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Tradekan, Tradekan säätiön  

sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n 

muodostama kokonaisuus. 

 Haluamme luoda edistys-

mieliselle osuustoiminnalle 

tätä päivää puhuttelevaa 

sisältöä sekä tarjota ihmisille 

 mahdollisuuksia arvojensa 

mukaiseen kuluttamiseen.
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Toimimme jäsentemme 

hyväksi tarjoamalla heille 

tuntuvia taloudellisia etuja 

sekä kokonaan tai  osittain 

omistamiemme yritysten 

että muiden yhteistyö-

kumppaneidemme toimesta.

Harjoitamme ja kehitämme 

vastuullista liike toimintaa, 

jonka tuloksesta palautamme 

merkittävän osan  takaisin 

suomalaiseen yhteiskuntaan 

tukemalla   jäse nis tömme 

arvojen mukaista yleishyödyl-

listä  toimintaa.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Uudistuneen Tradekan  
ensimmäinen vuosi
Viime vuosi oli Tradekalle 
ensimmäinen kokonainen vuosi 
uudessa toimintarakenteessa. 
Uudessa rakenteessa Tradekan 
liiketoiminnan harjoittamisesta  
vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jäsen-
asioista ja Tradeka-Yhtiöiden 
omistajaohjauksesta Osuus-
kunta Tradeka. Tradekan säätiö 
puolestaan vastaa kasvavassa 
määrin Tradekan yleishyödyllises-
tä toiminnasta. Uusi rakenne on 
osoittautunut toimivaksi. 

Jäsentoiminnassa jatkamme 
viime vuosina toimivaksi osoittau-
tuneella linjalla. Kaikki jäsenemme 
saavat jäsenetuna tänäkin vuonna 
tuntuvia alennuksia Restelistä 
ja yhteistyökumppaneiltamme. 
PINS-järjestelmään liittyneet 
jäsenet saavat myös kaksin-
kertaisen määrän PINS-pisteitä 
ostoksistaan Restelissä. 

Vahvistamassaan strategiassa 
Tradeka-Yhtiöt Oy on määritel-
lyt Tradekalle kolme strategista 
omistuskategoriaa, jotka ohjaavat 
Tradeka-yhtiöiden toimintaa ja 
omistajaohjausta. Omista ja kehitä 
-kategoriaan kuuluvat sellaiset 
omistukset, joissa Tradeka-yhtiöt 
pyrkii omistaja-arvon kasvattami-
seen ammattimaisen ja pitkäjän-
teisen omistajuuden kautta. Tällä 
hetkellä tähän kategoriaan kuuluu 
Tradeka-yhtiöiden omistus Restel 
Oy:ssä. 

Restel Oy:lle kulunut vuosi oli 
vaikea. Heikko yleinen suhdanne-
tilanne ja kotimaisen ostovoiman 
hiipuminen painoivat Restelin 
tulosta. Lisäksi Restelin tulosta 
heikensi noin 2,6 miljoonan suu-
ruiset kertaluontoiset kulukirja-
ukset. Tulevaan tuloksentekoky-
kyynsä Restel puolestaan panosti 
erityisesti avaamalla uusia Burger 

King- ja O`Learys- ravintoloita. 
Hotelli- ja ravintolamarkkinoiden 
heikkoina pysyneisiin suhdanne-
näkymiin Restel varautuu toimin-
taansa edelleen tehostamalla ja 
kulurakennettaan keventämällä. 

Sijoita ja turvaa -kategoria 
muodostuu likvidistä, aktiivisesti 
hoidetusta ja laajasti hajautetusta 
sijoitusvarallisuudesta. Kategorian 
muodostaa pääosa Tradeka-
Yhtiöiden kokonaan omistaman 
sijoitusyhtiön, Tradeka-sijoitus 
oy:n sijoitusvarallisuudesta. Trade-
ka-sijoituksen sijoitustoiminnan 
tuotoksi viime vuodelta muodostui 
6,2 prosenttia.

Kolmannen, Luo uutta -kategorian 
muodostavat sellaiset omistuk-
set, joiden avulla Tradeka pyrkii 
edistämään suomalaisen talous-
elämän rakennemuutosta sekä 
tukemaan uuden osaamisen, 
innovaatioiden ja työpaikkojen 
syntymistä Suomeen. Kategorian 
omistukset toteuttavat tähän  
päivään istuvalla tavalla myös 
edistysmielisen osuustoimintaliik-
keen yhteiskunnallista tavoitetta 
edistää kuluttajien omaehtoisen 
liiketoiminnan harjoittamista. 
Kategoriaan kuuluvat sijoitukset 
edellä kuvattuja tavoitteita toteut-
taviin pääoma- tms. rahastoihin 
sekä Tradekan suorat sijoitukset 
uusiin kasvu- ja start up-yrityksiin. 
Viime vuonna Tradeka teki tähän 
kategoriaan liittyen sijoituksen 
mm. media-alaan kuten elokuviin 
ja tv-sarjoihin sijoittavaan IPR VC-
rahastoon ja varhaisen vaiheen 
ICT-yrityksiin sijoittavaan Super-
hero Venture CF-rahastoon.

Yleishyödyllisen toiminnan 
osalta olemme valinneet uudeksi 
painopistealueeksi digitaalisen 
murroksen. Ensimmäisen tähän 

liittyvän lahjoituksen teimme 
marraskuussa Slush -start up 
-tapahtumassa.

Kaiken kaikkiaan viime vuodesta 
muodostui Tradekalle olosuhteisiin 
nähden tyydyttävä. Osuuskunta 
Tradeka-konsernin tilikauden tu-
lokseksi muodostui 7,2 miljoonaa 
euroa. Osuuskunta konsernin 
tulos parani 11,1 miljoonaa euroa 
vuoden takaiseen verrattuna.

Yleisestä talous- ja suhdanneke-
hityksestä johtuen Osuuskunnan 
toimintaympäristö tulee myös 
tänä vuonna olemaan varsin  
vaikea. Hotelli- ja ravintola-alalla 
sopeutuminen kysynnän muu-
toksiin vaatii entistä enemmän 
työtä. Globaaliin talouskehityk-
seen liittyvät epävarmuustekijät 
heijastuvat puolestaan sijoitustoi-
minnan harjoittamiseen. Uskon 
kuitenkin, että Tradekalla on hyvät 
edellytykset yltää tänäkin vuonna 
hyvään tuloskehitykseen.

2.3.2016

Perttu Puro
toimitusjohtaja
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Tradeka konserniraken-
teessa osuuskunta vastaa 
Tradekan jäsen- ja jäsenetutoi-
minnasta, Tradeka-Yhtiöt Oy:n 
omistajaohjauksesta sekä yleis-
hyödyllisen toiminnan tukemisesta 
yhdessä Tradekan säätiön kanssa.

OSUUSKUNTA TRADEKA

Muun toiminnan ohella osuus-
kunnan toimintaa sävytti valmis-
tautuminen parhaillaan käytäviin 
osuuskunnan edustajiston vaalei-
hin, joissa valitaan osuuskunnalle 
sen ylintä päätösvaltaa käyttävä 
edustajisto seuraavaksi kuudeksi 
vuodeksi.

Hyvä hallinto
Tradekalle vahvistetulla Corpo-
rate Governence -ohjeistuksella 
pyritään turvaamaan Tradekan 
korkeatasoinen päätöksenteko ja 
hallinnointi. Ohjeistus on laadittu 
comply or explain -periaatetta 
noudattaen ja perustuu listayhtiöitä 
koskeviin corporate governance 
suosituksiin. 

Osuuskunta Tradekan Corporate 
Governance -ohjeistus on koko-
naisuudessaan julkaistu osuus-
kunnan www-sivuilla, joilla on 
julkaistu myös selostus Osuuskun-
ta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän 
toiminnasta vuonna 2015.

