2018 tulosta voi kuitenkin luonnehtia olosuhteisiin 
 nähden  tyydyttäväksi. 

Emo Osuuskunnan liikevaihto oli 0,9 milj. euroa ja liiketappio 
–3,2 milj. euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 7,2 milj. euroa 
(  muutos edelliseen vuoteen –90,1 milj. euroa ) ja Osuuskunnan 
tilikauden ylijäämä 2,1 milj. euroa (muutos edelliseen vuoteen 
+1,4 milj. euroa). 

Konsernirakenne 
Osuuskunta Tradeka -konsernin liiketoimintaa vuonna 2018 
harjoittivat emoyhtiö Osuuskunta Tradeka ( hallinto- ja jäsen-
palvelut ), Tradeka-palvelut Oy (jäsenpalveluiden tuottaminen) 
ja Tradeka-Yhtiöt Oy ( ydinliiketoimintojen hallinnointiyhtiö ) sekä 
Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistamat Restel Oy tytär-

yhtiöineen ( ravintolatoiminta ), Tradeka-sijoitus Oy ( sijoitustoi-
minta) ja Tradedot Oy tytäryhtiöineen ( Lehtipiste ). Aktiivisen 
yrityskauppajakson tuloksena konsernin liiketoimintaportfolio on 
asetetun strategian mukaisesti laajentunut ja monipuolistunut ja 
jatkossa orgaanisen ja yrityskaupoilla haettavan kasvun paino-
piste siirretään tytäryhtiökonserneihin.

Tradeka-Yhtiöt Oy hankki 17.2. 2018 allekirjoitetulla  kaupalla 
perustettavan yhtiön lukuun ( Tradecare Oy ) Med Groupin 
Onni Hoivan, Ensihoidon ja Julkisen Terveyden palvelut. 
 Tradeka osti Med Groupin kotiin vietävien palveluiden, ensihoi-
don ja julkisen terveydenhuollon palveluihin liittyvät toiminnot ja 
Colosseum Dental Group puolestaan Med Groupin yksityisen 
suun terveydenhuollon liiketoiminnot. Myyjänä oli Adelis Equity 
Partners ja toimiva johto. Osakekauppa saatettiin  päätökseen 
20.7. 2018. Samassa yhteydessä Tradecare Oy hankki 
omistuk seensa koko Yhdessä huomiseen Oy:n osakekannan 
 YH-Kodeilta, Kotosalla -säätiöltä ja Tradeka-Yhtiöt Oy:ltä.  

Restel Oy osittaisjakautui 1.5. 2018 alkaen ja yhtiön omis-
tamat kiinteistöt ( poislukien Burger King -kiinteistöt ) siirtyivät 
Tradeka-kiinteistöt Oy:lle.   

Tradeka-Yhtiöt Oy sijoitti loppuvuodesta 2018 2 milj. euroa 
robotiikkaa kotihoitoon tuovaan Evondos Oy:hyn. Evondosin 
lääkejakelurobotteja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös 
Onni Hoivan kotiin vietävissä hoivapalveluissa.  

Lehtipiste osti 27.11. 2018 allekirjoitetulla kaupalla  Paletti Oy:n 
Suomen toiminnot. Lehtipiste Oy sekä Paletti Oy:n  omistajat 
 Ville ja Veera Laakso allekirjoittivat sopimuksen, jonka 
 mukai sesti Lehtipiste Oy osti Paletti-konsernin emoyhtiön ja sen 
kotimaiseen menekinedistämiseen erikoistuneen tytäryhtiön 
Papua Merchandising Oy:n. Paletti-konsernin Baltian liiketoimin-

Hallituksen  
toimintakertomus
Osuuskunta Tradeka 
Toiminta tilikautena 1.1. 2018 – 31.12. 2018
Tilinpäätöksen tiivistelmä
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not jäivät edelleen myyjien omistukseen. Loppuvuodesta 2018 
 Lehtipiste käynnisti toiminnan verkkokaupan logistiikkamarkki-
noilla Pakettipiste-nimellä ja lanseerasi kuluttajille valtakunnalli-
sen pakettiautomaattiverkoston yhdessä Matkahuollon kanssa. 

Konserniin kuului 31.12. 2018 emo-osuuskunnan lisäksi 25 
liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä ja neljä osakkuusyhtiötä. 
Tradeka-Yhtiöt Oy vastaa Osuuskunnan ydinliiketoimintojen 
hallinnoinnista ja omistajaohjauksesta. Osuuskunta  puolestaan 
keskittyy Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja Tradeka-palvelut Oy:n 
 omistaja ohjaukseen sekä huolehtii jäsenistölle tarjottavista 
eduista ja Osuuskunnan muista jäsenpalveluista. 

Osuuskunnan jäsenpalvelut  
ja Tradeka-palvelut Oy
Osuuskunta Tradekalla on noin 225 000 jäsentä. Toiminta- 
ajatuk sensa mukaisesti Osuuskunta palvelee jäseniään 
tarjoa  malla heille kilpailukykyisiä etuja ja palveluita. Tradeka- 
palvelut Oy vastaa Osuuskunnan jäsenpalvelu- ja jäsenetu-
toiminnan toteutuksesta. Vuoden varrella jäsenetuja tarjosi 
pää asiassa Restel-konserni, mutta jatkossa etuja pystytään 
tuottamaan lisääntyvässä määrin myös Lehtipiste/Pakettipisteestä 
sekä Med Groupista. Lisäksi Osuuskunta Tradeka suunnittelee 
laskevansa liikkeelle vuoden 2019 alussa tuotto- osuuksia, joille 
tavoitellaan vähintään 3,5 prosentin suuruista vuosituottoa. 
Tuotto-osuudet on suunnattu Tradekan jäsenille ja niiden vaatima 
vähimmäissijoitus on 100 euroa. Osuuskunta päättää tuotto- 
osuuksille maksettavasta tuotosta vuosittain. Osuuskunnan 
tarkoituksena on ottaa käyttöön uusi jäsen aloite, jonka avulla 
osuuskunnan jäsenet voivat vaikuttaa  osuuskunnan toimintaan.

Restel-konserni
Restel-konsernin liikevaihto oli 215,1 milj. euroa, liikevaihto  
laski edelliseen vuoteen verrattuna 48,5 % johtuen ennen 
kaikkea hotelliliiketoiminnan myynnistä. Liiketappio oli –2,8 milj. 
euroa, tulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 59,8 milj. 
euroa, koska 2017 tulosta paransi merkittävästi Restelin 
hotelliliike toiminnan kaupasta saama myyntivoitto.  

