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LUOMME edistysmieliselle 

 osuustoiminnalle tätä päivää 

 puhuttelevaa sisältöä sekä 

 tarjoamme mahdollisuuksia 

arvojemme mukaiseen 

 kuluttamiseen.

Tradekan toiminta-ajatus

TARJOAMME tuntuvia 

 taloudellisia etuja 

Osuus kunnan jäsenille.

HARJOITAMME  vastuullista 

 liike  toimintaa, jonka tuloksesta  

palautamme merkittävän osan 

takaisin suomalaiseen 

yhteiskuntaan.
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Toimitusjohtajan katsaus
Hyvässä vauhdissa juhlavuoteen

TRADEKA viettää syntymä-
päiviään 12.12.2017, jolloin tulee 
kuluneeksi sata vuotta Keskus-
osuusliike OTK:n perustamisesta. 
Kulunut vuosi 2016 loi Tradekalle 
hyvän pohjan viettää juhlavuotta. 

Tradekan tulos jatkoi  myönteistä 
kehitystään ja Osuuskunta 
eteni strategisissa hankkeissaan. 
 Vuonna 2016 Osuuskunta Tradeka 
 -konsernin tilikauden tulos oli 
18,1 miljoonaa euroa, jossa pa-
rannusta edelliseen vuoteen oli 
10,9 miljoonaa euroa.

Tradekan strategian mukaan 
Tradekan liiketoiminnan harjoittami-
sesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, 
jäsenasioista sekä Tradeka-
Yhtiöiden omistajaohjauksesta 
puolestaan Osuuskunta  Tradeka, 
joka vastaa myös Tradekan 
yleis  hyödyllisestä toiminnasta 
yhdessä Tradekan säätiön kanssa. 
Omistajaohjauksensa lähtökohdiksi 
Osuuskunta Tradeka on määritellyt 
Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistaja-arvon 
kasvattamisen, vastuullisuuden, 
hyvän henkilöstöpolitiikan sekä 
hyvän hallinnon periaatteiden 
 noudattamisen.

Jäsentoimintaansa Tradeka jatkaa 
vakiintuneella tavalla. Kaikki jäse-
nemme saavat jäsenetuna tänäkin 
vuonna tuntuvia alennuksia Restelin 
toimipaikoissa. Loppuvuodesta 
jäsenille on myös luvassa erityisiä 
Osuuskunnan 100-vuotisjuhla-
vuoteen liittyviä jäsenetuja. Juhla-
vuoden kunniaksi Osuus kunnan 
hallitus on myös esittänyt 2,5 mil-
joonan euron  suuruisia lahjoituksia 
yleis hyödylliseen toimintaan. 
Lahjoituksen saajista päätetään 
tarkemmin juhlavuoden aikana. 

Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistukset 
jakautuvat kolmeen strategiseen 
omistuskategoriaan. Omista ja 
 kehitä -kategoriaan kuuluvat  

s ellaiset omistukset, joissa 
 Tradeka-Yhtiöt pyrkii omistaja- arvon 
kasvattamiseen pitkä jänteisen 
omistajuuden kautta. Vuoden 
aikana Tradeka-Yhtiöt lisäsi katego-
rian omistuksiaan ja osti lehtien ja 
kirjojen irtonumeromyyntikanavaa 
ylläpitävän Lehtipiste Oy:n. Lehti-
pisteelle kulunut vuosi oli hyvä ja 
yhtiö pystyi volyymin laskusta huo-
limatta säilyttämään liiketoiminnan 
kannattavuustason ennallaan.

Lehtipiste Oy:n lisäksi Omista 
ja  kehitä -kategoriaan  kuuluu 
 Suomen johtava hotelli- ja ravintola- 
alan konserni Restel, jolle kulunut 
vuosi oli vahvan tulosparannuk-
sen aikaa. Restel-konsernin tulos 
kääntyi voitolliseksi operatiivisen 
liiketuloksen parantuessa noin 
 12 miljoonalla eurolla vuoden takai-
seen verrattuna. Samaan aikaan 
Restel on panostanut tulevaan 
tuloksentekokykyynsä kunnosta-
malla ja uudistamalla hotellejaan 
sekä avaamalla erityisesti uusia 
 BURGER KING® -ravintoloita. 
Hotelli- ja ravintolamarkkinoiden 
parantuviin suhdanne näkymiin 
Restel varautuu strategiansa 
mukaisesti investoimalla uusiin 
ja uudistuviin hotelleihinsa sekä 
ravintoloihinsa vuosikymmenen 
loppuun mennessä lähes 
90 miljoonaa euroa. Uusia työn-
tekijöitä se palkkaa 2000.

Sijoita ja turvaa -kategoria 
muodostuu likvidistä, aktiivisesti 
hoidetusta ja laajasti hajaute tusta 
sijoitusvarallisuudesta, jonka 
hoidosta vastaa Tradeka-Yhtiöiden 
kokonaan omistama sijoitusyhtiö 
Tradeka-sijoitus oy. Viime vuodesta 
muodostui jälleen kerran varsin 
suosiollinen sijoittajille. Tradeka-
sijoitus oy:n sijoitustoiminnan 
tuotoksi muodostui 7,1 prosenttia. 
Vuoden lopuksi yhtiön hoidossa 
olevan sijoitusvarallisuuden määrä 
nousi yli 400 miljoonaan euroon.

Kolmannen, Luo uutta -kategorian, 
muodostavat sellaiset omistukset, 
joiden avulla Tradeka pyrkii edistä-
mään suomalaisen talouselämän 
rakennemuutosta sekä tukemaan 
uuden osaamisen, innovaatioiden ja 
työpaikkojen syntymistä Suomeen. 
Kategoriaan kuuluvat sijoitukset  
edellä kuvattuja tavoitteita toteut-
taviin pääoma- ja muihin sijoitus-
rahastoihin. Tradeka lisäsi  Luo uutta 
-kategoriaan kuuluvien sijoitusten 
määrää kuluneen vuoden aikana.

Yleisen talous- ja suhdanne-
kehityksen ennakoidaan olevan 
hiljalleen piristymässä. Toteu tues-
saan tämä vaikuttaa  suotuisasti 
Tradekan toiminta ympäristöön. 
Poikkeuksellisen suuret taloudel-
liset ja poliittiset riskit varjostavat 
kuitenkin suhdannenäkymää juuri 
tällä hetkellä. Hotelli- ja ravintola-
alalla sekä kustannustoiminnassa 
ja vähittäiskaupassa sopeutumi-
nen kysynnän muutoksiin vaatii 
entistä enemmän työtä. Globaaliin 
talouskehitykseen liittyvät epävar-
muustekijät heijastuvat puolestaan 
sijoitustoiminnan harjoittamiseen. 
Uskon kuitenkin, että Tradekalla on 
vahvat lähtökohdat yltää hyvään 
taloudelliseen tulokseen tänäkin 
vuonna. Kulunut vuosi antaa 
Tradekalle hienot eväät viettää 
100-vuotisjuhla vuottaan sekä 
suunnata katseensa  edessään 
oleviin vuosikymmeniin.

1.3.2017

Perttu Puro
toimitusjohtaja
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TRADEKA-KONSERNI-
RAKENTEESSA Osuuskunta 
vastaa Tradekan jäsen- ja 
jäsenetu toiminnasta, Tradeka-
Yhtiöt Oy:n omistajaohjauksesta 
sekä yleishyödyllisen toiminnan 
tukemisesta yhdessä Tradekan 
säätiön kanssa.