Verostrategia
Tradeka-konserni on verovelvol-
linen yksinomaan Suomessa. 
Verojen maksamisessa, kerää-
misessä ja tilittämisessä Tradeka 
noudattaa Suomen lainsäädän-
töä. Tradeka huolehtii laki-
sääteisten verovelvollisuuksiensa 
huolellisesta noudattamisesta. 
Verostrategiansa mukaisesti Tra-
deka hyödyntää verotuksessaan 
konsernille vahvistetut tappiot 
täysimääräisesti. Sijoitustoimin-
nassaan Tradeka ei tee sijoituksia 
OECD:n määrittelemiin veropara-
tiisivaltioihin.

Muut omistukset
Osuuskunta Tradeka omistaa noin 
20 % Kauppahalli24 -nimisestä 
päivittäistavaroiden nettikauppaa 
harjoittavasta yhtiöstä. Kauppa-
halli24 tarjoaa erillisen kuljetus-
edun Tradekan jäsenille.

Osuuskunta Tradeka pyrkii omistamiensa yritysten omistaja-
arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksessaan 
Osuuskunta Tradeka edellyttää, että sen omistamat yritykset 
toimivat vastuullisesti, noudattavat hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja 
voimassa olevia hyvän hallinnon periaatteita sekä sitä, ettei niiden 
liiketoiminnassa oteta liiallisia riskejä.

Osuuskunta Tradekan  
omistajaohjauksen lähtökohdat:
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Suomalaisen yhteiskunnan hyväksi

Toiminta-ajatuksemme  
mukaisesti palautamme  
merkittävän osan liiketoimintamme 
tuloksesta takaisin suomalaiseen 
yhteiskuntaan tukemalla jäsenis-
tömme arvojen mukaista  
yleishyödyllistä toimintaa. 
Osuuskunnan hallitus päättää 
lahjoituksen saajista vuosittain 
edustajiston tähän osoittaman 
enimmäismäärän puitteissa.

Viime vuonna lahjoituksista 
kanavoitiin merkittävä osa lasten 
ja nuorten hyväksi tehtävään 
työhön. Lastensuojelujärjestöjen 
lisäksi Tradeka tukee Uuden 
Lastensairaalan rakentamista 
yhteensä 150 000 eurolla vuosina 
2014 – 2016.

Lisäksi osuuskunta jatkoi yhteis-
työtään valtakunnallisten eläke-
läisjärjestöjen Eläkkeensaajien 
keskusliiton sekä Eläkeläiset ry:n 
kanssa yhteistyön, jossa Restel 

osuuskunnan tuella tarjoaa näiden 
järjestöjen jäsenille mahdollisuu-
den kylpylälomaan Rantasipi 
kylpylöissä erikoisedulliseen 
hintaan. Myös omaishoitajien 
lomatoimintaa osuuskunta tuki 
ilmaisilla kylpyläyöpymisillä. 
Uuteen yleishyödyllisen toiminnan 
painopistealueeseen, oikeuden-
mukaisen digitalisaatiokehityksen 
tukemiseen liittyen osuuskunta 
lahjoitti marraskuussa järjestetys-
sä Slush-tapahtumassa 60 000 
euroa Nappi Naapuri -palvelulle.

OSUUSKUNNAN  
YLEISHYÖDYLLISET  

YHTEISTYÖKUMPPANIT 
2015

Ensi- ja turvakotien 
liitto

Uusi  
Lastensairaala

Pioneeri- 
liitto

Omaishoitajat ja 
läheiset -liitto ry

Nuorten  
Kotkien  

Keskusliitto

Kalevi Sorsa  
-säätiö

Spartacus- 
säätiö

Vasemmisto- 
foorumi

Eläkkeensaajien 
keskusliitto

Eläkeläiset ry

E-seniorit

Wanhat  
Toverit ry

Parasta  
Lapsille ry

Solidaarisuus

Tradeka-palvelut oy

Tradeka-palvelut oy on 
Osuuskunnan tytäryhtiö, joka  
vastaa Tradekan jäsenpalveluiden 
tuottamisesta. Vuonna 2015 
jatkettiin jäsenetujen kehittämistä 
hyväksikäyttäen PINS-korttia ja 
sen etuohjelmaa. 
 
Vuonna 2014 käyttöönotettu 
PINS-etuohjelma vakiinnutti ase-
mansa viime vuonna. Ohjelmaan 
on liittynyt 1,2 miljoonaa suoma-
laista joista korttinsa aktivoineita 
Tradekan jäseniä on yli 100.000. 
Jäsenetuja pyritään kehittämään 
osana PINS-etuohjelmaa. 
 
Osuuskunta antaa merkittäviä 
alennuksia jäsenilleen Restelin ho-
telleissa ja ravintoloissa. Jäsenetu-
ja markkinoitiin lehti-ilmoituksin 

ja lähettämällä markkinointiluvan 
antaneille jäsenille sähköisiä 
uutiskirjeitä. Jäseneduista kertovia 
ja tarjouksia sisältäviä uutiskirjeitä 
lähetettiin 7 kappaletta.
Kuluttajaliiton kanssa aloitettiin 
yhteistyö. Uutena jäsenetuna 
tarjottiin jäsenille ilmaiseksi Kulut-
tajalehden digiversiota. Digilehden 
tilauksia on tehty yli 3000 kpl. 
Markkinoinnissa on enenevässä 
määrin panostettu sähköpostiin 
ja sosiaaliseen mediaan. Osuus-
kunnan facebook-sivut avattiin 
lokakuussa 2015.
 
Jäsenrekisterin hoito ja jäsenten 
puhelinpalvelu siirtyi marras-
kuussa Suomen Lähikauppa 
Oy:ltä Restel Oy:n hoidettavaksi. 
PINS-alkusaldoedusta luovuttiin 

2016 alusta ja sen korvasi kaikissa 
Restelin toimipaikoissa jäsenille 
maksettavat tuplapinssit.
 
Vuonna 2016 Osuuskunnan vaa-
lipostituksen yhteydessä posti-
tettiin kaikille jäsenille 3x10 euron 
arvosetelit. Jäsenalennukset 
Restelin toimipaikoissa säilytetään 
ennallaan. Jäsenetuja kehitetään 
edelleen vuonna 2016 tukeutuen 
enenevässä määrin sähköisiin 
viestimiin ja sosiaaliseen mediaan.

Työväen  
Sivistysliitto

Kansan  
Sivistystyönliitto

Nappi Naapuri/
Yhteismaa ry
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TRADEKA-YHTIÖT OY

Tradeka-Yhtiöt Oy on Osuus-
kunta Tradekan perustama osake-
yhtiö, joka huolehtii osuuskunnan 
ydinliiketoimintojen hallinnoinnista 
ja omistajaohjauksesta. Yhtiö 
omistaa Restel Oy:n ja Tradeka-
sijoitus oy:n osakkeet kokonaisuu-
dessaan. 

Yhtiölle vahvistetun liiketoiminta-
strategian mukaan yhtiön omis-
tajaohjauksen periaatteet ovat: 
tuloksellisuus, asiantuntevuus ja 
johdonmukaisuus, pitkäjänteisyys 
sekä vastuullisuus ja kohtuullisuus. 
Yhtiön omistukset ovat jaettu 
omista ja kehitä, sijoita ja turvaa 
sekä luo uutta -kategorioihin. 

Omista ja kehitä

•   Kategoriaan kuuluvat yhtiön 
pitkäjänteisen omistuksen 
myötä saavuttamat ydinliike-
toiminnot, joissa Tradeka-
Yhtiöt pyrkii omistaja-arvon 
kasvattamiseen pitkällä 
aikavälillä.