Restel keskittyi tilikaudella asetetun strategian mukaisesti 
 ravintolaliiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen sekä 
jatkoi suunnitelman mukaisia panostuksia Burger King - ja 
Taco Bell -ketjuihin. Vuonna 2018 avattiin 12 uutta  Burger King 
-ravintolaa ja kaksi uutta Taco Bell -ravintolaa.  Tilikauden 
päättymiseen mennessä Restel oli avannut yhteensä 
43  Burger King - ja viisi Taco Bell -ravintolaa. Pikaruokaravin-
to   loiden ( Burger King, Taco Bell ) osalta liikevaihto kasvoi 
toimipaikka verkoston laajenemisen myötä, mutta  toiminta on 
vielä tappiollista. Voimakkaan laajentumisen lisäksi  Burger King 
-ketjun  tilikauden tulosta rasittivat hintakampanjat sekä 
miehitys ongelmat etenkin alkuvuonna 2018. Juomaravinto-
loille vuosi oli suotuisa ja ketju saavutti budjettitavoitteensa 
sekä kasvatti  verkostoaan muutamalla uudella ravintolalla. 
 Ruokaravintoloiden, Raxien, Klassikoiden ja O’Learys:n kehitys 
oli epäyhtenäistä, eikä ketjun tulos saavuttanut budjetti-
tavoitteita. Rax-ravintoloiden lukumäärä lisääntyi kahdella.  

Restel Oy:n tulos sisältää hotellitoiminnan myynnistä saadun 
lisäkauppahinnan sekä jälkivelvoitteen yhden hotellikiinteistön 
julkisivusaneeraukseen liittyen. Näiden erien yhteisvaikutus 
 konsernitulokseen on noin 1 milj. euroa. Hotellitoimintaan 
 liittyvät kaikki Restelin ja Tradekan takaukset vapautettiin 
 tilikauden 2018 aikana.  

Restel Liikenneasemat Oy:n nykyinen sopimusmalli St1:n 
kanssa on alentanut tulostasoa aiempina vuosina olleeseen 
tuloksentasausmenettelyyn verrattuna.
Restel Oy osittaisjakautui 1.5. 2018 alkaen ja yhtiön  
omistamat kiinteistöt ( poislukien Burger King -kiinteistöt )  
siirtyivät  Tradeka-kiinteistöt Oy:lle. 

Tradeka-sijoitus Oy 
Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata 
Osuuskunta Tradeka -konsernin sijoitusvarallisuuden säilyminen 
ja arvonnousu. Tradeka-sijoituksen omistaman sijoitusvaralli-
suuden määrä oli 31.12. 2018 markkina-arvoon arvostettuna 
495,2 milj. euroa. Pääosa varallisuudesta on sijoitettu osake- 
ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista 
on erityisesti kiinteistö-, kiinteistö-pääomarahasto- ja muita 
pääomarahastosijoituksia.

Restelin hotelliliiketoiminnan kaupasta saama nettokauppa-
hinta siirrettiin Tradeka-sijoitus Oy:n hoitoon ja sijoitettiin vuoden 
2018 aikana erillisen allokaatiosuunnitelman mukaisesti osake- 
ja korkomarkkinoille, kiinteistö-pääomarahastosijoituksiin ja 
muihin pääomarahastosijoituksiin.

Tradeka-sijoitus Oy selvitti alkuvuodesta 2018  vastuullisuuden 
toteutumista yhtiön käyttämien varainhoitajien sijoitus-
toiminnassa. Selvityksen mukaan vastuullinen sijoittaminen 
toteutuu  varainhoitajien toiminnassa kohtuullisen hyvin. 
 Tradeka-sijoitus Oy on sitoutunut vahvasti vastuulliseen 
sijoittamiseen ja noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteita sekä edellyttää samaa myös käyttämiltään varain-
hoitajilta. Tradeka-sijoitus arvioi käyttämiensä varainhoitajien 
vastuullisen sijoittamisen toteutumista ja pyrkii edistämään 
parhaiden ESG-toimintatapojen ( Environmental, Social and 
 Governance ) käyttöönottoa.

 Pörssikurssien heilunta jatkui voimakkaana loppuvuonna 
2018 ja markkinoilla ykkösaiheeksi nousi pelko maailman-
talouden kasvun hidastumisesta. Eurooppalaisten ja kehittyvien 
markkinoiden osakkeiden alamäki sekä kehittyvien maiden 
lainojen alamäki painoivat koko vuoden tulosta. Tradeka- 
sijoituksessa sijoitussalkun riskitasoa vähennettiin myymällä 
osakesijoituksia asteittain. Syyskuun lopussa rajun kurssi-
laskun alkaessa osakepaino oli 22,5 %, kun pitkän aikavälin 
 strateginen allokaatio on 30 %.

Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tuotto oli 0,3 %, 
 ylittäen indeksinsä 1,5 %-yksiköllä. Tradeka-sijoitus Oy:n 
 liikevaihto oli 118,7 milj. euroa ( +72,1 % ) ja tulos ennen 
tilinpäätös siirtoja ja veroja 15,9 milj. euroa, laskua –17,2 milj. 
euroa, koska Tradeka-sijoituksen tilikauden 2017 tulosta  
paransi merkittävästi Ruoholahden hotellikiinteistön  
kaupasta saatu myyntivoitto. 
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Tradedot-konserni
Tradedot-konsernin ( Lehtipiste ) liikevaihto oli 63,3 milj. euroa, 
liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 3,1 %. Liikevoitto 
oli 5,2 milj. euroa, tulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 
1,1 milj. euroa. 

Lehtipisteen pääliiketoiminta, sanomalehtien ja aikakaus lehtien 
irtonumeroiden jakelu päivittäistavarakauppoihin, kehittyi lähes-
tulkoon ennakoidun mukaisesti, kokonaisuutena lievästi laskevin 
volyymein. Kirjojen, keräilytuotteiden, karttojen sekä kampanja-
tuotteiden myyntivolyymi ei saavuttanut asetettuja tavoitteita.

Lehtipiste käynnisti toiminnan verkkokaupan logistiikka-
markkinoilla Pakettipiste-nimellä ja lanseerasi kuluttajille 
valtakunnallisen pakettiautomaattiverkoston yhdessä Matka-
huollon kanssa. Lehtipiste ja Matkahuolto avaavat yhteistyössä 
300 pakettiautomaattia alkuvuoteen 2019 mennessä. Paketti-
automaattien verkosto on avoin verkosto sisältäen useita 
kuljetus kumppanuuksia ( Matkahuolto, Postnord, DHL ) ja auto-
maatit tulevat sijoittumaan lähelle kuluttajien arkea kauppoihin 
ja kauppakeskuksiin.

Lehtipiste osti 27.11. 2018 allekirjoitetulla kaupalla Paletti Oy:n 
Suomen toiminnot. Lehtipiste Oy sekä Paletti Oy:n omistajat 
 Ville ja Veera Laakso allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukai-
sesti Lehtipiste Oy osti Paletti-konsernin emoyhtiön ja sen koti-
maiseen menekinedistämiseen erikoistuneen tytäryhtiön  Papua 
Merchandising Oy:n. Paletti-konsernin Baltian liiketoiminnot 
jäivät edelleen myyjien omistukseen. Paletti Oy on 96 vuoden 
kokemuksellaan johtava kortti- ja lahjatavara-alan toimija ja 
edelläkävijä Suomessa. Kaupan yhteydessä Paletti-konsernin 
pankkilainat uudelleenjärjesteltiin. Paletti-konsernin joulukuun 
2018 tulos konsolidoitiin osaksi Osuuskunta Tradeka  
-konsernin tulosta.   