Osuuskunta Tradeka

Osuuskunnan toiminnassa korostui 
alkuvuodesta 2016 valmistautu-
minen maaliskuussa järjestettyihin 
vaaleihin, joissa valittiin seuraavaksi 
kuudeksi vuodeksi Osuuskunnan 
ylintä päätösvaltaa käyttävä edus-
tajisto. Loppuvuodesta toiminnassa 
painottuivat vahvasti valmistau-
tuminen Osuuskunta Tradekan 
100-vuotisjuhlavuoteen ja sen 
tapahtumien suunnitteluun.

Hyvä hallinto 
Tradekalle vahvistetulla 
Corporate Governance -ohjeis-
tuksella pyritään varmistamaan 
Tradekan korkeatasoinen 
pää tök  senteko ja hallinnointi. 
Ohjeis tus on laadittu comply or 
explain -periaatetta noudattaen  
ja se  perustuu lista yhtiöitä kos-
keviin  Corporate Governance 
-suosituksiin.  

Toimintavuonna Corporate 
Governance -ohjeistus päivitet-
tiin  noudattamaan muuttuneita 
 suosituksia. 

Osuuskunta Tradekan  Corporate 
Governance -ohjeistus on 
kokonaisuudessaan julkaistu 
Osuus kunnan verkkosivustolla 
tradeka.fi , jossa on julkaistu myös 
selostus Osuuskunta Tradekan ja 
Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallinnointi- 
ja ohjausjärjestelmän toiminnasta 
vuonna 2016.

Vastuullisuus 
Vastuullisuus on aina   muodos -
    tanut    keskeisen osan   Osuus     kunta 
  Tradekan tapaa toimia. Osuus-
kunnan vastuullisuus lähtee     sen 
jäsenistöstä ja painopisteinä 
ovat taloudellinen ja sosiaali-
nen vastuul lisuus sekä vastuu 
 yhteisestä ympäristöstämme. 

Tradeka edellyttää, että sen 
omis tamat yritykset toimivat 
vastuullisesti, noudattavat hyvää 
henkilös töpolitiikkaa ja hyvän 
hallinnon periaatteita. Osuuskunta 
Tradeka on sitoutunut noudat-
tamaan   sijoitus     toiminnassaan  

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

Osuuskunta Tradekan 
omistajaohjauksen lähtökohdat:

YK:n  vastuullisen sijoittamisen 
periaatteita ja sijoitustoiminnassa 
edellytetään, että varainhoitajat 
ottavat toiminnassaan vastuul-
lisuusnäkökohdat huomioon 
YK:n vastuullisen sijoittamisen 
 periaatteiden mukaisesti.

Verostrategia
Tradeka-konserni on verovelvollinen  
yksinomaan Suomessa. Verojen 
maksamisessa, keräämisessä ja 
tilittämisessä Tradeka noudattaa 
Suomen lainsäädäntöä. Tradeka 
huolehtii lakisääteisten verovelvol-
lisuuksiensa huolellisesta noudat-
tamisesta. Verostrategiansa 
  mukai  sesti  Tradeka hyödyntää 
 vero  tuksessaan  konsernille 
  vah   vis tetut  tappiot täysimääräisesti.
Sijoitus toiminnassaan Tradeka ei 
tee sijoituksia OECD:n määrittele-
miin veroparatiisivaltioihin.

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

TRADEKA-PALVELUT OY on 
Osuuskunta Tradekan tytäryhtiö, 
joka vastaa Osuuskunta Tradekan 
jäsenpalveluiden tuottamisesta 
Osuuskunnan 240 000 jäsenelle. 
Toimintavuonna 2016 Tradeka-
palvelut oy:ssä jatkettiin jäsen-
etujen ja -viestinnän kehittämistä.

Vuoden aikana Osuuskunta 
 Tradeka tarjosi jäsenistölleen  
jäsen  etuna merkittäviä  alen  nuksia   
Restelin hotelleissa ja   ravintoloissa  . 
Lisäksi jäsenetuja tarjosivat yhteis -
työkumppanit PINS-etuohjelman 
kautta ja muut kumppanit kuten  
Pajulahden liikuntakeskus, Synsam , 
Kauppahalli24.fi  sekä Suomen 
 Lähi kauppa Oy. Lisäksi jäsenis-
tölle tarjottiin mahdollisuus tilata 
 maksutta Kuluttajalehden digiversio. 
Yhteistyö Suomen Lähikaupan  
kanssa päättyi 31.12.2016. 
Koko vuoden voimassa olevien 

jäsenetujen lisäksi jäsenistölle  
 tarjottiin vaihtuvia kausi- ja ekstra-
etuja . Kaikki Tradekan jäsenedut  
saa käyttöön välittömästi näyttä-
mällä  PINS-jäsenkorttia. 

PINS-alkusaldoedusta luovuttiin  
vuoden 2016 alusta ja se korvattiin  
kaikissa Restelin toimipaikoissa  
jäsenille maksettavilla tupla pinsseillä. 

Lisäksi vuonna 2016 Osuus-
kunnan   vaalipostituksen yhtey-
dessä    post i  tettiin  kaikille jäsenille 
kolme  kymmenen euron arvoista 
arvoseteliä.

Jäsenetuja markkinoitiin   lehti  -
  ilmoituksilla , Osuuskunnan 
Facebook -   sivuilla, Osuuskunnan  
omilla verkkosivuilla sekä sähköisillä   
uutiskirjeillä, joita vuonna 2016 
lähetettiin seitsemän kappaletta. 
Uutiskirje tavoittaa noin 53 000 

sähköisen markkinointiluvan 
antanutta  jäsentä. Vuonna 2017 
uutiskirjeen tilaajien määrää pyri-
tään aktiivisesti kasvattamaan.

Viestinnässä painottuivat vuonna  
2016 sähköinen viestintä ja 
sosiaalinen media. Lisäksi koko 
jäsenistölle lähetettiin jäsenkirje. 
Osuuskunnan jäsenrekisterin 
hoitamisesta ja jäsenten puhelin-
palvelusta vastaa Restel Oy:n 
jäsenpalvelu.

Vuonna 2017 Tradeka- 
 palvelut oy :n  toiminnassa näkyy 
vahvasti  Tradekan juhlavuosi: 
satavuotiasta  Osuuskuntaa kun  ni-
oitetaan merkit  tävillä  jäsen eduilla. 
Vuoden painopistealueita ovat 
jäsenetujen  ja -palvelun sekä 
viestinnän kehittäminen.  
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Yritys, joka välittää

TOIMINTA-AJATUKSEMME 
mukaisesti harjoitamme vastuul     lista   
liiketoimintaa, jonka   tuloksesta 
palautamme  merkittävän  osan 
 takaisin suomalaiseen  yhteis-
kuntaan.

Osuuskunnan voitonjakolupauksen  
mukaisesti Osuuskunta Tradeka 
lahjoittaa   keskimäärin vähintään 
10 % verojen   jälkeisestä tulokses-
taan yleis hyödyllisiin tarkoituksiin. 
Osuuskunnan hallitus päättää 
lahjoituksen saajista vuosittain 
edustajiston tähän osoittaman 
enimmäismäärän puitteissa.