Sijoita ja turvaa

•  Kategoriaan kuuluvat  
hallit tuun riskinottoon  
perustuvaan sijoitustoimin-
taan liittyvät omistukset

Tradeka-sijoitus oy:n  
likvidisalkku ja pääosa  
epälikvidistä salkusta

Luo uutta

•  Kategoriaan kuuluvat omis-
tukset, joiden avulla Tradeka-
Yhtiöt pyrkii edistämään 
suomalaisen talouselämän 
rakennemuutosta sekä on tu-
kemassa uuden osaamisen, 
innovaatioiden ja työpaikko-
jen syntymistä Suomeen.

Restel Oy:n hotelli-  
ja ravintolatoimiala,  
mahdolliset uudet  

liiketoiminnot

Pääomarahasto- 
sijoitukset ICT- ja  

Cleantech-alan yrityksiin, 
Seulo-palvelut Oy 

(Kauppahalli24)
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Restel Oy on Tradeka-Yhtiöt 
Oy:n kokonaan omistama tytär-
yhtiö ja Suomen johtava hotelli- ja 
ravintola-alan yritys. Konserniin 
kuuluu 230 ravintolaa ja lähes  
50 hotellia.

Restel Oy

Restelin hotelleja ovat kotimaiset 
Cumulus- ja Rantasipi-ketjut, 
Hotelli Seurahuone Helsinki, 
kansainväliset Holiday Inn -hotellit, 
Crowne Plaza Helsinki ja Hotel 
Indigo Helsinki - Boulevard.
Restelin laajaan ravintolavalikoi-
maan kuuluu mm. klassikkora-
vintoloita, kuten Turussa toimiva 
Foija, Kuopiossa sijaitseva muik-
kuravintola Sampo sekä Helsingin 
Ullanlinnan helmi, Central. Pika-
ruokapuolta edustavat BURGER 
KING®- ja Rax Buffet -ravintolat ja 
seurusteluravintoiloihin lukeutuvat 
Hemingway’s- ja Wanha Mestari 
-ravintolaketjut sekä uusi samp-
panja- ja viinibaari BLVD26. Lisäk-
si Restel-konserniin kuuluvat myös 
O´Learys-, HelmiSimpukka-, Huvi-
retki-, Martina-, Mario-, Vespa-, 
Grillsson- ja Kaarle XII -ravintolat 
sekä Tapahtumaravintolat.

Restel jatkoi vuonna 2015 kilpai-
lukykynsä ja kustannustehokkuu-
tensa parantamista. Tulos parani 
edellisestä vuodesta jääden 
kuitenkin edelleen tappiolliseksi. 
Tulokseen vaikutti ennen kaikkea 
yleisesti heikentynyt myynninkehi-
tys hotelli- ja ravintolatoimialoilla.
 

Vuoden 2015 tapahtumia

- Restelin johtoryhmässä aloitti 
kolme uutta jäsentä: kaupallinen 
johtaja Anni Kallioniemi, henki-
löstöjohtaja Merja Rissanen ja 
taloudesta vastaava johtaja Maarit 
Meritähti.

- Restel avasi seitsemän  
BURGER KING® -ravintolaa ja 
kaksi O’Learys-ravintolaa.

- Hotellikapasiteettia lisäsi Poh-
joismaiden ensimmäisen Hotel 
Indigon avaaminen Helsingissä. 

- The Guardian nosti Hotel Indigo 
Helsinki - Boulevardin kansain-
välisten ykkösmajoituskohteiden 
listalle.

- Restel julkisti Helsingin uuden 
hotellikohteen konseptin ja nimen 
- Cumulus Meilahti Helsinki.

- Restel solmi ensimmäisen SUB 
franchising-sopimuksen HMS 
Host Finland Oy:n kanssa. Restel 
ja HMS Host Finland avasivat 
yhteistyössä kaksi uutta ravintolaa 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

- Tradeka-Yhtiöt Oy vahvisti 
Restelin hallitusta nimittämällä 
hallituksen uudeksi jäseneksi 
Instru optiikka Oy:n toimitusjohta-
jan KTM Catarina Fagerholmin. 

- Restel avasi maailman pohjoi-
simman Holiday Inn® -hotellin, 
hotelli Holiday Inn Tampereen, 
Central Stationin Cumulus Rauta-
tienkadun tiloihin. 

- Restelin vuoden kuumin uutuus 
oli Mannerheimintielle Helsinkiin 
avattu maailman ensimmäinen 
BURGER KING® -pikaruokasauna.

- AS Tallink Gruppin ja Restel 
Oy:n edustajat allekirjoittivat sopi-
muksen maailman ensimmäisestä 
Itämerellä seilaavasta BURGER 
KING® -ravintolasta. Ravintola 
avattiin Tallinkin Star-pikalaivalle 
Helsinki  – Tallinna -reitille helmi-
kuussa 2016.

Restel-konsernin liikevaihto oli 
382,6 (386,2) miljoonaa euroa, 
jossa oli edelliseen vuoteen verrat-
tuna laskua 3,7 miljoonaa euroa eli 
0,9 prosenttia. Edellisvuotta alhai-
sempi liikevaihto johtui erityisesti 
heikosta kysyntätilanteesta. Liike-
tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 
edellisen vuoden tasolla. Restelin 
tulos ennen satunnaisia eriä oli 7,6 
(16,1) miljoonaa euroa tappiollinen. 
Tulosta rasittivat tehostamistoi-
menpiteisiin liittyvät kertaluontoiset 
kulut 2,6 (9,4) miljoonaa euroa. 
Konsernin rahoitusasema pysyi 
koko vuoden hyvänä.
 
Kertomusvuoden aikana liike-
toiminta loppui 11 ravintolan ja 
7 liikenneaseman osalta. Neljä 
hotellia suljettiin ja lisäksi Turussa 
ja Oulussa toteutettiin hotellien 
yhdistäminen.
 
Vuonna 2015 Restel työllisti noin 
5 000 hotelli- ja ravintola-alan 
ammattilaista. Palvelujen ja henki-
löstön kehittäminen jatkuu myös 
kuluvana vuonna.

Toimitusjohtaja, DI Mikael Backman

Restel-konsernin henkilömäärä 4 966

Restel-konsernin liikevaihto oli 382,6 miljoonaa euroa

Restel Oy:n hallitukseen kuuluivat: Perttu Puro (pj), Matti Pirnes (vpj),  
Catarina Fagerholm, Timo Mikkola, Anders Lilius ja Ralf Holmlund.  
Henkilöstön edustajana hallituksessa oli pääluottamusmies Erja Backman.

Restel Oy

12 Osuuskunta Tradeka  •  VUOSIKERTOMUS 2015 Osuuskunta Tradeka •  VUOSIKERTOMUS 2015 13



Tradeka-sijoitus oy:n sijoitusallokaatio 
vuoden 2015 lopussa

Tradeka-sijoitus oy on 
Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan 
omistama tytäryhtiö. Tradeka-
Yhtiöt Oy toimii Tradeka-sijoitus 
oy:ssä pitkäjänteisenä omistajana, 
joka turvaa yhtiön kehittymisen ja 
mahdollisuudet harjoittaa pitkällä 
aikavälillä tuloksellista sijoitustoi-
mintaa.

Tradeka-sijoitus oy:n liiketoimintaa 
ohjaa Tradeka-Yhtiöt Oy:lle vahvis-
tettu strategia, jossa on asetettu 
Tradeka-Sijoitus oy:n sijoitustoi-
minnan seuraava tuottotavoite:
”Tradeka-sijoitus oy:n sijoitustoi-
minnan tavoitteena on sijoitusten 
mahdollisimman korkea tuotto 
ottamatta kuitenkaan sijoitustoi-
minnassa riskejä, jotka ylittävät 
yhtiön riskinkantokyvyn.

Sijoitusomaisuuden pitkän aika-
välin nimellistuotto-odotus tulee 
olla 6 prosenttia vastaten noin 4 
prosentin reaalituotto-odotusta. 
Sijoitustoiminnan laskennallinen 
enimmäisriski saa kulloinkin olla 
korkeintaan 10 prosenttia yhtiön 
sijoitusomaisuuden määrästä. 
Lisäksi tehtyjen sijoitusten tulee 
tuotoltaan olla sijoituslajeittain 
kilpailukykyisiä suhteesta muiden 
instituutiosijoittajien vastaaviin 
sijoituksiin.”