Tradecare-konserni
Tradeka-Yhtiöt Oy hankki 17.2. 2018 allekirjoitetulla  kaupalla 
perustettavan yhtiön lukuun ( Tradecare Oy ) Med  Groupin 
ONNI Hoivan, Ensihoidon ja Julkisen Terveyden  palvelut. 
 Tradeka osti Med Groupin kotiin vietävien palveluiden, ensi-
hoidon ja julkisen terveydenhuollon palveluihin  liittyvät 
 toiminnot ja Colosseum Dental Group puolestaan Med  Groupin 
yksityisen suun terveydenhuollon liiketoiminnot. Myyjänä 
oli Adelis Equity Partners ja toimiva johto. Osake kauppa 
saatettiin  päätökseen 20.7. 2018. Tradecare Oy hoiti yritys-
järjestelyyn liittyvän  pankki rahoituksen hankinnan.  Samassa 
yhteydessä  Tradecare Oy hankki omistukseensa koko 
 Yhdessä  huomiseen Oy:n  osakekannan YH-Kodeilta, 
 Kotosalla-säätiöltä ja  Tradeka-Yhtiöt Oy:ltä.  

Med Groupin tulos muodostuu lähinnä hoiva- ja ensi-
hoito yksiköissä, eli vammaisten avustustoiminnasta sekä 
ambulanssi liiketoiminnasta sekä toisaalta  lääkärivälityksessä. 
Konsernin toimintaa on aktiivisesti viety eteenpäin osana 
 Tradekan konsernikokonaisuutta sen jälkeen kun kilpailu-
viranomaisten lupa kaupalle saatiin.
  Tradecare-konserni on yhdistelty Osuuskunta Tradeka 
-konserniin elokuun 2018 alusta alkaen. Alakonsernin liike-

arvoksi muodostui merkittävä ( noin 77 milj. euroa ) ja se 
 poistetaan 20 vuoden poisto-ohjelman mukaan. Tradekan 
omistusajalta Osuuskuntakonserniin yhdistelty tulososuus oli 
–0,1 milj. euroa.

Tradecare-konsernin konsernirakennetta yksinkertais-
tettiin  tilikauden aikana fuusioimalla Med Group Holding Oy 
ja  Citywork SOTE-palvelut Oy emoyhtiöihinsä.

Tradeka-kiinteistöt Oy
Restel Oy osittaisjakautui 1.5. 2018 alkaen ja yhtiön  omistamat 
kiinteistöt ( poislukien Burger King -kiinteistöt ) siirtyivät 
 Tradeka-kiinteistöt Oy:lle. Kiinteistöjen realisoin teja  jatkettiin 
tilikaudella suunnitelman mukaisesti ja tilikauden 2018 
päät tyessä yhtiö oli myynyt merkittävän osan sille siirty-
neestä  omaisuudesta. Yhtiön tulokseen sisältyy hotellikiin-
teistöjen myyntivoittoja 0,2 milj. euroa ja myyntitappioita 
7,1 milj.  euroa. Aiemmista konsernitason kirjauksista johtuen 
myynti tappiot ovat Tradeka-Yhtiöt-konsernissa noin 3,0 milj. 
 euroa  alhaisemmat. 

Malta ja toteuta -sijoituskategoria 
Tradeka lisäsi 2017 sijoituskategorioihinsa neljännen Malta 
ja toteuta -kategorian ja osana tätä uutta linjausta Imatran 
Palvelutaloyhdistys ry ja Tradeka-Yhtiöt Oy allekirjoittivat 
 marraskuussa 2017 sopimuksen 40 asuntoa käsittävän palvelu-
talon,  Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti, rakentamisesta 
Imatralle. Talon rakentaminen toteutettiin yhteishankkeena ja se 
valmistui joulukuussa 2018.  

Investoinnit
Konsernin investoinnit 114,2 milj. euroa ( edellisenä  vuonna 
36,8 milj. euroa ) muodostuvat pääosin Restel-konsernin 
ravintolatoiminnan investoinneista, Tradecare Oy:n Med Group 
-kaupasta sekä Lehtipisteen Paletti-hankinnasta.

 Konsernin tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kulut  olivat 
0,5 milj. euroa ( edellisenä vuonna 0,3 milj. euroa ) ja ne 
 toteutuivat Restel-konsernissa sekä Tradecare-konsernissa. 

Rahoitus
Konsernin korollinen vieraspääoma oli tilikauden päättyessä 
86,3 milj. euroa eli 39,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän. 
Konserni on asetetun strategian mukaisesti pyrkinyt alentamaan 
hyvin korkeaa omavaraisuusastettaan ja tästä syystä tehdyt 
yritys kaupat on pankkirahoitettu vaihtoehtoisen sijoitusvaral-
lisuuden vapauttamisen sijaan. Yrityskauppojen pankkirahoi-
tukset on toteutettu ringfenced-projektirahoituksina riskien 
hallinta- ja jakosyistä.

Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden ajan 
 erinomainen. Tilikauden päättyessä konsernin rahoitusomai-
suuden ( rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit ) 
määrä oli 72,1 milj. euroa. Konsernin rahoitusarvopape reiden 
määrä pieneni  tilikauden aikana 14,3 milj. euroa 8,5 milj.  euroon 
ja vaihto-omaisuusarvopapereiden kirjanpitoarvo kasvoi 
5,8 milj. euroa 283,3 milj. euroon. 
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Taserakenne
Konsernitaseen loppusumma oli 738,0 milj. euroa, joka on 
45,7 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Konsernitaseen oma 
pääoma oli 544,6 milj. euroa, laskua 3,6 milj. euroa. Konsernin 
omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 75 % ( 81 %  
vuonna 2017 ).

Osuuskunnan taseen loppusumma oli 463,8 milj. euroa, joka 
on 9,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osuus-
kunnan oma pääoma oli 462,6 milj. euroa, vähennystä 8,7 milj. 
euroa. Osuuskunnan omavaraisuusaste oli 100 % ( 100 % 
vuonna 2017 ) tilikauden päättyessä.

Henkilöstö
Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muunnettuna 
keskimäärin 4 278 ( 2 791 ). Restel-konsernin keskimääräinen 
henkilöstömäärä oli 1 818 ( 2 692 ), Tradedot-konsernin 207 ( 88 ), 
Tradecare-konsernin 2 242, Osuuskunnan viisi (4), Tradeka- 
Yhtiöt Oy:n neljä (5) ja Tradeka-sijoitus oy:n kaksi (2).  

Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:
Konserni  Emoyhtiö

2018 2017 2016 2018 2017 2016

Keskimää räinen 
lukumäärä 
tilikaudella

4 278  2 791 2 654 5 4 3

Tilikauden  
palkat  
ja palkkiot  
(milj. euroa)

85     97 91 1 1 1

Ympäristöasiat
Restel-konsernin kaikissa toimipaikoissa on laadittu osana 
vuosisuunnitelmaa ympäristösuunnitelmat. Kohteina ovat olleet 
energian säästöt, jätteiden käsittely ja ympäristöyhteistyö 
tavaran toimittajien kanssa. Konsernin nykyisiin toimintoihin ei 
liity oleellisia ympäristöriskejä. 

Tradedot-konsernin merkittävimmät ympäristönäkökohdat 
liittyvät kuljetuksesta syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin, 
jätteiden käsittelyyn sekä pakkausmateriaalien käyttöön, eikä 
toimintoihin liity oleellisia ympäristöriskejä. Lehtituotteiden 
kierrätys prosessi ja edelleenkuljetus paperinkeräyslaitoksiin on 
osa yhtiön sopimuksellisia vastuita. Paletti Oy sitoutuu toimin-
nassaan noudattamaan kestävän kehityksen mukaisia toiminta-
tapoja FSC- ja PEFC-standardien periaatteiden mukaisesti. 
Paletti on jäsenenä pakkausmateriaalien ja paperituotteiden 
kierrätyksestä vastaavissa tuottajayhteisöissä, ja yhtiössä on 
käynnissä hanke pakkausmuovin vähentämiseksi. Suomessa 
valmistetuille tuotteille on käytössä Avainlippu-merkki.

Tradecare-konsernissa merkittävimmät suorat ympäristö-
vaikutukset liittyvät ensihoitopotilaiden kuljettamiseen ja siitä 
aiheutuviin päästöihin. Yhtiö suosii vähäpäästöisiä ajoneuvoja 
hankinnoissa ensihoitopalvelun tuottamiseen liittyvien toimin-
nallisten vaatimusten asettamissa rajoissa ja uusii jatkuvasti 
 kalustoaan. Myös konsernin henkilökunnan työsuhdeauto-

politiikka ohjaa vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöön. 
 Toiminnassa syntyy vähäinen määrä lääkejätettä, joka 
 hävitetään asianmukaisten määräysten mukaisesti. Konsernin 
toimintoihin ei liity merkittäviä ympäristöriskejä.

Konsernin GDPR-asiat
Tradeka konsernissa Tradeka-Yhtiöt koordinoi ja seurasi 
tytäryhtiöidensä sekä muiden Osuuskunta Tradeka konserniin 
kuuluvien yhtiöiden GDPR-projektien etenemistä ja asianmukai-
suutta. Tytäryhtiöt vastasivat omista tietosuojaprosessistaan ja 
siitä, että järjestelmät ja toimintatavat olivat direktiivin vaatimalla 
tasolla 25.5. 2018, jolloin direktiivi astui voimaan. Katselmuksia 
tytäryhtiöille tullaan tekemään myös jatkossa. Toimintavuonna 
tehtiin sopimus konsernitasolla tietosuojavastaavan palvelujen 
hankkimisesta. Tietosuojavastaava valvoo ja vastaa siitä, että 
prosessit täyttävät jatkuvasti direktiivin vaatimukset.

Jäsenistö
Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 376 uutta jäsentä ja 
 Osuuskunnasta erosi 6 727 jäsentä. Osuuskuntaan kuului 
vuoden lopussa 222 756 jäsentä. Osuuspääoma oli tilikauden 
päättyessä 5,9 milj. euroa. Osuusmaksujen täydestä määrästä 
oli maksamatta 3,6 milj. euroa. 

Edustajisto
Edustajiston kokous 20.3. 2018 vahvisti Osuuskunnan 
 vuoden 2017 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tili-
velvollisille, hyväksyi Osuuskunnalle uudet säännöt ja päätti 
Osuuskunnan lahjoituksista sekä käsitteli muut Osuuskunnan 
 sääntömääräiset asiat. 

Hallinto ja johto
Osuuskunnan hallitus, johon kuuluu 20 jäsentä ja yksi 
 henkilöstön valitsema jäsen, kokoontui tilikauden aikana viisi 
kertaa. Hallituksen puheenjohtaja oli valtiopäiväneuvos Markus 
Aaltonen ja varapuheenjohtajat rehtori Mikko Raudaskoski 
ja varatuomari Marjo Kiukkonen. Henkilöstön edustajana oli 
 pääluottamusmies Sinikka Anttila. 

Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi OTK, VTM Perttu Puro. 

Tilintarkastajat
Edustajiston 20.3. 2018 valitsema varsinainen tilintarkastaja on 
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilin tarkas-
tajana KHT Jukka Rajala. 

Tulevaisuuden näkymät vuonna 2019 
Talouskasvun odotetaan ensi vuonna hidastuvan hyvin maltilli-
seksi. Markkinoilla kuitenkin pelätään edessä olevan kasvun 
hidastumisen olevan ennakoitua jyrkempää. Euroopassa ja 
Kiinassa talousnäkymät heikentyivät koko vuoden 2018 ajan. 
Yhdysvalloissa kasvun mahdollisuudet on käytetty ja hidas-
tuminen vahvan noususuhdanteen päätteeksi on vääjäämä-
töntä. Lisää tummia pilviä talousnäkymien taivaalle ovat tuoneet 
Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota, Brexit ja Italian kriisi. 
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Yleiskuva suhdanteiden osalta onkin yksiselitteisen negatiivinen 
ja sijoitus markkinoille kysymys on lähinnä talouden heikkene-
misen  vauhdista. Noususuhdanteen taittumisesta hitaamman 
kasvun uralle kertovat myös historiasta tutut ilmiöt. Investointi-
kysyntä ja teollisuuden kasvun kiihtyminen ovat taittuneet ja 
kasvun painopiste on siirtynyt kuluttajavetoiseksi.  Työmarkkinat 
ovat  kiristyneet Yhdysvalloissa ja Saksassa, mikä tietää 
pullon kauloja talouskasvulle sekä lisääntyviä palkkapaineita ja 
inflaation uhkaa. 

Korkomarkkinoilla Yhdysvaltojen keskuspankin korkojen 
nostot ovat tällä erää päättymässä. Keskuspankki myös viittasi 
kannanotossaan maailman talouskasvun hidastumiseen, minkä 
vaikutukset sen on otettava huomioon. Euroopassa keskus-
pankki EKP on jo hyvän aikaa sitten ilmoittanut lopettavansa 
velkakirjojen osto-ohjelmansa, mikä tarkoittaa keskuspankin 
raha elvytyksen päättymistä. Markkinoilla on jo ennakoitu 
 tulevan kireämmän politiikan vaikutuksia ja etenkin eurooppa-
laisten yrityslainojen hinnat ovat painuneet ja siten yrityslainojen 
korot nousseet. 