Vuonna 2016 lahjoituskohteissa 
painottui lasten ja nuorten hyväksi 
tehtävä työ. Lastensuojelujärjes-
töjen lisäksi Tradeka on tukenut 
Uuden Lastensairaalan rakenta-
mista yhteensä 150 000 eurolla 
vuosina 2014–2016. 

Osuuskunta Tradeka lahjoitti 
 toukokuussa 2016 avatusta 
Cumulus Meilahti -hotellista  
pysyvästi huoneen Meilahden 
 sairaalan lapsipotilaiden perheiden 
ja omaisten käyttöön. Huoneen 
käyttöä koordinoi HUS.

Lisäksi Osuuskunta jatkoi yhteis-
työtään valtakunnallisten eläkeläis-
järjestöjen, Eläkkeensaajien 
 keskus  liiton  ja Eläkeläiset ry:n, 
kanssa. Yhteistyössä Restel tarjosi  
Osuuskunnan tuella näiden järjes-
töjen jäsenille mahdollisuuden  
kylpylä lomaan Rantasipi- kylpy-
löissä erittäin edulliseen hintaan.

Uuteen yleishyödyllisen toiminnan 
painopistealueeseen – oikeuden-
mukaisen digitalisaatiokehityksen 
tukemiseen – liittyen Osuuskunta  
lahjoitti vuonna 2016 30 000 
euroa  Nappi Naapuri -palvelulle. 

 Kokonaislahjoituksen suuruus 
vuosina 2015–2016 oli   60 000 
euroa ja se  toteu  tettiin kahdessa  
osassa loppuvuonna 2015 
Slush-tapahtumassa annetun 
 lahjoitus lupauksen mukaisesti .
 
Ensi- ja turvakotien liitolle tehdyn 
lahjoituksen avulla liitto selvitti 
lapsille ja lapsiperheille olemassa  
olevia digiauttamisen muotoja ja 
kehitti etäauttamista  verkossa. 

Osuuskunta tuki myös 
 Kansainvälinen Solidaarisuus-
säätiön kehittä mis työtä, jossa 
kehitettiin virtuaali t odellisuutta 
hyödyntävän  teknologian 
käyt töön ottoa yleishyödyllisen  
järjestön  varain   han kinnan sekä 
tiedotus- ja vaikuttamis työn 
 välineenä.

Osuuskunnan yleishyödyllisiä 
yhteistyökumppaneita ovat olleet

AVA-Instituutin Säätiö

Eläkeläiset ry

Eläkkeensaajien keskusliitto 
EKL ry

Ensi- ja turvakotien liitto

E-seniorit ry

Kalevi Sorsa -säätiö

Kansainvälinen 
solidaarisuussäätiö

Kansantalojen Liitto

Nappi Naapuri

Nuorten Kotkien Keskusliitto 

Parasta Lapsille ry

Spartacus-säätiö

Suomen Demokratian 
Pioneerien Liitto ry

Suomen Työväentalojen liitto

Tampereen yliopisto

Uusi Lastensairaala

Vasemmistofoorumi

Wanhat Toverit ry

Osuuskunnan 
lahjoittama perhe-
huone Cumulus 
Meilahti -hotellissa

Cumulus Meilahti avattiin 
toukokuussa 2016.

Perhehuone on pelkästään 
lapsipotilaiden perheiden ja 
omaisten käytössä. 

Koordinaatiosta huolehtii HUS.

Ensimmäiset yöpymiset 
 toteutuivat elokuussa 2016.

Vuoden 2016 aikana 
huoneessa oli yhteensä  
74 yöpymistä.
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Tradeka-Yhtiöt Oy

TRADEKA-YHTIÖT OY   on 
Osuuskunta Tradekan ydinliike-
toimintojen omistajaohjauksesta  
vastaava osakeyhtiö. Yhtiö omistaa  
kokonaisuudessaan Restel Oy:n, 
Tradedot-konsernin sisältäen 
Lehtipiste Oy:n ja Tradeka- 
sijoitus oy:n osakkeet.

Tradeka-Yhtiölle vahvistetun 
liiketoimintastrategian mukaisesti  
yhtiön  omistajaohjauksen 

periaatteet  ovat: tuloksellisuus, 
asiantuntevuus ja johdon-
mukaisuus, pitkäjänteisyys sekä 
 vastuullisuus ja kohtuullisuus.

Yhtiön omistukset on jaettu 
 kolmeen kategoriaan: Omista ja 
kehitä, Sijoita ja turvaa ja  Luo uutta. 

Omista ja kehitä

Kategoriaan kuuluvat suorat 
omistukset yrityksissä, joissa 
Tradeka-Yhtiöt pyrkii omistaja-
arvon kasvattamiseen pitkällä 
aikavälillä. Kategorian omistukset 
ovat luonteeltaan omistuksia, 
joissa Tradeka-Yhtiöt toimii koti-
maisena ankkuriomistajana.

Sijoita ja turvaa

Kategoriaan kuuluvat hallittuun  
riskinottoon perustuvaan sijoitus  -
toimintaan liittyvät omitukset.   

Kategoriaan kuuluu pääosa 
Tradeka-sijoitus oy:n 
omistuksessa  olevasta 
Tradeka- Yhtiöiden noin 
400 miljoonan euron 

 arvoisesta sijoitus salkusta.

Luo uutta

Kategoriaan kuuluvat omis tukset , 
joiden avulla Tradeka-Yhtiöt 
pyrkii edistämään suomalaisen 
talouselämän rakennemuutosta 
sekä tukee uuden osaamisen, 
innovaatioiden ja työpaikkojen 
syntymistä Suomeen. 

Kategoriaan kuuluvat   
Restel-konserni ja  Tradedot- 

konserni sisältäen 
Lehtipiste Oy:n,  jonka 
 Tradeka-Yhtiöt  hankki 

 omistukseensa 
  syyskuussa 2016. 

Kategoriaan kuuluvat 
pääomarahastosijoitukset 
mm. ICT-, Cleantech- ja 
media-alan rahastoihin, 

Seulo-palvelut Oy (Kauppa-
halli24) sekä FIFAX Ab.

Kuluneen vuoden aikana 
 Tradeka- Yhtiöt  teki 300 000 euron  
arvoisen  sijoituksen suljettuun 
veden kiertoon perustuvaan 
 kalanviljelylaitosta ylläpitävään 
FIFAX Ab:hen.
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RESTEL OY on Tradeka-Yhtiöt Oy:n  
kokonaan omistama tytäryhtiö ja   
on konserniyhtiöineen Suomen 
johtava hotelli- ja ravintola- alan 
yritys. Se harjoittaa liiketoimintaa 
44 hotellissa ja yli 200 ravintolassa 
ympäri Suomen. Restelin palve-
luksessa on noin 5 000 hotelli- ja 
ravintola-alan ammattilaista.

Restel-konserni

Konsernin hotelliketjuja ovat 
 kotimainen  Cumulus City & 
 Resort- sekä kansainvälinen 
 Holiday Inn -ketju. Muita Restelin  
hotelleja ovat  kansain  väliset  
 hotellit Crowne Plaza Helsinki  
ja  Indigo Helsinki - Boulevard  
sekä kotimainen  Hotelli 
 Seurahuone Helsinki. 