Tradeka-sijoitus oy

Viime vuoden aikana Tradeka- 
sijoituksen sijoitustoiminta tuotti 
6,2 prosenttia salkun vertailuin-
deksin tuottaessa 4,5 prosenttia.

Vuosi 2015 oli makrotalouden 
kehityksen kannalta pettymys. 
Öljyn hinnan romahdus ja Kiinan 
talouden heikkeneminen, mukaan 
lukien valuutan devalvointi, 
laskivat kursseja. Markkinoille oli 
ominaista suuret heilahtelut ja 
epäyhtenäinen kehitys.  

Yhtiön sijoitusstrategian mukai-
sesti salkku on hajautettu eri 
omaisuuslajeihin sijoittamalla eri 
varainhoitajien sijoitustuotteisiin, 
pääasiassa rahastoihoin. Allo-
kaatiopäätökset ovat keskitetysti 
yhtiössä. Onnistuneen hajautuk-
sen myötä salkun riskitaso on 
ollut selvästi vertailusalkkua ma-
talampi. Muutamat onnistuneet 
sektori- ja muut valinnat nostivat 
tuoton selvästi vertailuindeksiä 
paremmaksi.

Omaisuuslajeista parhaiten  
tuottivat osakkeet, joiden tuotto 
oli 12,2 %. Korkosijoitukset tuotti-
vat 0,4 % ja muut likvidit sijoituk-
set 3,2 %.

Vuoden aikana kiinteistö-, pää-
omarahasto- ja muiden epälik-
vidien sijoitusten osuus sijoitus-
salkussa kasvoi 35,5 %:iin. Nämä 
sijoitukset tuottivat 6,0 %:ia. 
Vuoden aikana on sijoitettu mm. 
ICT-alaan ja digitaaliseen mediaan 
sijoittaviin rahastoihin.

Korkotaso on pitkään ollut 
matala, joten korkosijoituksista 
ei ole odotettavissa historiallisen 
tason tuottoja lähivuosina. Tämän 
vuoksi pitkän aikavälin nimellis-
tuotto-odotuksen saavuttaminen 
vaatii onnistumisia riskisijoitusten 
valinnassa. Epävarmuus sijoitus-
markkinoilla on entistä suurempi. 
Nousevassa markkinassa kaikki 
riskisijoitukset liikkuivat samaan 
suuntaan, nykytilanteessa kehitys 
on kovin epäyhtenäinen. Viime 
vuosi osoitti, että aktiivinen näke-
myksen otto onnistuessaan voi 
tuottaa lisäarvoa, edellytyksen 
sille on myös tänä vuonna.

Vastuullista tuottoa

Sijoitustoiminnan vastuullisuu-
den turvaamiseksi Osuuskunta 
Tradeka on sitoutunut noudatta-
maan sijoitustoiminnassaan YK:n 
vastuullisen sijoittamisen periaat-
teita. Vastaavasti Tradeka-sijoitus 
edellyttää, että sen käyttämät 
varainhoitajat ottavat toiminnas-
saan vastuullisuus-näkökohdat 
huomioon YK:n vastuullisen sijoit-
tamisen periaatteiden mukaisesti. 
Osuuskunta Tradeka-yhtymä 
tukee myös YK:n vastuullisen si-
joittamisen sihteeristön toimintaa 
ja osallistuu vastuullista sijoitta-
mista Suomessa edistävän FINSIF 
ry:n toimintaan.

Toimitusjohtaja 8.2.2016 saakka, KTM Magnus Backström

Yhtiön palveluksessa oli 2 henkilöä.

Tradeka-sijoitus oy:n liikevaihto oli 77,5 m €

Yhtiön hallitukseen kuuluivat: Perttu Puro pj. Timo Mikkola vpj sekä jäseninä Timo Hukka, Kalle Saariaho, Heikki Venho 
ja Karitta Touhonen (henkilöstön edustaja)

Tradeka-sijoitus Oy

Kiinteistö- ja muut  
pitkäaikaiset  

sijoitukset  
31,4 %

Muut 
6,8 %

Korkosijoitukset 
29,7 %

Osakesijoitukset 
28,0 %

Kiinteistö- ja muut  
pitkäaikaiset  

sijoitukset  
35,5 %
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Tradekan säätiö

Tradekan säätiö on Osuus-
kunnan vuonna 2014 perustama 
säätiö.

Säätiön tarkoituksena on  
edistysmielisen osuustoiminta-
liikkeen sivistyksellisen, kulttuuri-
sen ja aatteellisen perinnön ylläpi-
täminen. Tähän liittyen Tradekan 
säätiö pyrkii edistämään talouteen 
ja yritystoimintaan liittyvän osaa-
misen kehittymistä sekä tukee 
edistysmielisen osuustoiminta-
liikkeen perinteestä kumpuavaa 
yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä 
toimintaa.

Tradekan säätiön hallinto 
muodostuu valtuuskunnasta ja 
hallituksesta. Säätiön hallituksen 
puheenjohtaja on valtiopäivä-
neuvos Markus Aaltonen.

Tradekan säätiön noin 1.0 miljoo-
nan euron rahavaroja koskevan 
sijoitustoiminnan tuotto oli noin 
3,0 %.

Säätiön tilikauden alijäämä  
oli 3 tuhatta euroa.

Tradekan säätiö aloitti  
yhteistyön Suomen  
valokuvataiteen museon 
kanssa uuden kotimaisen  
valokuvataiteen tukemiseksi.

Säätiön ja Valokuvataiteen 
museon solmiman kolmivuotisen 
yhteistyösopimuksen mukaan 
Valokuvataiteen museo ostaa  
30 000 euron tuella kokoelmiinsa 
nuorten tai nousevien suoma-
laisten valokuvataiteilijoiden töitä, 
jotka tulevat osaksi museoon 
perustettua Tradeka-kokoelmaa.

Vuonna 2015 hankittiin kolme 
teosta Jonna Kinan (s. 1984) 
sarjasta Foley Objects (2013), 
Erica Nyholmilta (s. 1982) teokset 
Menetys (2014) ja Tapahtui Johan-
nesburgissa 1980-luvulla (2015) 
ja sekä Sami Parkkiselta (s. 1974) 
teoksen Arvi sarjasta Father and 
Son (2014).

Erica Nyholm, Menetys (2014). 
Suomen valokuvataiteen museo / Tradeka-kokoelma

Tradekan säätiö ja Suomen  
valokuvataiteen museo yhteistyöhön
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Osuuskunta Tradeka -konsernin liiketoimintaa vuonna 
2015 harjoittivat emoyhtiö Osuuskunta Tradeka (hal-
linto- ja jäsenpalvelut), Tradeka-palvelut oy (jäsenpal-
veluiden tuottaminen) ja Tradeka-Yhtiöt Oy (ydinlii-
ketoimintojen hallinnointiyhtiö) sekä Tradeka-Yhtiöt 
Oy:n kokonaan omistamat Restel Oy tytäryhtiöineen 
(hotelli- ja ravintolatoiminta) ja Tradeka-sijoitus oy 
(sijoitustoiminta).

Konsernin liikevaihto oli 457.7 milj. euroa, mikä on 
1.8 % edellisvuotta vähemmän. Konsernin liikevoitto 
oli 2.7 milj. euroa, tulos parani edelliseen vuoteen 
verrattuna 8.9 milj. euroa erityisesti Restel -konsernin 
liiketappion ja siihen sisältyneiden kertaluonteisten 
kulukirjausten pienemisestä johtuen. Osuuskunnan 
liikevaihto oli 1.1 milj. euroa ja Osuuskunnan liiketappio 
2.9 milj. euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 7.2 milj. 
euroa (muutos edelliseen vuoteen + 11.1 milj. euroa) ja 
Osuuskunnan tilikauden ylijäämä 6.5 milj. euroa (muu-
tos edelliseen vuoteen + 7.1 milj. euroa). 