Tradeka-sijoitus Oy:n alkaneen sijoitusvuoden 2019 näkymien 
osalta ratkaisevaa on talouskasvun kehittyminen.  Talouskasvun 
ennustetaan maailmalla jatkuvan, mutta hieman aiempaa 
hitaampana. Pörssiyhtiöiden tulosten odotetaan edelleen 
 paranevan, mutta selvästi loivemmalla kulmakertoimella. Korko-
markkinoilla nousuodotukset ovat laantuneet, mikä tarkoittaa 
matalien korkojen ajan jatkumista. Jos nämä markkinoiden 
konsensus ennusteet käyvät toteen, Tradeka-sijoitus Oy:n 
tuloksen uskotaan olevan kuluvana vuonna edelleen positii-
vinen ja yhtiön pitkäaikaisten sijoitusten portfolion tasaavan 
vaihto-omaisuussalkun heilahteluja. Suurimpana riskinä tälle 
tuloskehitykselle on se, että maailmantalouden ennusteet 
 osoittautuvat liian toiveikkaiksi.

Restel-konserni jatkaa strategiansa mukaista keskittymistä 
ravintolaliiketoiminnan kasvuun ja toimintojen jatkuvaan tehos-
tamiseen. Keskittymisen pikaruokaan ja nopeaan syömiseen 
pitäisi toisaalta tuoda konsernille suhteellista kilpailuetua ja 
 vakautta, vaikka maailman ja Suomen talous kehittyisikin 
 huonompaan suuntaan tilikaudella 2019. Tämä luo perustan 
arviolle, että Restel tulee saavuttamaan budjetoidun positiivis-
merkkisen tulostason vuonna 2019. Restelin ravintolaliiketoi-
minnan kasvun investointiohjelmaa jatketaan asetetun 
 strategian mukaisesti vuonna 2019.

Tradedot-konsernin lehtijakelun liiketoimintaympäristö 
jatkuu haasteellisena vuonna 2019 johtuen painetun median 
 yleisestä laskevasta trendistä. Aktiivisen strategiatyön ansiosta 
 konsernilla on vuoteen 2019 siirryttäessä kuitenkin kaksi uutta 
tukijalkaa, Pakettipisteen pakettijakelu sekä Paletti / Papuan 
kortti, lahjapakkaus ja sisälogistiikka liiketoiminnot. Uusista 
liiketoiminta-avauksista johtuen konsernin tuloksen odotetaan 
paranevan vuonna 2019. 

Tradecare-konsernin tulos muodostuu lähinnä hoiva- ja 
ensihoitoyksiköissä, eli vammaisten avustustoiminnasta sekä 
ambulanssiliiketoiminnasta sekä toisaalta lääkärivälityksessä, 
joissa katteet ovat matalia ja toiminta vaatii jatkuvaa tiukkaa 

valvontaa, organisoimista ja tehostamista. Konsernin tuloksen-
tekokyky määräytyy näissä toiminnoissa onnistumisesta sekä 
toisaalta sen mukaisesti, kuinka konserni onnistuu löytämään 
kannattavan kasvun kohteet ja toimintatavat kotiin vietävissä 
vanhusten hoivapalveluissa. Konsernissa käynnistetty aktiivinen 
tehostamis- ja strategiatyö luo perustan arviolle, että Tradecare -
-konserni tulee saavuttamaan budjetoidun, jonkin verran tätä 
vuotta paremman tulostason vuonna 2019.

Konsernin tunnusluvut:
milj.euroa 2018  2017 2016 2015 2014 2013

Liikevaihto 430    551 489 461 466 512

Liiketulos 2    101 12 3 – 6 – 4

-liike vaihdosta (%) 0,5 18,4 2,4 0,7 – 1,3 – 0,7

Tulos ennen  
satunnaisia eriä

 
12

 
108

 
22

 
9

 
– 5

 
5

Omavaraisuusaste (%) 75      81 75 89 88 89

Hallituksen esitys ylijäämän ja  
käyttörahaston käyttämistä koskien
Osuuskunta Tradekan tilikauden ylijäämä on 2 133 460,42  euroa 
ja käyttörahasto on 441 181 387,53 euroa eli vapaa oma 
 pääoma on yhteensä 443 314 847,95 euroa.

Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon 
ja että käyttörahastosta lahjoitetaan Osuuskunnan  sääntöjen 
8§:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään 
1 100 000,00 euroa.
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Osuuskunta-konserni

Konsernituloslaskelma 1.1.– 31.12.2018
milj.euroa 2018 2017

LIIKEVAIHTO 430,1 550,7

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen lisäys (+) / vähennys (-) –0,4 0,0

Liiketoiminnan muut tuotot 6,9 92,3

Liiketoiminnan kulut:

Materiaalit ja palvelut –235,9 –187,6

Henkilöstökulut –104,7 –120,5

Poistot ja arvonalentumiset –17,5 –41,0

Liiketoiminnan muut kulut –76,5 –193,0

Yhteensä –434,6 –542,0

LIIKEVOITTO 2,0 101,1

Rahoitustuotot ja -kulut 10,0 6,9

VOITTO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 12,1 108,0

Tilinpäätössiirrot 0,0 0,0

Tuloverot –4,7 –8,6

Vähemmistön osuus –0,1 –1,7

TILIKAUDEN VOITTO 7,2 97,8

Konsernitase 31.12. 2018
milj.euroa 2018 2017

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat:

Aineettomat hyödykkeet 21,4 18,0

Konserniliikearvo 129,0 50,2

Aineelliset hyödykkeet 29,5 26,4

Sijoitukset:

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 4,6 4,8

Muut sijoitukset 139,9 108,3

Pysyvät vastaavat yhteensä 324,4 207,7

Vaihtuvat vastaavat:

Vaihto-omaisuus 291,7 282,7

Saamiset 49,8 48,4

Rahoitusarvopaperit 8,5 22,8

Rahat ja pankkisaamiset 63,6 130,7

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 413,6 484,5

Vastaavaa yhteensä 738,0 692,2

VASTATTAVAA 2018 2017

Oma pääoma:

Osuuspääoma 5,9 6,0

Vararahasto 13,4 13,4

Käyttörahasto 518,0 431,1

Tilikauden voitto 7,2 97,8

Oma pääoma yhteensä 544,5 548,2

Vähemmistöosuus 10,9 11,3

Pakolliset varaukset 0,5 0,1

Vieras pääoma:

Pitkäaikainen vieras pääoma 78,1 42,2

Lyhytaikainen vieras pääoma 103,9 90,4

Vieras pääoma yhteensä 182,0 132,6

Vastattavaa yhteensä 738,0 692,2
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Konsernin rahoituslaskelma 1.1.–31.12. 2018
milj.euroa 2018 2017