Konsernin ruokaravintolaketjuja  
ovat  Huviretki, Martina,  Rax Buffet   
ja Shell HelmiSimpukka ja 
kansain väliset BURGER KING® 
ja O’Learys. Muita ravintoloita 
ovat muun muassa Mestaritalli, 
Central, Foija ja Sampo. Juoma-
ravintolaketjuista suurimmat ovat 
Wanha Mestari ja Hemingway’s. 
Restelin iltaravintoloihin kuuluu 
muun muassa Kaarle XII. Restel 
harjoittaa kokous- ja ravintola-
toimintaa elämysareenoilla sekä 
Helsingin Musiikkitalolla. 

Vuonna 2016 Restel-konsernin 
yhtiörakennetta selkeytettiin osana   
liiketoiminnan tehostamista. 
Uuteen  konsernirakenteeseen  
kuuluvat Restel Oy, Restel 
 Ravin tolat  Oy, Restel Liikenne-
asemat Oy , Restel Fast  Food Oy   
ja Restel Hotellit Oy. 

Konsernin liikevaihto oli 394,0   
   (385,8)  miljoonaa euroa, kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna 
 8,2 milj. euroa (2,1 %)  . Konsernin  
liiketulos ennen tilinpäätössiirtoja  
ja veroja oli 2,4 (-7,6) miljoonaa 
euroa. Rahoitusasema pysyi koko 
vuoden  hyvänä. Restel-konsernin 

ST1 Oy ja Restel Liikenneasemat  
Oy  jatkoivat yhteistyötä ja solmivat  
1.1.2017 voimaan astuneen 
kauppias sopimuksen. Sopimuksen 
myötä BURGER KING®  -ravintola-
toiminta laajenee Shell-liikenne-
asemille.

Restel avasi seitsemän uutta 
 BURGER KING® -ravintolaa, 
joukossa on Tallink Star  -aluksen 
maailman ainoa kelluva   BURGER 
KING® -ravintola. Vuoden lopussa 
BURGER KING® -ravintoloita oli 
26. Vauhdikas  kasvu jatkuu vuonna 
2017. O’Learys  -ketjuun avattiin 
uusi ravin tola Espoon kauppakeskus 
Iso Omenaan.

Restelin hotellien varaussivusto 
uudistettiin: sivustolla voi nyt varata 
useita erilaisia huonetyyppejä ja  
lisäpalveluita, kirjautua sisään 
ennakkoon ja saada apua varaus-
asioissa chatissa sekä puhelimitse 
vuorokauden ympäri.

Restel-konsernin kaikissa toimi-
paikoissa on laadittu osana 
vuosi    suunnitelmaa ympäristö-
suunnitelmat. Kohteina ovat olleet 
energian säästöt, jätteiden käsittely 
ja ympäristöyhteistyö tavaran-
toimittajien kanssa.

Restel solmi myös yhteistyö-
sopimuksen  ruokahävikin 
pienentämiseen  tähtäävän 
 ResQ-palvelun kanssa. 

operatiivinen tulosparannus 
saavutettiin  onnistuneilla liiketoi-
minnan  tehos ta mistoimenpiteillä 
 hotelli-  ja ravintolaliiketoiminnassa.

Vuoden 2016 tapahtumia
Cumulus- ja Rantasipi -hotelli-
ketjut päätettiin yhdistää vuoden   
2017 alusta yhdeksi vahvaksi  
 kotimaiseksi Cumulus City  &   
Resort   -ketjuksi. Vuonna 2016 
 molemmissa ketjuissa otettiin  
käyttöön tehokkaammat     
1 000   megan wifi-yhteydet, 
joustavammat  (7–23) check-in-   
ja check-out -ajat sekä uudistunut 
24/7-aamiainen ja kokouslounas.

Cumulus City -ketjun uusi lippu-
laivahotelli avattiin toukokuussa 
2016 Meilahteen. Hotelli ja sen 
Bistro Cumulus toimivat suunnan-
näyttäjänä ketjun palveluiden 
 kehittämiselle. Hotelli tekee 
yhteis  työtä  HUS:n kanssa: Osuus-
kunta Tradekan tuella  hotellista 
lahjoitettiin pysyvästi huone 
sairaala hoidossa olevien pitkä-
aikaissairaiden lasten perheiden 
käyttöön.

Holiday Inn City Centren huoneet 
uudistettiin ja hotellissa otettiin 
käyttöön Open Lobby -konsepti: 
avoin olohuone, jossa yhdistyvät 
hotellin aula, ravintola ja työtilat. 
Konsepti on käytössä noin 30 
ketjun hotellissa Euroopassa. 

Cumulus Jyväskylän hotelli huo-
neet uudistettiin ja uudistuk set 
aloitettiin myös Cumulus Oulussa 
ja Cumulus Airportissa.

Rantasipi Airport Congress Center 
valittiin viidettä kertaa peräkkäin 
parhaaksi kokous hotelliksi ja 
Hotel Indigo Helsinki - Boulevard, 
sai kaksi kansainvälistä palkintoa: 
matkailualan Oscariksi nimetyn 
World Travel Award -palkinnon ja 
Luxury Travel Guiden modernin 
luksushotellin tittelin. 
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Toimitusjohtaja, DI Mikael Backman

Restel-konsernin henkilömäärä 4 966

Restel-konsernin liikevaihto oli 394,0 miljoonaa euroa

Restel Oy:n hallitukseen kuuluivat: Perttu Puro (pj), Matti Pirnes (vpj), Catarina Fagerholm, 
Timo Mikkola 3/2016 saakka ja Ari Tasa 3/2016 alkaen, Anders Lilius ja Ralf Holmlund. 
Henkilöstön edustajana hallituksessa oli pääluottamusmies Erja Backman.

Restel Oy
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TRADEKA-SIJOITUS OY  on 
Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan 
omistama tytäryhtiö. Tradeka- 
sijoitus oy harjoittaa sijoitus-
toimintaa Tradeka-Yhtiöt Oy:n 
strategiaohjeistuksen mukaan  ja 
sen sijoitustoiminnan tavoitteena 
on turvata Osuuskunta-konsernin 
sijoitusvarallisuuden suotuisa 
arvonkehitys pitkällä aikavälillä.

Tradeka-sijoitus oy:n liiketoimin-
taa ohjaa Tradeka-Yhtiöt Oy:lle 
 vahvistettu strategia. Tradeka-
sijoitus oy:n sijoitustoiminnan 
tavoitteena on harjoittaa sijoitus-
toimintaa, jonka pitkän aikavälin 
reaalituotto-odotus on 4 %. 
Lisäksi tehtyjen sijoitusten tulee 
olla tuotoltaan sijoituslajeittain 
kilpailukykyisiä suhteessa muiden 
instituutiosijoittajien vastaaviin 
sijoituksiin. Yhtiön sijoitustoimin-
nassa ei tule ottaa riskejä, jotka 
ylittävät yhtiön riskinottokyvyn.

Vuodesta 2016 muodostui sijoitus-
markkinoilla kaikin puolin hyvä, 
vaikka monia käänteitä markki-
noilla tapahtuikin. Alkuvuonna 
sijoitusmarkkinaa hermostutti 
Kiinan talouskasvun hiipuminen 
ja osakekurssien sekä korkojen 
reipas lasku. Maaliskuussa tilanne 
kääntyi ja markkinat alkoivat toipu-
maan. Seuraava turbulenssi oli 
Iso-Britannian Brexit-äänestys. 