Konserniin kuului 31.12.2015 emo-osuuskunnan lisäksi 
13 liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä, 2 kiinteistö-
tytäryhtiötä ja 16 osakkuusyhtiötä. Tradeka-Yhtiöt Oy 
vastaa Osuuskunnan ydinliiketoimintojen hallinnoinnista 
ja omistajaohjauksesta. Osuuskunta puolestaan keskit-
tyy Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja Tradeka-palvelut oy:n omis-
tajaohjaukseen sekä huolehtii jäsenistölle tarjottavista 
eduista ja Osuuskunnan muista jäsenpalveluista. 

Osuuskunnan jäsenpalvelut ja Tradeka-palvelut oy
Osuuskunta Tradekalla on noin 250 000 kuluttajajä-
sentä. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta 
palvelee jäseniään tarjoamalla heille kilpailukykyisiä 
etuja ja palveluita. Tradeka-palvelut oy vastaa Osuus-
kunnan jäsenpalvelu- ja jäsenetutoiminnan toteutuk-
sesta. Vuonna 2015 jäsenetuja Osuuskunnan jäsenille 
tarjosivat pääasiassa Restel-konserni ja tehtyihin 
yhteistyösopimuksiin perustuen erityisesti Suomen 
Lähikauppa Oy. 

Restel-konserni
Restel-konsernin liikevaihto oli 382.6 milj. euroa, 
liikevaihto pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 0.9 %. 

Hallituksen toimintakertomus

Toiminta vuonna 2015

Restel-konsernin liiketappio oli 10.2 milj. euroa, kun 
liiketappio oli edellisenä vuonna 16.9 milj. euroa. 
Tappiollinen tulos oli pääosin seurausta yleisen talou-
dellisen tilanteen vaikutuksista hotelli- ja ravintolapal-
veluiden kysyntään ja hintatasoon. Tulosta rasitti myös 
kertaluonteiset noin 2.6 milj. euron kulukirjaukset 
(edellisenä vuonna noin 9.4 milj. euroa). 

Restel-konserni keskittyi kertomusvuonna olemassa 
olevan toiminnan tehostamiseen ja tappiollisen yksi-
köiden liiketoiminnan päättämiseen. Restel on avannut 
tilikauden päättymiseen mennessä yhteensä 20 
BURGER KING® -hampurilaisravintolaa. Tilikauden 
aikana toteutettiin myös muut suunnitellut hotelliuudis-
tukset ja ravintolainvestoinnit. 

Tradeka-sijoitus oy 
Tradeka-sijoitus oy:n sijoitustoiminnan tavoitteena on 
turvata Osuuskunta Tradeka -konsernin sijoitusvaralli-
suuden säilyminen ja arvonnousu. Tradeka-sijoituksen 
omistaman sijoitusvarallisuuden määrä oli 31.12.2015 
markkina-arvoon arvostettuna 378 milj. euroa. Pääosa 
varallisuudesta on sijoitettu osake- ja korkomark-
kinoille maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista 
oli erityisesti kiinteistö-, kiinteistöpääomarahasto- ja 
muita pääomarahastosijoituksia. Tradeka-sijoituksen 
liikevaihto laski odotetusti, kun sijoitustransaktioita teh-
tiin edellistä vuotta vähemmän. Tradeka-sijoitus oy:n 
sijoitustoiminnan tuotto oli 6.2 %, jota on pidettävä 
hyvänä myös vertailutietoihin nähden. Tradeka-sijoitus 
oy:n liikevaihto oli 77.5 milj. euroa (- 6 %) ja tulos ennen 
satunnaisia eriä 18.4 milj. euroa (+ 3.8 milj. euroa).

Investoinnit
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit 21.7 milj. euroa 
olivat pääosin Restel-konsernin hotelli- ja ravintolatoi-
mialojen tekemiä (edellisenä vuonna 18.1 milj. euroa). 
Konsernin tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kulut oli-
vat 0.8 milj. euroa (edellisenä vuonna 0.8 milj. euroa) ja 
ne toteutuivat kokonaisuudessaan Restel-konsernissa. 

Rahoitus
Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden 
päättyessä 2.5 milj. euroa eli 0.2 milj. euroa edellis-

vuotta enemmän. Konsernin maksuvalmius oli koko 
tilikauden ajan erinomainen. Tilikauden päättyessä 
konsernin rahoitusomaisuuden (rahat ja pankkisaa-
miset sekä rahoitusarvopaperit) määrä oli 67.2 milj. 
euroa, tästä Osuuskunnan, Tradeka-palvelut oy:n, 
Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja Tradeka-sijoitus oy:n osuus 
oli 15.9 milj. euroa ja Restel-konsernin osuus 51.3 
milj. euroa. Konsernin rahoitusarvopapereiden määrä 
pieneni tilikauden aikana 28.2 milj. euroa ja vaihto-
omaisuusarvopapereiden määrä kasvoi 18.9 milj. 
euroa 204.9 milj. euroon.

Taserakenne
Konsernitaseen loppusumma oli 505.5 milj. euroa, 
joka on 4.1 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. 
Konsernitaseen oma pääoma oli 435.3 milj. (+ 6.6 
milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden 
päättyessä 89 %.

Osuuskunnan taseen loppusumma oli 462.7 milj. 
euroa, joka on 5.1 milj. euroa enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Osuuskunnan oma pääoma oli 462.1 milj. 
euroa (+ 5.9 milj. euroa). Osuuskunnan omavaraisuus-
aste oli 100 % tilikauden päättyessä.

Henkilöstö
Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muun-
nettuna keskimäärin 2625. Restel-konsernin keski-
määräinen henkilöstömäärä oli 2617 ja Osuuskunnan 
kolme, Tradeka-Yhtiöt Oy:n kolme ja Tradeka-sijoitus 
oy:n kaksi.

Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

2015 2014 2013 2012 2011

Keskimääräinen luku-
määrä tilikaudella 2625 2703 2715 2746 2594

Tilikauden palkat  
ja palkkiot (milj. euroa) 91 94 93 91 83

Ympäristöasiat
Restel-konsernin kaikissa toimipaikoissa on laadittu 
osana vuosisuunnitelmaa ympäristösuunnitelmat. 
Kohteina ovat olleet energian säästöt, jätteiden käsit-
tely ja ympäristöyhteistyö tavarantoimittajien kanssa. 
Konsernin nykyisiin toimintoihin ei liity oleellisia ympä-
ristöriskejä.

Jäsenistö
Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 480 uutta jäsentä 
ja Osuuskunnasta erosi 7514 jäsentä. Osuuskuntaan 
kuului vuoden lopussa 248 689 jäsentä. Osuuspää-
oma oli tilikauden päättyessä 5.9 miljoonaa euroa. 
Osuusmaksujen täydestä määrästä oli maksamatta 
4.6 miljoonaa euroa. 