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 12,1 108,0

Oikaisut:

+ Poistot ja arvonalentumiset 17,5 41,0

-/+ Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 15,1 0,2

-/+ Rahoitustuotot ja -kulut –10,0 –6,9

-/+ Muut oikaisut, mm. myyntivoitot ja -tappiot –1,5 –90,9

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 33,0 51,3

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(–) / väh. (+) 7,2 – 8,2

Vaihto-omaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) –12,0 – 61,9

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (–) –8,6 4,5

Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja 19,7 –14,3

Maksetut korot ja muut rahoituskulut –3,3 –0,9

Saadut osingot 0,8 0,4

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 15,7 7,4

Maksetut verot –4,0 –5,3

Liiketoiminnan rahavirta 28,7 –12,6

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –21,5 –35,9

Aineell. ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot 6,8 0,1

Ostetut tytäryhtiöosakkeet –92,7 0,0

Investoinnit muihin sijoituksiin –57,3 –26,2

Luovutustulot muista sijoituksista 21,9 5,4

Myydyt tytäryhtiöosakkeet 35,1 153,0

Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 –0,9

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,7 0,0

Lainasaamisten takaisin maksut 0,0 11,2

Investointien rahavirta –107,0 106,6

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:

Osuusmaksut vuoden aikana 0,01 0,02

Palautetut osuusmaksut –0,1 –0,2

Annetut lahjoitukset –10,7 –2,1

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut –1,8 –2,0

Pitkäaikaisten lainojen nostot 14,8 0,2

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut –5,1 –5,0

Rahoituksen rahavirta –3,0 –9,1

RAHAVAROJEN MUUTOS –81,3 84,9

RAHAVARAT 1.1. 153,4 68,5

RAHAVARAT 31.12. 72,1 153,4
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Osuuskunta Tradeka

Tase 31.12. 2018
milj.euroa 31.12.2018 31.12.2017

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat:

Aineelliset hyödykkeet 1,2 0,7

Sijoitukset:

Osuudet saman konsernin yrityksissä 444,6 444,6

Muut sijoitukset 11,5 21,1

Pysyvät vastaavat yhteensä 457,2 466,4

Vaihtuvat vastaavat:

Saamiset 5,6 5,0

Rahat ja pankkisaamiset 0,9 1,4

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6,5 6,5

Vastaavaa yhteensä 463,8 472,9

VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

Oma pääoma

Osuuspääoma 5,9 6,0

Vararahasto 13,4 13,4

Käyttörahasto 441,2 451,2

Tilikauden ylijäämä 2,1 0,8

Oma pääoma yhteensä 462,6 471,3

Vieras pääoma

Lyhytaikainen 1,1 1,6

Vieras pääoma yhteensä 1,1 1,6

Vastattavaa yhteensä 463,8 472,9

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2018
milj.euroa 2018 2017

LIIKEVAIHTO 0,9 1,1

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1

Liiketoiminnan kulut:

Henkilöstökulut –1,3 –1,5

Poistot –0,1 –0,1

Liiketoiminnan muut kulut – 2,8 – 3,3

Yhteensä –4,1 –4,9

LIIKETAPPIO –3,2 –3,7

Rahoitustuotot ja -kulut –0,3 –0,2

TAPPIO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –2,8 –3,9

Tilinpäätössiirrot 5,5 5,0

Tuloverot –0,5 –0,3

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2,1 0,8
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Rahoituslaskelma 1.1.–31.12. 2018
milj.euroa 2018 2017

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –2,8 –3,9

Oikaisut:

+ Poistot 0,1 0,1

-/+ Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua –0,2 –0,2

-/+ Rahoitustuotot ja -kulut –0,3 0,2

-/+ Muut oikaisut 0,1 0,0

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta –3,1 –3,8

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(–) / väh. (+) –0,1 7,5

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (–) –0,5 0,8

Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja –3,6 4,6

Maksetut korot ja muut rahoituskulut 0,0 0,0

Saadut osingot 0,3 0,0

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,1 0,1

Maksetut verot –0,3 –1,4

Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja –3,6 3,3

Liiketoiminnan rahavirta –3,6 3,3

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –0,6 0,0

Aineell. ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,04

Myydyt omistusyhteysyritysosakkeet 0,5 0,0

Lainasaamisten muutos 14,0 0,0

Investointien rahavirta 13,9 0,04

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:

Osuusmaksut vuoden aikana 0,0 0,0

Palautetut osuusmaksut –0,1 –0,2

Annetut lahjoitukset –10,7 –2,1

Rahoituksen rahavirta –10,8 –2,3

RAHAVAROJEN MUUTOS –0,5 1,1

RAHAVARAT 1.1. 1,4 0,4

RAHAVARAT 31.12. 0,9 1,4
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Osuuskunta Tradeka on Osuuskunta Tradeka -   konsernin 
emoyritys. Osuuskunta Tradekan  kotipaikka on 
 Helsinki. Tradeka- konsernin tilin päätöksen  jäljennös 

on saatavissa Osuus kunta Tradekasta: Hämeentie 19, 
00500  Helsinki.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja  kertyneillä 
 arvonalennuspoistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot 
on  laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden 
 talou dellisen vaikutusajan perusteella hankintamenoista.

Poistoajat ovat:
Konserniliikearvo 10 – 20 vuotta

Liikearvot 5 – 10 vuotta

Sulautumistappio 20 vuotta

Aineettomat oikeudet 3 –10 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet 5 –10 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat 10– 40 vuotta

Koneet ja kalustot 3–8 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet 5–10 vuotta

Liikearvot poistetaan pääsääntöisesti 10 vuodessa; liike -
arvojen tuloa tuottavien vaikutusten on arvioitu olevan 
 vähintään 10 vuotta.

Muihin aineittomiin hyödykkeisiin menoihin sisältyvät 
vuokratilojen korjaus menot poistetaan 10 vuodessa, elleivät 
vuokrasopi mukset edellytä lyhyempää poistoaikaa. ATK- 
ohjelmistojen hankintamenot poistetaan viidessä vuodessa.

Kiinteistöjen kirjanpitoarvot konsernitaseessa  vastaavat 
 alkuperäisiä hankintamenoja tai suunnitelman mukaisia 
 hankintamenojäännöksiä.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu alku peräi - 
seen hankintamenoon tai tätä alhaisempaan arvioituun 
 käypään arvoon.

Vaihto-omaisuus koostuu Tradeka-sijoitus Oy:n vaihto- 
omaisuusosakkeista sekä Restel-yhtiöiden ravintolatoiminnan  
varastoista. Vaihto-omaisuus on kirjattu alkuperäisen hankinta-
menon tai tätä alhaisemman todennäköisen luovutushinnan 
määräisenä. Vaihto-omaisuuteen sisältyvien osakkeiden 
markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin 15,2 milj.euroa 
 ( ed.v. 35,3 M€ ) kirjanpitoarvoa korkeampi. 