Tradeka-sijoitus oy

Ennen äänestystä volatiliteetti 
nousi ja kurssit sahasivat, mutta 
yllättävästä lopputuloksesta 
selvittiin nopeasti ja osakkeet 
jatkoivat  vahvaa nousuaan. 
 Syksyllä USA:n presidentinvaalit 
olivat keskiössä ja jälleen yllätyk-
sellisen lopputuloksen vaikutus 
markkinoihin oli positiivinen.

Kokonaisuutena Tradeka- 
 sijo i tus oy:n  sijoitustoiminnan  tuotto  
oli 7,1 %. Tradeka-sijoitus oy:n  
liike vaihto oli 79,1 milj. euroa ja 
tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja 19,8 milj. euroa (+1,4 milj. 
euroa). Yhtiön merkittävimmät 
riskit liittyvät sijoitusmarkkinoiden 
kehitykseen tulevaisuudessa.

Tradeka-sijoitus oy:n hallitus vah visti  
vuoden 2017 sijoitus suunnitelman 
joulukuussa. Tradeka-sijoitus oy:n 
alkaneen sijoitusvuoden näkymien  
kannalta ratkaiseva kysymys on 
se,  kuinka vahvana talouskasvu 
länsimaissa ja Kiinassa säilyy. 
Suhdannemittausten valossa 
talouskasvun odotetaan edelleen 
kiihtyvän vaikkakin maltillisesti. 
Korkotasojen oletetaan pikkuhiljaa 
nousevan, mutta historiallisesti 
tarkastellen korkotaso pysyy 
lähes ennätysmäisen matalana ja 
korkosijoitusten näkymät ovatkin 
edelleen heikot.  

Jos korkotaso  pysyy nykyisellään, 
jäävät korkotuo tot mataliksi ja jos 
korkotaso nousee, heikentää se 
sijoitusten arvoa.

Vuonna 2017 politiikka tulee 
olemaan merkittävässä roolissa . 
Euroopassa pidetään useita 
parla menttivaaleja ja nousevan  
oikeistopopulismin aikana kaikki  
tuntuu olevan mahdollista. 
Epävarmuustekijöistä huolimatta 
Tradeka-sijoitus oy:n tuloksen  
uskotaan olevan kuluvana 
vuonna  edelleen positiivinen ja 
yhtiön  pitkä aikaisten sijoitusten 
portfolion  tasaavan vaihto- 
omaisuussalkun heilahteluja.

Vastuullista sijoittamista
Sijoitustoiminnan vastuullisuuden  
turvaamiseksi Osuuskunta Tradeka  
on sitoutunut noudatta maan 
sijoitus  toiminnassaan YK:n  vas-
tuullisen sijoittamisen periaatteita . 
Vastaavasti Tradeka-sijoitus 
edellyttää, että sen käyttämät 
varainhoitajat ottavat toiminnas-
saan vastuullisuusnäkökohdat 
huomioon YK:n vastuullisen sijoit-
tamisen periaatteiden mukaisesti. 
Osuuskunta Tradeka tukee myös 
YK:n vastuullisen   sijoittamisen 
sihteeristön toimintaa  ja osallistuu 
vastuullista sijoittamista Suomessa 
edistävän FINSIF ry:n toimintaan.

Toimitusjohtaja 1.6. lähtien KTM Jari Pussinen

Yhtiön palveluksessa oli 2 henkilöä

Tradeka-sijoitus oy:n liikevaihto oli 79,1 M €

Yhtiö hallitukseen kuuluivat: Perttu Puro (pj), Timo Hukka, Kalle Saariaho, Heikki Venho, Karitta Touhonen 
(henkilöstöedustaja), Timo Mikkola (2.3.2016 asti) sekä Maarit Säynevirta ja Ari Tasa (vpj) 2.3.2016 alkaen

Tradeka-sijoitus oy
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Tradeka-sijoitus oy:n sijoitusallokaatio 
vuoden 2016 lopussa

Muut 
2,2 %

Korkosijoitukset 
33,6 %

Osakesijoitukset 
29,3 %

Kiinteistö- ja muut 
pitkäaikaiset 

sijoitukset 
34,8 %
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Tradedot-konserni

TRADEDOT-KONSERNIN 
emoyhtiö on Tradeka- Yhtiöt Oy:n 
syksyllä 2016 perustama  
Trade dot Oy. Yhtiö hankki omistuk-
seensa pääomasijoittaja Sponsor 
Capital Oy:ltä Lehtipiste Oy:n 
emoyhtiöineen syyskuussa 2016 
tullen yhtiöön kotimaiseksi, pitkä-
aikaiseksi ankkuriomistajaksi.

Lehtipiste on koko maan kattava 
jakelu- ja markkinointiyhtiö, jonka 
valikoimaan kuuluvat koti- ja ulko-
maisten lehtien irtonumerot, kirjat, 
keräilytuotteet sekä monet muut 
tuotteet. Jakelutoimintojen lisäksi 
Lehtipisteen yhteydessä toimii 
erillinen Postituspojat-yksikkö, joka 
tarjoaa nettikaupan logistiikka- 
 ja varastointipalveluita. Lehtipis-
teen yhteistyökumppaneina  toimii 
Suomessa ja ulkomailla  noin  440 
eri kustantajaa ja tavarantoimit-
tajaa. Yhtiön jakelu kattaa  lähes 
päivittäin noin 6 000 myynti pistettä 
ympäri maan. Lehtipisteellä on 
pitkä, yli sadan vuoden, historia 
suomalaisessa jakelukentässä: 
yhtiö on perustettu jo vuonna 1910.

Vuoden keskeisiin kehityshank-
keisiin kuului jakelutoimintojen 
laajentaminen printtituotteiden 
 ulkopuolelle ja Postituspojat- 
yksikön automaatioasteen nosta-
minen ja edelleen kehittäminen. 
Tämän lisäksi yhtiön tehostamis-

toimenpiteet ovat edesauttaneet 
kannattavuuden ja rahoitusaseman 
pysymistä vahvana.

Tradedot-konsernin liikevaihto 
 (Tradekan omistusajalta) oli    
18,6 milj.  euroa ja tulos verojen 
jälkeen 1,3 milj. euroa. 

Vaikka Lehtipisteen liiketoiminta-
ympäristö jatkuu kuluvana vuonna 
haasteellisena, johtuen painetun  
median yleisestä laskevasta 
trendistä, odotetaan Lehtipisteen 
edustaman irtonumerojakelun 
kestävän yleistä painetun median 
markkinaa paremmin. Yhtiön 
tuloksen   odotetaan pysyvän 
samalla tasolla kuin vuonna 2016 
johtuen pääasiassa jakelu- ja 
kuljetus toimintojen uusista kasvu-
hankkeista, joita materialisoituu 
kuluvan vuoden aikana.

Toimitusjohtaja, KTM Janne Mansukoski

Yhtiön henkilömäärä 88

Yhtiöllä on noin 5 760 myyntipistettä Suomessa

Lehtipiste palvelee noin 440 kustantajaa ja tavarantoimittajaa. 

Yhtiön liikevaihto 2016 oli 18,6 miljoonaa euroa Tradekan omistusajalla

Lehtipiste Oy:n hallitukseen kuuluivat 10/2016 alkaen: Hannu Syrjänen (pj), Perttu Puro ja Ari Tasa.

Lehtipiste Oy 2016
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Tradekan säätiö

TRADEKAN SÄÄTIÖ on 
 Osuuskunnan vuonna 2014 
 perustama säätiö.