Edustajisto
Edustajiston kokous 25.03.2015 vahvisti Osuuskun-
nan vuoden 2014 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapau-
den tilivelvollisille, päätti Osuuskunnan lahjoituksista ja 
käsitteli muut Osuuskunnan sääntömääräiset asiat. 
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Osuuskunta-konserni

Konsernituloslaskelma 01.01. – 31.12.2015

milj.euroa 2015 2014

LIIKEVAIHTO 457,7 466,3

Liiketoiminnan muut tuotot 6,9 5,3

Liiketoiminnan kulut:

Tavarat -148,9 -155,2

Henkilöstökulut -111,4 -115,0

Poistot ja arvonalentumiset -22,9 -30,4

Liiketoiminnan muut kulut -178,8 -177,1

Yhteensä -461,9 -477,8

LIIKEVOITTO/TAPPIO 2,7 -6,2

Rahoitustuotot ja -kulut 6,2 1,2

VOITTO/TAPPIO ennen satunnaisia eriä 8,9 -5,0

Satunnaiset erät 0,0 -0,1

VOITTO/TAPPIO ennen veroja 8,9 -5,1

Tuloverot -1,6 1,1

Vähemmistön osuus 0,0 0,1

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 7,2 -3,9

Konsernitase 31.12.2015

milj.euroa 2015 2014

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat:

Aineettomat hyödykkeet 34,4 34,6

Konserniliikearvo 0,4 0,4

Aineelliset hyödykkeet 68,5 71,1

Sijoitukset:

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 4,7 5,4

Muut sijoitukset 94,9 74,8

Pysyvät vastaavat yhteensä 202,9 186,4

Vaihtuvat vastaavat:

Vaihto-omaisuus 209,5 192,3

Saamiset 25,8 27,4

Rahoitusarvopaperit 31,4 43,4

Rahat ja pankkisaamiset 35,8 52,0

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 302,6 315,1

Vastaavaa yhteensä 505,5 501,5

Vastattavaa 2014 2014

Oma pääoma:

Osuuspääoma 5,9 5,9

Ylikurssirahasto 0,0 3,1

Vararahasto 13,4 13,4

Käyttörahasto 408,8 410,2

Tilikauden voitto/tappio 7,2 -3,9

Oma pääoma yhteensä 435,3 428,7

Vähemmistöosuus 9,6 9,6

Pakolliset varaukset 1,1 0,7

Vieras pääoma:

Pitkäaikainen vieras pääoma 2,5 2,5

Lyhytaikainen vieras pääoma 57,2 60,1

Vieras pääoma yhteensä 59,7 62,6

Vastattavaa yhteensä 505,5 501,5

Hallinto ja johto
Osuuskunnan hallitus, johon kuuluu 27 jäsentä ja 
yksi henkilöstön valitsema jäsen, kokoontui tilikauden 
aikana 4 kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja oli 
valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen ja varapuheen-
johtajat rehtori Mikko Raudaskoski ja asianajaja Marjo 
Kiukkonen. Henkilöstön edustajana oli pääluottamus-
mies Päivi Aaltola. 

Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi OTK, VTM 
Perttu Puro. 

Tilintarkastajat
Edustajiston 25.03.2015 valitsema varsinainen tilintar-
kastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävas-
tuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala. 

Tulevaisuuden näkymät vuonna 2016 
Maailmantalous on jo pääosin toipunut euromaiden 
velkaongelmista, mutta Kiinan talouden ongelmat, 
öljyn hinnan romahtaminen ja alhainen inflaatio sekä 
matala nollan tuntumassa oleva korkotaso ovat 
aikaansaaneet epävakautta koko maailmantalouteen. 
Näin ollen yleinen taloustilanne vaikuttaa edelleen 
epävarmuutena Tradeka-Yhtiöt Oy -konsernin liike-
toiminnan näkymiin. 

Restel-konsernin liiketoimintaympäristössä on edel-
leen talouden kehityksestä johtuvia haasteita asiakas-
käyttäytymiseen, kulutuskysyntään ja hintatasoon 
liittyen sekä hotelli- että ravintolatoimialalla. Restelin 
tuloksen arvioidaan kuitenkin paranevan viime vuoteen 
verrattuna. 

Tradeka-sijoitus oy:n tuloksen uskotaan olevan kulu-
vana vuonna edelleen positiivinen, joskin alkuvuosi on 
käynnistynyt sijoitustuottokehitykseltään varsin nega-
tiivisesti ja sijoitusmarkkinoilla on nähtävissä lukuisia 
epävarmuustekijöitä. 

Konsernin tunnusluvut: 
(milj. euroa)

2015 2014 2013 2012 2011

Liikevaihto 458 466 512 573 587

Liiketulos 3 -6 -4 11 3

-liike vaihdosta (%) 0.7 -1.3 -0.7 2.0 0.6

Tulos ennen  
satunnaisia eriä 9 -5 5 14 -3

Omavaraisuusaste (%) 89 88 89 89 89
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Osuuskunta Tradeka

Tase 31.12.2015

milj.euroa 31.12.2015 31.12.2014

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat:

Aineelliset hyödykkeet 0,6 0,6

Sijoitukset:

Osuudet saman konsernin yrityksissä 444,6 444,6

Muut sijoitukset 1,4 1,8

Pysyvät vastaavat yhteensä 446,6 447,0

Vaihtuvat vastaavat:

Saamiset 13,7 4,0

Rahat ja pankkisaamiset 2,3 6,6

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16,0 10,6

Vastaavaa yhteensä 462,7 457,6

Vastattavaa 31.12.2015 31.12.2014

Oma pääoma

Osuuspääoma 5,9 5,9

Ylikurssirahasto 0,0 3,1

Vararahasto 13,4 13,4

Käyttörahasto 436,3 434,5

Tilikauden yli/alijäämä 6,5 -0,6

Oma pääoma yhteensä 462,1 456,2

Pakolliset varaukset 0,0 0,0

Vieras pääoma

Lyhytaikainen 0,5 1,3

Vieras pääoma yhteensä 0,5 1,3

Vastattavaa yhteensä 462,7 457,6

Tuloslaskelma 01.01.–31.12.2015

milj.euroa 2015 2014

LIIKEVAIHTO 1,1 1,1

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1

Liiketoiminnan kulut:

Henkilöstökulut -1,3 -1,3

Poistot -0,1 -0,1

Liiketoiminnan muut kulut -2,6 -3,4

Yhteensä -4,1 -4,8

LIIKETAPPIO -2,9 -3,6

Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -0,8

TAPPIO ennen satunnaisia eriä -3,3 -4,4

Satunnaiset erät 9,8 3,8

VOITTO/TAPPIO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 6,5 -0,6

Tuloverot 0,0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 6,5 -0,6

Osuuskunta Tradeka on Osuuskunta-Tradeka -kon-
sernin emoyritys. Osuuskunta Tradekan kotipaikka on 
Helsinki. Tradeka-konsernin tilinpäätöksen jäljennös 
on saatavissa Osuuskunta Tradekasta; Hämeentie 19, 
00500 Helsinki.

Tilinpäätöksen  
laatimisperiaatteet
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla ja kertyneillä arvonalennuspoistoilla. Suun-
nitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina 
käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen vaikutus-
ajan perusteella hankintamenoista.

Poistoajat ovat:

Konserniliikearvo 10 vuotta

Liikearvot 5 – 10 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot 5 – 10 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat 10 – 40 vuotta

Koneet ja kalustot 5 – 10 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet 5 – 10 vuotta

Liikearvot poistetaan pääsääntöisesti 10 vuodessa; 
liikearvojen tuloa tuottavien vaikutusten on arvioitu 
olevan vähintään 10 vuotta.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sisältyvät vuokra-
tilojen korjausmenot poistetaan 10 vuodessa, elleivät 
vuokrasopimukset edellytä lyhyempää poistoaikaa. 
ATK-ohjelmistojen hankintamenot poistetaan 5 vuo-
dessa.

Kiinteistöjen kirjanpitoarvot konsernitaseessa vas-
taavat alkuperäisiä hankintamenoja tai suunnitelman 
mukaisia hankintamenojäännöksiä.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu alku-
peräiseen hankintamenoon tai tätä alhaisempaan 
arvioituun käypään arvoon

Vaihto-omaisuus koostuu Tradeka-sijoitus oy:n vaihto-
omaisuusosakkeista sekä Restel-yhtiöiden ravintola-
toiminnan varastoista. Vaihto-omaisuus on kirjattu 
alkuperäisen hankintamenon tai tätä alhaisemman 
todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Vaihto-
omaisuuteen sisältyvien osakkeiden markkina-arvo oli 
tilikauden päättyessä noin 31,8 milj.euroa (ed.v.31,0 M €) 
kirjanpitoarvoa korkeampi.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä  
alhaisempaan todennäköiseen arvoon. 