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alhaisempaan 
todennäköiseen arvoon.

Rahoitusarvopaperit sisältävät julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevia rahasto-osuuksia ja  joukkovelkakirjalainoja. 

Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä 
 alhaisempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen  luovutus hintaan. 

Eläkkeet
Konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöiden lakisääteinen 
eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. 
Eläkejärjestelyt on rahoitettu työntekijöiden ja asianomaisten 
konserniyhtiöiden suorituksina eläkevakuutusyhtiöille.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätöksessä on yhdistetty konserniyhtiöiden 
tilinpäätökset ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedot niiden 
hankintahetkestä lukien. 

Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. 
Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse perustettuja.  Ostettujen 
 tytäryhtiöiden osakkeiden hankintamenot ja hankittuja 
 osak keita vastaavan oman pääoman ero on  ensisijaisesti 
kohdistettu käyttöomaisuuteen ja muilta osin esitetty 
 konserniliikearvona.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n alakonserni on yhdistelty Osuuskunta- 
konsernin tilinpäätökseen KPL 1:5.3 §:n perusteella.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat 
samoin kuin realisoitumattomat käyttöomaisuuden myyntivoitot 
on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta 
ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.

Osakkuusyhtiöt
Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. 
Kaikki osakkuusyhtiöt ovat kiinteistöosakeyhtiöitä, ja niiden 
tulososuudet sisältyvät rahoituseriin. 

Laskennalliset verot
Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu konserni-
tilinpäätöksessä verotuksen ja tilinpäätöksen välisille jaksotus-
eroille käyttäen 20 %:n verokantaa. Konsernitaseeseen sisältyy 
laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen 
verosaaminen varovaisen arvion suuruisena.

Laskennallinen verosaaminen perustuu pääosin 
 verotuksessa vielä vähentämättömiin poistoihin sekä  konsernin 
 sisäisiin katteisiin Restel-konsernin aikaisemmilta vuosilta 
 vahvistettuihin tappioihin.

Liitetiedot
31.12.2018
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Osuuskunta-konserni

Tytäryhtiöt 31.12. 2018
Konserni

 
Kotipaikka omistus-

osuus 
%

Tradeka-palvelut Oy Helsinki 100 %

Tradeka-Yhtiöt Oy Helsinki 98 %

Restel Oy Helsinki 100 %

Restel Ravintolat Oy Helsinki 100 %

Restel Liikenneasemat Oy Helsinki 100 %

Restel Fast Food Oy Helsinki 100 %

Restel Mexican Food Oy Helsinki 100 %

Tradeka-sijoitus oy Helsinki 100 %

Tradeka-kiinteistöt Oy Helsinki 100 %

Ikaalisten Monitoimihalli Ikaalinen 60 %

Tradedot Oy Helsinki 100 %

Lehtipiste Oy

Paletti Oy 100 %

Papua Merchandising Oy 100 %

Tradecare Oy Helsinki 100 %

Med Group Oy 100 %

Med Group Fleet Management Oy 100 %

Med Group Frontline Oy 100 %

Med Group Ensihoitopalvelu Oy 100 %

Tera-Kori Oy 100 %

Turun HL-Huoneisto 100 %

Citywork SOTE-palvelut Pohjanmaa Oy 100 %

Hoivea Oy 100 %

Hoivea Palvelut Oy 100 %

Yhdessä Huomiseen Oy 100 %

Tytäryhtiöt yhteensä

Osakkuusyhtiöt 31.12. 2018
Konserni 

Kotipaikka omistus - 
osuus 

%

Tradeka-Yhtiöt-konsernissa

3 kiinteistöosakkuusyhtiötä 20 %–46 %

Ki Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti Imatra 50 %

Osakkuusyhtiöt yhteensä
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Markus Aaltonen, puheenjohtaja
Mikko Raudaskoski, varapuheenjohtaja
Marjo Kiukkonen, varapuheenjohtaja
Esa Anttila
Kaija Haapsalo
Eero Heinäluoma
Antti Holopainen
Marja-Liisa Juven
Jukka Kärnä 
Harri Moisio
Leena Mustonen

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2019

KPMG Oy Ab

Jukka Rajala, KHT

Tilinpäätöksen ja 
 toimintakertomuksen 
 allekirjoitukset

Tilinpäätösmerkintä

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2019

Miia Nahkuri
Tarja Pietilä
Jorma Pimperi
Kirsti Puurunen
Kari Rajamäki
Maritta Salo
Ilkka Sepponen
Ulla-Maija Sievinen
Nina Söderlund
Sinikka Anttila, henkilöstön edustaja 
Perttu Puro, toimitusjohtaja 
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Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Osuuskunta Tradekan (y-tunnus 
0196885-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.– 31.12. 2018. Tilin-
päätös sisältää sekä konsernin että emo-osuuskunnan taseen, 
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan konsernin sekä emo-osuuskunnan toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa  voimassa 
 olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
 mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatet-
tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin 
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkas tuksessa. Olemme riippumattomia emo-osuuskunnasta 
ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suoritta maamme 
tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan 
olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeel lisen 
 määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja  
toimitusjohtajan  velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen  laatimisesta 
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan  Suomessa 
 voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 
 säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia 
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä 
 johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
 velvollisia arvioimaan emo-osuuskunnan ja konsernin kykyä 
 jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään 
seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tílinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. 
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi 
jos emo-osuuskunta tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta 
 lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
 tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko 
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastus-
kertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on 

Tilintarkastuskertomus

Osuuskunta Tradekan jäsenille
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korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi  aiheutua 
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 
 olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odot-
taa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
 kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme 
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia 
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytök sestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on 
suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi 
liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 
 esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen  kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
 suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, 
että pystyisimme antamaan lausunnon emo-osuuskunnan 
tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitus-
johtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös  perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankki-
mamme tilintarkastusevidenssin perusteella johto-
päätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi 
antaa merkittävää aihetta epäillä emo-osuuskunnan tai 
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätök-
semme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän 
täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme  lukijan 
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitet-
täviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät 
ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme 
 perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 
mennessä  hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset 
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, 
ettei emo-osuuskunta tai konserni pysty jatkamaan 
 toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä 
 esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen 
 perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se 
antaa oikean ja riittävän kuvan. 