Säätiön tarkoituksena on edistys -
mielisen osuustoimintaliikkeen 
sivis  tyksellisen, kulttuurisen  ja 
aatteellisen perinnön ylläpitäminen.  

Tradekan säätiö pyrkii edistämään  
talouteen ja yritystoimintaan liittyvän  
osaamisen 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 ja 
valtuuskunnan puheen  johtaja on 
professori Olavi Syrjänen.

Tradekan säätiön noin 1,0 miljoonan  
euron rahavaroja koskevan sijoitus-
toiminnan tuotto oli noin 6,73 %. 
Säätiön tilikauden ylijäämä oli 
1 1 491,08 euroa.

Apurahat
Tradekan säätiö käynnisti apu-
rahatoimintansa vuonna 2016  ja 
jakoi avustuksia 20 000 euron 
arvosta. Apurahojen kohden-
tumisessa näkyi Tradekan  pitkä  

historia taiteen ja kulttuurin tuke-
misessa. Tradekan säätiö  jatkoi 
yhteistyötä Suomen valokuva-
taiteen museon kanssa ja osallistui   
Talvisodan kansallisen  muisto-
merkkihankkeen tukemiseen  
10 000 eurolla.

Vuonna 2017 Tradekan säätiön 
toiminnassa kiinnitetään erityistä 
huomiota edistysmielisen osuus-
toimintaliikkeen satavuotiseen his-
toriaan. Vuoden aikana jatketaan 
myös Tradekan taidekokoelman 
luettelointia ja dokumentointia.

Tradekan säätiön ja 
Suomen valokuvataiteen 
museon yhteistyö
Tradekan säätiö jatkoi yhteistyötä  
Suomen valokuvataiteen museon  
kanssa uuden kotimaisen valokuva -
taiteen tukemiseksi. Säätiön ja  
Valo kuvataiteen museon solmiman  
kolmivuotisen yhteistyösopimuksen  
mukaan Valokuvataiteen museo  
ostaa 30 000 euron tuella koko el-
 miinsa nuorten tai nousevien 
suoma laisten valokuvataiteilijoiden  
töitä, jotka tulevat osaksi museoon 
perustettua Tradeka-kokoelmaa.

Tradekan säätiön avustuksella Suomen Valokuvataiteen museo 
hankki vuonna 2016 kolme Miia Aution (s. 1986) Variations of White 
-valokuvateossarjan työtä. Sarja käsittelee katseen subjektiivisuutta 
sekä erilaisuuden ja ennakkoluulojen kohtaamista.
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Miia Autio, Untitled (11), sarjasta Variation of White, 2015.  
Suomen valokuvataiteen museo / Tradeka-kokoelma
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Osuuskunta Tradeka -konsernin liiketoimintaa vuonna  
2016 harjoittivat emoyhtiö Osuuskunta Tradeka (hallinto - 
ja jäsenpalvelut), Tradeka-palvelut oy (jäsenpalveluiden 
tuottaminen) ja Tradeka-Yhtiöt Oy (ydin liiketoimintojen 
hallinnointiyhtiö) sekä Tradeka-  Yhtiöt Oy:n   kokonaan  
omistamat Restel Oy tytäryhtiöineen (hotelli- ja ravintola -
-toiminta), Tradeka-sijoitus oy (sijoitustoiminta) ja 
 Tradedot Oy tytäryhtiöineen. Tradedot Oy hankki 
23.9.2016 toteutetulla kaupalla Spondot Oy:n koko 
osake kannan Sponsor Capitalilta ja sai tätä kautta omis-
tukseensa Lehtipiste Oy:n. Lehtipisteen pääliiketoimintaa 
on sanomalehtien ja aikakauslehtien irtonumeroiden sekä 
kirjojen jakelu päivittäistavarakauppoihin. 

Konsernin liikevaihto oli 489,4 milj. euroa, mikä on 
  6,2 % edellisvuotta enemmän. Konsernin liikevoitto 
oli 11,8 milj. euroa. Tulos parani edelliseen vuoteen 
verrattuna 9,2 milj. euroa erityisesti Restel-konsernin 
tulosparannuksen ansiosta, Tradeka-sijoitus Oy:n 
pitkäaikaisista sijoituksista saatujen voittojen ansiosta 
sekä Tradedot -konsernin lokakuusta 2016 eteenpäin  
kerryttämän liikevoiton ansiosta. Osuuskunnan liike-
vaihto oli 1,1 milj. euroa ja liiketappio 4,3 milj. euroa.  
Osuuskunnan tilikauden liiketappiota kasvattivat vaali-
vuoteen kohdistuvat kulut. Konsernin tilikauden voitto 
oli 18,1 milj. euroa (muutos edelliseen vuoteen +10,9 milj. 
euroa) ja Osuuskunnan tilikauden  ylijäämä 11,4 milj. 
euroa (muutos edelliseen vuoteen +4,9 milj. euroa). 

Konserniin kuului 31.12.2016 emo-osuuskunnan lisäksi  
yhdeksän liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä , kaksi 
kiinteistötytäryhtiötä ja 13 osakkuusyhtiötä. Tradeka-
Yhtiöt Oy vastaa Osuuskunnan ydinliiketoimintojen 
hallinnoinnista ja omistajaohjauksesta. Osuuskunta 
puolestaan keskittyy Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja Tradeka-
palvelut oy:n omistajaohjaukseen sekä huolehtii 
 jäsenistölle tarjottavista eduista ja Osuuskunnan 
muista  jäsenpalveluista.

Osuuskunnan jäsenpalvelut ja Tradeka-palvelut oy
Osuuskunta Tradekalla on noin 240 000 jäsentä. 
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta palvelee 
jäseniään tarjoamalla heille kilpailukykyisiä etuja ja 
palveluita. Tradeka-palvelut oy vastaa Osuuskunnan 

Hallituksen toimintakertomus

Toiminta vuonna 2016

jäsenpalvelu- ja jäsenetutoiminnan toteutuksesta. 
Vuonna 2016 jäsenetuja Osuuskunnan jäsenille  
 tar josivat pääasiassa Restel-konserni ja tehtyihin yhteis- 
  työsopimuksiin perustuen Suomen Lähikauppa  Oy. 
Yhteistyö Suomen Lähikaupan kanssa päättyi 
31.12.2016.

Restel-konserni
Restel-konsernin liikevaihto oli 394,0 milj. euroa,   
liikevaihto  kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 
 2,1 %  . Restel- konsernin liikevoitto oli 1,2 milj. euroa, 
kun liike tappio oli edellisenä vuonna 10,2 milj. euroa. 
Tulos parannus saavutettiin panostuksilla Revenue 
Managementiin keski määräisten hotellimajoitustuottojen 
nostamiseksi sekä onnistuneilla liiketoiminnan tehosta-
mistoimenpiteillä niin hotelli- kuin ravintolaliiketoimin-
nassakin. Restel-konserni keskittyi kertomusvuonna 
edelleen olemassa olevan toiminnan tehostamiseen ja 
tappiollisten yksiköiden liiketoiminnan päättämiseen, 
mutta suuntasi voimavaroja myös uuden liiketoiminnan 
kehittämiseen ja avasi uuden Cumulus-hotellin Helsingin 
Meilahdessa ja jatkoi suunnitelman mukaisia panostuksia  
BURGER KING®  -hampurilaisravintolaketjuun. Tilikauden 
päättymiseen mennessä Restel oli avannut yhteensä 
26   BURGER KING® -hampurilaisravintolaa. Tilikauden 
aikana  toteutettiin myös muut suunnitellut hotelliuudis-
tukset ja ravintolainvestoinnit. Lisäksi marraskuussa  
2016 saavutettiin neuvottelutulos ST1:n kanssa liikenne-
asemien  operoinnista myös tulevina vuosina. 