Rahoitusarvopaperit sisältävät julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevia rahasto-osuuksia ja joukkovelkakirja-
lainoja. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankinta-
menoon tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän toden-
näköiseen luovutushintaan. Rahoitusarvopapereiden 
markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin 1,9 milj. 
euroa ( ed.v.4,3 M € ) kirjanpitoarvoa korkeampi.

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

Liitetiedot 31.12.2015
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Tytäryhtiöt 31.12.2015

Konserni Osuuskunta Tradeka

Kotipaikka omistus-
osuus 

%

omistus - 
osuus 

%

kirjanpito - 
arvo  

1000,-

Lis./väh. 
v. 2015
1000,-

Tradeka-palvelut oy Helsinki 100 % 100 % 300

Tradeka-Yhtiöt Oy Helsinki 98 % 98 % 444 297

Restel Oy Helsinki 100 % 0 % 0

Cumulus Oy Helsinki 100 %

Rantasipi Oy Helsinki 100 %

Kansainväliset Restel Hotellit Oy Helsinki 100 %

Restel Kylpylähotellit Oy Helsinki 100 %

Ikaalisten Kylpylä Oy Ikaalinen 100 %

Restel Ravintolat Oy Helsinki 100 %

Rax Ravintolat Oy Helsinki 100 %

Restel Liikenneasemat Oy Helsinki 100 %

Restel Fast Food Helsinki 100 %

Ki Oy Keskusväylä Pori 55 %

Tradeka-sijoitus Oy Helsinki 100 % 0 % 0

Ki Oy Hotelli Ruoholahti Helsinki 100 %

Tytäryhtiöt yhteensä 444 597 0

Osakkuusyhtiöt 31.12.2015

Konserni Osuuskunta Tradeka

Kotipaikka omistus - 
osuus 

%

omistus- 
 osuus 

%

kirjanpito- 
 arvo 

1000,-

Lis./väh. 
v. 2015 
1000,-

Restel-konsernissa

13 kiinteistöosakkuusyhtiötä 20 %–46 %

Rantasipi Oy:n osakkuusyhtiö

Aulangon Kylpylä Oy Hämeenlinna 25 %

Ki Oy Pykälikkö Jyväskylä 32 % 32 % 335

Ki Oy Kommila Varkaus 25 % 25 % 98

Osakkuusyhtiöt yhteensä 433 0

Osuuskunta-konserni

Konsernitilinpäätöksen  
laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki liitteessä 
2.7 luetteloidut tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Konsernitilinpäätöksen 
laadintaperiaatteet
Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetel-
mällä. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse perustettu-
ja. Ostettujen tytäryhtiöiden osakkeiden hankintame-
not ja hankittuja osakkeita 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 käyttö-
omaisuuden myyntivoitot on eliminoitu.

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

Osakkuusyhtiöt
Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmene-
telmällä. Kaikki osakkuusyhtiöt ovat kiinteistöosake-
yhtiöitä ja niiden tulososuudet sisältyvät rahoituseriin.

Laskennalliset verot
Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu 
konsernitilinpäätöksessä verotuksen ja tilinpäätöksen 
välisille jaksotuseroille käyttäen 20 %:n verokantaa.

Konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka 
kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen 
varovaisen arvion suuruisena. Laskennallinen vero-
saaminen perustuu pääosin Osuuskunta Tradekan 
aikaisemmilta vuosilta vahvistettuihin tappioihin ja 
verotuksessa vielä vähentämättömiin poistoihin sekä 
konsernin sisäisiin katteisiin.

Konsernitaseeseen merkittyjen laskennallisten  
verosaamisten kokonaismäärää pienennettiin tilin-
päätöksessä 1,6 milj.euroa laskennallisten verosaa-
misten perusteiden muutoksista johtuen.
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Mikko Raudaskoski 
varapuheenjohtaja

Jukka Gustafsson

Teemu Hirvonen

Vuokko Kautto

Hannu Lehikoinen

Sirpa Makkonen

Hannu Peltonen

Kirsti Puurunen

Jorma Toikkanen

Osuuskunta Tradekan ylijäämä on 6 491 811,49 euroa 
ja käyttörahasto on 436 336 657,45 euroa eli vapaa 
oma pääoma on yhteensä 442 828 468,94 euroa.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
Helsingissä 2. päivänä maaliskuuta 2016

Markus Aaltonen 
puheenjohtaja

Esa Anttila

Ulla-Maija von Hertzen

Aarne Kauranen

Esa Lahtela

Pekka Luuk

Aki Nummelin

Jorma Pimperi

Ilkka Sepponen

Päivi Aaltola 
henkilöstön edustaja

Perttu Puro 
toimitusjohtaja

Hallituksen esitys ylijäämän ja  
käyttörahaston käyttämistä koskien

Tilintarkastuskertomus

Marjo Kiukkonen 
varapuheenjohtaja

Mika Hentunen

Matti Kangas

Jukka Kärnä

Taina Lehto

Leena Mustonen

Tarja Pietilä

Jukka Roos

Ulla Vaara

Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään käyttöra-
hastoon ja että käyttörahastosta lahjoitetaan Osuus-
kunnan sääntöjen 11§:n mukaisesti yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin enintään 580 tuhatta euroa.

Osuuskunta Tradekan jäsenille 
Olemme tilintarkastaneet Osuuskunta Tradekan 
kirjan pidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja  
hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös  
sisältää sekä konsernin että emo-osuuskunnan  
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja  
liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja  
toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne 
antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimis-
ta koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta 
järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito 
on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme 
tilintarkas tuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, 
konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. 
Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme 
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet 
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa 
edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintar-
kastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden 
siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa 
olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emo-osuus-

kunnan hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenet tai 
toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, 
josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus 
osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntala-
kia tai osuuskunnan sääntöjä. 
 Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkas-
tusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimin-
takertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettä-
vistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu 
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyy-
den riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan 
tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka 
on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät 
tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä 
valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta 
ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon 
osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilin-
tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan 
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuul-
lisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
yleisen esittämistavan arvioiminen. 
 Käsityksemme mukaan olemme hankkineet 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toi-
mintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista kos-
kevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin sekä emo-osuuskunnan toiminnan tulokses-
ta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Helsingissä 9. maaliskuuta 2016
KPMG OY AB

Jukka Rajala
KHT
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Hallituksen puheenjohtaja 
Markus Aaltonen  
valtiopäiväneuvos

1. varapuheenjohtaja 
Mikko Raudaskoski 
rehtori

2. varapuheenjohtaja  
Marjo Kiukkonen  
asianajaja

Esa Anttila  
rehtori

Jukka Gustafsson  
kansanedustaja

Mika Hentunen  
ammattikorkeakoulun opettaja

Ulla-Maija von Hertzen  
toimittaja

Teemu Hirvonen  
freelancer

Matti Kangas

Aarne Kauranen  
maakuntaneuvos

Osuuskunta Tradekan hallitus

Markus  
Aaltonen

Mikko  
Raudaskoski

Marjo  
Kiukkonen

Vuokko Kautto  
yhteiskuntatieteiden 
maisteri

Jukka Kärnä  
elinkeinopoliittinen 
asiantuntija

Esa Lahtela

Hannu Lehikoinen  
luokanopettaja

Taina Inkeri Lehto  
materiaalihoitaja

Pekka Luuk  
taksiyrittäjä

Sirpa Makkonen  
erityisluokanopettaja

Leena Mustonen  
myymäläpäällikkö

Aki Nummelin  
projektipäällikkö

Hannu Peltonen  
vanhempi ammattimies 

Tarja Pietilä 
pääluottamusmies

Jorma Pimperi  
alueluottamusmies

Kirsti Puurunen 
aluetoimitsija

Jukka Roos 
kunnallisneuvos 

Ilkka Sepponen  
isännöitsijä

Jorma Toikkanen  
yrittäjä

Ulla Vaara  
osastonsihteeri

Henkilöstön edustaja
Päivi Aaltola 
Restel Oy

Uudenmaan piiri
Hilkka Ahde, Helsinki
Maria Guzenina, Espoo
Eero Heinäluoma, Helsinki
Pirjo Hamäläinen, Hyvinkää
Juhani Kouhia, Hyvinkää
Tuija Lahtinen, Hyvinkää
Lasse Lehtinen, Helsinki
Lea Nevalainen, Vihti
Markku Pohjola, Espoo
Matti Saarinen, Lohja
Maritta Salo, Karkkila
Jani Sievinen, Nummela