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai 
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta 
pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätök-
sestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, 
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastus-
lausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilin tarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien 
 mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, 
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. 
Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä 
 koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen 
tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, 
onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen 
tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen 
 kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheel-
listä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toiminta-
kertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toiminta kertomus 
on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella  johtopäätöksen, 
että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys,  meidän 
on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian 
 suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 7. maaliskuuta 2019
KPMG OY AB

Jukka Rajala
KHT
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Uudenmaan piiri
Hilkka Ahde, Helsinki
Paavo Arhinmäki, Helsinki
Maria Guzenina, Espoo
Juhani Kouhia, Hyvinkää
Tuija Lahtinen, Hyvinkää 
Lasse Lehtinen, Helsinki
Antti Lindtman, Vantaa
Matti Pajuoja, Lohja
Matti Saarinen, Lohja
Jani Sievinen, Vihti
Pilvi Torsti, Helsinki

Varsinais-Suomen piiri
Li Andersson, Turku
Kristiina Hellsten, Turku
Mikko Immonen, Mynämäki
Ilkka Kantola, Turku
Janne Laulumaa, Raisio
Jukka Roos, Salo
Mikko Rönnholm, Naantali
Johannes Yrttiaho, Turku

Satakunnan piiri
Erja Järvinen, Pori
Harri Lehtonen, Eura
Jari Myllykoski, Nakkila
Jari Pajukoski, Pori
Sari Pihlajaniemi, Kankaanpää
Antti Vuolanne, Pori

Hämeen piiri
Jorma Hacklin, Jokioinen
Ilkka Joenpalo, Forssa
Aarne Kauranen, Hämeenlinna
Leena Murtonen, Hämeenlinna

Ritva Oinonen, Hämeenlinna
Aino-Kaisa Pekonen, Riihimäki
Kari Salmi, Lahti
Ulla Vaara, Lahti

Pirkanmaan piiri
Jussi-Pekka Ahonen, Ylöjärvi
Jukka Gustafsson, Tampere 
Keijo Kaleva, Virrat
Sirpa Koivisto, Tampere
Marja-Leena Niskanen, Valkeakoski
Arja Ojala, Tampere
Eila Rimmi, Tampere
Matti Salo, Parkano
Pauli Schadrin, Nokia
Marjatta Stenius-Kaukonen, Rautajärvi
Sinikka Torkkola, Tampere

Kaakkois-Suomen piiri
Jouni Backman, Savonlinna
Harri Helminen, Kouvola
Teemu Hirvonen, Savonlinna
Anneli Kiljunen, Lappeenranta
Raine Lehkonen, Mikkeli
Timo Mykrä, Imatra 
Harri Nykänen, Imatra
Sirpa Paatero, Kotka
Minna Tuukkanen, Kuusankoski
Esa Valkonen, Savonlinna

Savo-Karjalan piiri
Maija Kaverinen, Lieksa
Esa Lahtela, Kitee
Maija Martikainen, Joensuu
Iivo Polvi, Iisalmi
Raija Puumalainen, Varkaus

Pirjo Rämänen, Joensuu
Neeta Röppänen, Kuopio
Erkki Virtanen, Kuopio
Tuula Väätäinen, Kuopio

Vaasan piiri
Anneli Lehto, Vaasa
Riitta Lehtola, Seinäjoki
Kauko Niemi, Kokkola
Matias Mäkynen, Vaasa
Pirjo Urpilainen, Kokkola

Keski-Suomen piiri
Iiris Hacklin, Jämsä
Eila Tiainen, Säynätsalo
Jorma Toikkanen, Pihtipudas
Kari Yksjärvi, Jyväskylä
Leena Yksjärvi, Jyväskylä

Oulun piiri
Anne Huotari, Oulu
Raimo Järvenpää, Oulu
Erkki Kalliorinne, Oulu
Ritva Kitinoja, Oulu
Merja Kyllönen, Suomussalmi
Tarja Ollanketo, Raahe
Tytti Tuppurainen, Oulu
Aimo Törmälehto, Ylivieska

Lapin piiri
Jukka Ikäläinen, Kemi
Marketta Korrensalo, Kemi
Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi
Juha Pikkarainen, Kemijärvi

Osuuskunta Tradekan edustajisto
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Hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos
Varapuheenjohtaja Mikko Raudaskoski, rehtori
Varapuheenjohtaja Marjo Kiukkonen, varatuomari

Esa Anttila, rehtori
Jukka Gustafsson, kansanedustaja, 20.3. 2018 saakka
Kaija Haapsalo, sairaanhoitaja
Antti Holopainen, ylilääkäri
Aarne Kauranen, maakuntaneuvos, 20.3.2018 saakka
Jukka Kärnä, elinkeinopoliittinen asiantuntija
Harri Moisio, nuorisokodin johtaja
Leena Mustonen, myymäläpäällikkö
Hannu Peltonen, vanhempi ammattimies, 20.3. 2018 saakka
Jorma Pimperi, alueluottamusmies
Kirsti Puurunen, aluetoimitsija
Kari Rajamäki, entinen kansanedustaja
Jukka Roos, kunnallisneuvos, 20.3.2018 saakka
Maritta Salo, pankkitoimihenkilö
Ilkka Sepponen, isännöitsijä
Ulla-Maija Sievinen, toimittaja
Eila Tiainen, toimittaja, entinen kansanedustaja, 20.3. 2018 saakka
Eero Heinäluoma, kansanedustaja, 20.3. 2018 alkaen
Miia Nahkuri, palveluohjaaja, sosionomi, 20.3. 2018 alkaen
Nina Söderlund, valtiotieteen maisteri, 20.3. 2018 alkaen
Marja-Liisa Juven, lähihoitaja, 20.3. 2018 alkaen
Tarja Pietilä, pääluottamusmies, 20.3. 2018 alkaen

Henkilöstön edustaja  
Sinikka Anttila, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu

Osuuskunta 
Tradekan hallitus

Tradeka-Yhtiöt 
Oy:n hallitus
Hallituksen puheenjohtaja
Markku Hyvärinen

Hallituksen varapuheenjohtaja
Raimo Luoma, OTK, LL.M hallituksen varapuheenjohtaja

Minna Lintonen, KM rehtori
Tapio Luttinen, professori
Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja
Jussi Saramo, toiminnanjohtaja
Jukka Simula, asianajaja

Henkilöstön edustaja
Sari Tamminen, hallinto- ja talousassistentti

Kuvassa Markku Hyvärinen, Raimo Luoma, Jussi Saramo, 

Minna Lintonen ja Jukka Simula. Alarivissä: Tuire Mannila, 

Sari Tamminen ja Tapio Luttinen.

Kuvassa vasemmalta Markus Aaltonen, Marjo Kiukkonen  

ja Mikko Raudaskoski.
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Osuuskunta Tradekan johtoryhmä

Perttu Puro, toimitusjohtaja, 
 Osuuskunta Tradeka

Ari Tasa, talousjohtaja, 
 Osuuskunta Tradeka

Satu Niemelä, vastuullisuusjohtaja, 
 Osuuskunta Tradeka, toimitusjohtaja, 
 Tradeka-palvelut Oy

Jari Pussinen, toimitusjohtaja, 
 Tradeka-sijoitus Oy

Mikael Backman, toimitusjohtaja, 
 Restel Oy
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HÄMEEN KIRJAPAINO OY
ClimateCalc CC-000025/FI
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TRAALI PAINOTUOTE

4041  0209
Painotuote
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