Tilikaudella Restel-konsernin juridinen rakenne yksin - 
kertaistettiin fuusioprosessissa emoyhtiön Restel Oy:n  
lisäksi neljään operatiiviseen tytäryhtiöön: Restel 
 Ravintolat Oy, Restel Hotellit Oy, Restel Liikenne-
asemat Oy ja Restel Fast Food Oy. 

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 31.12.2016 
markkina-arvoon arvostettuna 404,9 milj. euroa. Pää-
osa varallisuudesta on sijoitettu osake- ja korkomark-
kinoille maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista 
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on erityisesti kiinteistö-, kiinteistöpääomarahasto- ja 
muita pääomarahastosijoituksia. 

Vuodesta 2016 muodostui sijoitusmarkkinoilla kaikin 
puolin hyvä, vaikka monia käänteitä markkinoilla tapah-
tuikin. Pörssikurssit päättivät vuoden historiallisiin  
huippuihinsa. Myös korkosijoituksista saatiin mark-
kinoilla kohtuullisia tuottoja, vaikka loppuvuodesta 
 korkotason nousu leikkasikin pois kovimmat arvon-
nousut. Tradeka-sijoituksen tilikauden tulosta paransi 
merkittävästi Icecapital-pääomarahastoyhtiön hallin -
noimasta kiinteistörahastosta saatu myyntivoitto. 
 Kokonaisuutena Tradeka-sijoitus oy:n sijoitustoiminnan 
tuotto oli 7,1 %. Tradeka-sijoitus oy:n liikevaihto oli    
79,1 milj. euroa (+2,1 %) ja tulos ennen tilinpäätös siirtoja 
ja veroja 19,8 milj. euroa, kasvua 1,4 milj. euroa. 

Tradedot-konserni
Tradedot-konserni muodostaa omistus- ja rahoitus-
rakenteen Lehtipiste Oy:n harjoittamalle operatiiviselle 
liiketoiminnalle. Lehtipisteen pääliiketoimintaa on 
sanomalehtien ja aikakausilehtien irtonumeroiden 
sekä kirjojen jakelu päivittäistavarakauppoihin.  Yhtiö 
jakelee myös keräilytuotteita, karttoja sekä kampanja-
tuotteita. Lehtijakelun lisäksi Lehtipisteeseen kuuluu  
vuonna 2010 yrityskaupalla hankittu pienille ja keski-
suurille verkkokaupoille varastohotellipalveluita tuottava   
Postituspojat-liiketoiminta. Yhtiöllä on noin 100 työn-
tekijää ja sen pääkonttori sekä jakelukeskus sijaitsevat  
Vantaalla. Yhtiöllä on noin 5 760 myyntipistettä 
Suomessa ja se palvelee noin 440 kustantajaa ja 
 tavarantoimittajaa.

Tradedot-konsernista konsolidoitui liikevoittoa 
Osuuskunta Tradeka -konserniin 2,2 milj. euroa 
Tradekan  omistusajalta 23.9.2016 alkaen. Tulos oli 
ennustetun mukainen. 

Investoinnit
Konsernin investoinnit 64,0 milj. euroa muodostuvat 
pääosin Tradedot Oy:n allekirjoittamasta kaupasta 
koskien Spondot Oy:n koko osakekantaa sekä Restel-
konsernin hotelli- ja ravintolatoimialojen tekemistä 
investoinneista (edellisenä vuonna käyttöomaisuus-
investoinnit olivat 21,7 milj. euroa). Konsernin tuote-
kehitys- ja tutkimustoiminnan kulut olivat 0,8 milj. euroa 
(edellisenä vuonna 0,8 milj. euroa) ja ne toteutuivat 
kokonaisuudessaan Restel-konsernissa. 

Rahoitus
Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden  
päättyessä 47,2 milj. euroa eli 44,7 milj. euroa edellis-
vuotta enemmän. Nousu selittyy pääosin Lehtipiste-
kaupan rahoittamiseksi nostetuilla luotoilla, joilla 
rahoitettiin kauppatransaktio kokonaisuudessaan. 
Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden ajan 
erinomainen. Tilikauden päättyessä konsernin rahoitus-
omaisuuden (rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitus-
arvopaperit) määrä oli 68,5 milj. euroa. Tästä Osuus-
kunnan, Tradeka-palvelut oy:n, Tradeka-Yhtiöt Oy:n, 

Tradeka-sijoitus oy:n ja Tradedot-konsenin osuus oli 
16,1 milj. euroa ja Restel-konsernin osuus 52,4 milj. 
euroa. Konsernin rahoitusarvopapereiden määrä kasvoi 
tilikauden aikana 2,4 milj. eurosta 33,9 milj. euroon ja 
vaihto-omaisuusarvopapereiden määrä kasvoi 11,2 milj. 
euroa 216,2 milj. euroon. 

Taserakenne
Konsernitaseen loppusumma oli 618,7 milj. euroa, 
joka on 113,1 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. 
Konsernitaseen oma pääoma oli 452,7 milj. kasvua, 
17,4 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 
tilikauden päättyessä 75 %.

Osuuskunnan taseen loppusumma oli 474,8 milj. euroa , 
joka on 12,1 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Osuuskunnan oma pääoma oli 472,8 milj. euroa, kasvua 
10,7 milj. euroa. Osuuskunnan omavaraisuusaste oli 
100 % tilikauden päättyessä.

Henkilöstö
Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muun-
nettuna keskimäärin 2 588. Restel-konsernin keski-
määräinen henkilöstömäärä oli 2 558, Osuuskunnan 
3, Tradeka-Yhtiöt Oy:n 3, Tradeka-sijoitus oy:n 2 ja 
Tradedot-konsernin 22.

Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

Konserni  Emoyhtiö

2016 2015 2014 2016 2015 2014

Keskimää räinen 
lukumäärä 
tilikaudella

2 588 2 625 2 703 3 3 3

Tilikauden palkat  
ja palkkiot (milj. 
euroa)

92 91 94 1 1 1

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

Tradedot-konsernin merkittävimmät ympäristönäkö-
kohdat liittyvät kuljetuksesta syntyviin kasvihuone-
kaasupäästöihin, jätteiden käsittelyyn sekä pakkaus-
materiaalien käyttöön, eikä toimintoihin liity oleellisia 
ympäristöriskejä. Lehtituotteiden kierrätysprosessi ja 
edelleenkuljetus paperinkeräyslaitoksiin on osa yhtiön 
sopimuksellisia vastuita.

Jäsenistö
Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 571 uutta jäsentä 
ja Osuuskunnasta erosi 9 310 jäsentä. Osuuskuntaan 
kuului vuoden lopussa 237 688 jäsentä. Osuuspää-
oma oli tilikauden päättyessä 6,0 miljoonaa euroa. 
Osuusmaksujen täydestä määrästä oli maksamatta 
4,5 miljoonaa euroa.
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Edustajisto
Edustajiston kokous 20.04.2016 vahvisti Osuuskunnan 
vuoden 2015 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden 
tilivelvollisille, päätti Osuuskunnan lahjoituksista ja 
sääntöuudistuksesta sekä käsitteli muut Osuuskunnan 
sääntömääräiset asiat.