Hämeen piiri
Risto Aaltonen, Forssa
Jorma Hacklin, Jokioinen
Liisa Hirrenoja, Oitti
Eeva Hellsten, Riihimäki
Antti Holopainen, Lahti
Ilkka Joenpalo, Forssa
Johannes Koskinen,  
Hämeenlinna
Raimo Hyytiäinen, Lahti
Ritva Oinonen, Hämeenlinna
Kari Salmi, Lahti

Pirkanmaan piiri
Seppo Grönqvist, Eräjärvi
Inna Ilivitzky, Sääksmäki
Anneli Kivistö, Tampere
Sirpa Koivisto, Tampere
Outi Kokko, Ruovesi
Taavi Lintunen, Tampere
Esa Mikkola, Vilppula
Arja Ojala, Tampere
Eila Rimmi, Tampere
Seppo Salminen, Tampere
Matti Salo, Parkano
Marjatta Stenius-Kaukonen,  
Rautajärvi
Riitta Virtanen, Ylöjärvi

Varsinais-Suomen piiri
Maarit Haapanen, Salo
Mikko Immonen, Mynämäki
Ilkka Kantola, Turku
Ulla Heinonen, Auvainen
Kaija Kiessling, Turku
Leena Koikkalainen, Turku
Annika Lapintie, Turku
Pertti Paasio, Turku
Nina Söderlund, Nauvo
Kaarina Vikman, Kalanti
Jyrki Yrttiaho, Raisio

Satakunnan piiri
Raila Aho, Pori
Kauko Jussila, Kankaanpää
Erja Järvinen, Pori
Harri Lehtonen, Kauttua
Leila Mäkelä, Kankaanpää
Jari Pajukoski, Pori
Rauno Vesivalo, Pori
Antti Vuolanne, Pori

Keski-Suomen piiri
Kaija Haapsalo, Jyväskylä
Iiris Hacklin, Jämsä
Pekka Leppänen, Suolahti
Matti Ojala, Jyväskylä
Teuvo Vuorenpää, Jämsänkoski
Tuulikki Väliniemi, Jyväskylä
Leena Yksjärvi, Jyväskylä

Vaasan piiri
Riitta Lehtola, Seinäjoki
Marjatta Vehkaoja, Vaasa
Harri Moisio, Vaasa
Irma Keiski, Kokkola
Raija Kuusisto, Kauhajoki
Taina Tulima, Pietarsaari

Pohjois-Savon piiri
Sirkka Alanen, Varkaus
Marja-Leena Kärkkäinen,  
Kiuruvesi
Eeva Mustonen, Iisalmi
Iiro Polvi, Iisalmi
Jukka Pulkkinen, Kuopio
Kari Rajamäki, Varkaus
Markku Söderström, Kuopio
Tuula Väätäinen, Siilinjärvi

Kymen piiri
Harri Helminen, Inkeroinen
Pentti Hämäläinen, Summa
Anneli Kiljunen, Lappeenranta
Harri Nykänen, Imatra
Sirpa Paatero, Kotka
Pentti Tiusanen, Kotka
Pirjo Tujula, Kotka
Minna Tuukkanen, Kuusankoski
Hannu Varho, Imatra

Etelä-Savon piiri
Jouni Backman, Savonlinna
Juha Bilund, Savonlinna
Maija-Liisa Paananen, Anttola
Ritva Suomalainen, Savonlinna
Eino Törrönen, Pieksämäki

Pohjois-Karjalan piiri
Lauri Kähkönen, Lieksa
Matti Pesonen, Reijola
Pirjo Rämänen, Joensuu
Sinikka Väyrynen, Juuka

Oulun piiri
Virpi Aho, Raahe
Paula Grekelä, Oulu
Anne Huotari, Oulu
Risto Kalliorinne, Oulu
Ritva Kitinoja, Oulu
Merja Kyllönen, Pesiökylä
Virpi Takalo-Eskola, Oulainen
Tytti Tuppurainen, Oulu
Aimo Törmälehto, Ylivieska
Unto Valpas, Raahe

Lapin piiri
Asko Apukka, Sattanen
Jukka Ikäläinen, Kemi
Marketta Korrensalo, Kemi
Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi
Juha Pikkarainen, Kemijärvi
Voitto Vaattovaara, Kolari

Osuuskunta Tradekan edustajisto
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Johtoryhmä

toimitusjohtaja  
8.2.2016 saakka 

Magnus Backström
Tradeka-sijoitus oy

sijoitusjohtaja 

Heikki Venho
Osuuskunta Tradeka 
Tradeka-Yhtiöt Oy

toimitusjohtaja, 
Tradeka-palvelut oy

Markku Hyvärinen 
varatoimitusjohtaja 
hallituksen puheenjohtaja

Raimo Luoma 
hallituksen varapuheenjohtaja

Tapio Luttinen 
professori

Tuire Mannila 
KHT-tilintarkastaja

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus

Matti Pajuoja 
kunnallisneuvos

Jukka Simula 
asianajaja

Minna Lintonen 
rehtori

Henkilöstön edustaja
Sari Tamminen 
hallinto- ja talousassistentti 

toimitusjohtaja 

Mikael Backman
Restel Oy

Kuvassa myös Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtajisto:

Markus Aaltonen pj

Mikko Raudaskoski 1.vpj

Marjo Kiukkonen 2.vpj

toimitusjohtaja 

Perttu Puro
Osuuskunta Tradeka 
Tradeka-Yhtiöt Oy

talous- ja hallintojohtaja  
31.1.2016 saakka 

Timo Mikkola
Osuuskunta Tradeka 
Tradeka-Yhtiöt Oy

talousjohtaja 
1.2.2016 alkaen 

Ari Tasa
Osuuskunta Tradeka  
Tradeka-Yhtiöt Oy
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Osuuskunta 
Tradeka

Toimitusjohtaja
Perttu Puro

Talousjohtaja 
1.2.2016 alkaen

Ari Tasa 

Sijoitusjohtaja
Heikki Venho

Osuuskunta Tradekan organisaatio

Tradeka-Yhtiöt Oy

Toimitusjohtaja (o.t.o)
Perttu Puro

Tradeka-sijoitus oy

Toimitusjohtaja  
8.2.2016 saakka

Magnus Backström 

Tradeka-palvelut oy

Toimitusjohtaja (o.t.o)
Heikki Venho

Restel Oy

Toimitusjohtaja
Mikael Backman

TRADEKA YHTIÖT OY

TRADEKAN  
SÄÄTIÖ

TRADEKA-PALVELUT

RESTEL OYTRADEKA -SIJOITUS OY

OSUUSKUNTA TRADEKA

OSUUSKUNNAN 
JÄSENET

KULUTTAJAOSUUS-
TOIMINNAN  

SÄÄTIÖ

1,8 % osakkeista 0,2 % osakkeista

98 % osakkeista
100 %

100 % 100 %

Tradekan rakenne
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HÄMEEN KIRJAPAINO OY
ClimateCalc CC-000025/FI
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Osuuskunta Tradeka
Tradeka-palvelut oy
Tradeka-Yhtiöt Oy
Tradeka-sijoitus oy
Restel Oy
Tradekan säätiö

www.tradeka.fi