Hallinto ja johto
Osuuskunnan hallitus, johon kuuluu 19 jäsentä ja  yksi 
henkilöstön valitsema jäsen, kokoontui tilikauden 
aikana neljä kertaa. Hallituksen puheenjohtaja oli 
 valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen ja varapuheen-
johtajat rehtori Mikko Raudaskoski ja asianajaja  
 Marjo Kiukkonen. Henkilöstön  edustajana oli 
 pääluottamusmies Sinikka Anttila. 

Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi OTK, VTM 
Perttu Puro. 

Tilintarkastajat
Edustajiston 20.04.2016 valitsema varsinainen tilin-
tarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab pää-
vastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala.

Tulevaisuuden näkymät vuonna 2017
Maailmantalouden ennakoidaan kasvavan 2017–2018 
reilun 3 % vauhtia eli vain hieman nopeammin kuin 2016. 
Maailmankaupan kasvun arvioidaan pysyvän viime 
vuosina nähtyyn tapaan hitaana suhteessa BKT:hen. 
Yhdysvaltain ja Kiinan kasvu jatkunee vahvana ja se 
ylläpitää maailmantalouden kohenemista. Öljyn hinnan 
hienoisen nousun arvioidaan tukevan Venäjän talouden 
vähittäistä elpymistä. Euroalueen kasvun odotetaan  
jatkuvan melko ripeänä kotimaisen  kysynnän 
vetämänä . Brexit varjostaa etenkin  Britannian, mutta 
jonkin verran myös muun Euroopan kasvu näkymiä. 
Nousevien talouksien kehitys jatkunee  ennustejaksolla 
melko vakaana eikä Euroopan  kasvunotkahduksen 
juuri odoteta vaikuttavan näihin maihin.

Suomen talouden parantunut vire pienentänee jonkin 
verran haasteita asiakaskäyttäytymiseen, kulutus-
kysyntään ja hintatasoon liittyen sekä hotelli- että 
ravintolatoimialalla. Tämä parantunut vire yhdistettynä  
jo toteutettuihin ja edelleen jatkuviin tehostamis- 
 ja   säästötoimenpiteisiin sekä toisaalta mittavaan 
kunnossapidon ja kasvun investointiohjelmaan luo 
perustan arviolle, että Restelin tulos tulee merkittävän 
vuoden 2016 parannusloikan jälkeen edelleen parane-
maan vuonna 2017, kuitenkin niin, että kasvuvauhti 
tulee tasaantumaan.  

Tradeka-sijoitus oy:n alkaneen sijoitusvuoden näkymien 
kannalta ratkaiseva kysymys on se, kuinka  vahvana 
talouskasvu länsimaissa ja Kiinassa säilyy. Suhdanne-
mittausten valossa talouskasvun odotetaan  edelleen 
kiihtyvän vaikkakin maltillisesti. Markkinaoptimismin 
johdosta sijoitusten hinnoittelu on kohonnut korkeaksi, 
eikä pörssikursseilla enää ole paljoakaan nousuvaraa  
ellei myös yritysten tulostaso nouse. Toistaiseksi 

markkinoiden tulosodotukset ovat kohonneet vielä 
maltillisesti ja siksikin hyvien talousnäkymien säily-
minen on tärkeää. Korkomarkkinoilla odotukset 
ovat edelleen hyvin maltillisia. Korkotason oletetaan 
pikkuhiljaa nousevan, mutta historiallisesti tarkastellen 
korkotaso pysynee lähes ennätysmäisen matalana 
ja korkosijoitusten  näkymät ovatkin edelleen heikot. 
Jos korkotaso pysyy nykyisellään, jäävät korkotuotot  
mataliksi ja jos korkotaso nousee, heikentää se 
 sijoitusten arvoa. 

Epävarmuustekijöistä huolimatta Tradeka-sijoitus oy:n 
tuloksen uskotaan olevan kuluvana vuonna  edelleen  
 positiivinen ja yhtiön pitkäaikaisten sijoitusten  portfolion  
tasaavan vaihto-omaisuussalkun heilahteluja.  

Tradedot-konsernin liiketoimintaympäristö jatkunee 
tänäkin vuonna haasteellisena johtuen painetun 
median yleisestä laskevasta trendistä. Kuitenkin tässä 
ympäristössä Lehtipisteen edustaman irtonumero-
jakelun odotetaan kestävän yleistä painetun median 
markkinaa paremmin ja ottavan lisää markkinaosuutta  
myös vuonna 2017. Yhtiön tuloksen odotetaan 
pysyvän  samalla tasolla kuin viime vuonna. 

Konsernin tunnusluvut: 
(milj. euroa)

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Liikevaihto 489 461 466 512 573 587

Liiketulos 12 3 -6 -4 11 3

-liike vaihdosta (%) 2,4 0,7 -1,3 -0,7 2,0 0,6

Tulos ennen  
satunnaisia eriä 22 9 -5 5 14 -3

Omavaraisuusaste (%) 75 89 88 89 89 89
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Osuuskunta-konserni

Konsernituloslaskelma 01.01. – 31.12.2016

milj.euroa 2016 2015

LIIKEVAIHTO 489,4 461,1

Liiketoiminnan muut tuotot 6,6 3,6

Liiketoiminnan kulut:

Tavarat -165,2 -148,9

Henkilöstökulut -112,0 -111,4

Poistot ja arvonalentumiset -24,8 -22,9

Liiketoiminnan muut kulut -182,3 -178,8

Yhteensä -484,2 -461,9

LIIKEVOITTO 11,9 2,7

Rahoitustuotot ja -kulut 9,9 6,2

VOITTO  ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 21,7 8,9

Tilinpäätössiirrot 0,0 0,0

Tuloverot -3,5 -1,6

Vähemmistön osuus -0,1 0,0

TILIKAUDEN VOITTO 18,1 7,2

Konsernitase 31.12.2016

milj.euroa 2016 2015

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat:

Aineettomat hyödykkeet 47,2 34,4

Konserniliikearvo 54,3 0,4

Aineelliset hyödykkeet 68,5 68,5

Sijoitukset:

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 4,3 4,7

Muut sijoitukset 99,7 94,9

Pysyvät vastaavat yhteensä 274,0 202,9

Vaihtuvat vastaavat:

Vaihto-omaisuus 222,6 209,5

Saamiset 53,6 25,8

Rahoitusarvopaperit 33,9 31,4

Rahat ja pankkisaamiset 34,6 35,8

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 344,7 302,6

Vastaavaa yhteensä 618,7 505,5

Vastattavaa 2016 2015

Oma pääoma:

Osuuspääoma 6,0 5,9

Vararahasto 13,4 13,4

Käyttörahasto 415,2 408,8

Tilikauden voitto 18,1 7,2

Oma pääoma yhteensä 452,7 435,3

Vähemmistöosuus 9,7 9,6

Pakolliset varaukset 0,4 1,1

Vieras pääoma:

Pitkäaikainen vieras pääoma 47,2 2,5

Lyhytaikainen vieras pääoma 108,7 57,2

Vieras pääoma yhteensä 155,8 59,7

Vastattavaa yhteensä 618,7 505,5
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Osuuskunta Tradeka

Tase 31.12.2016

milj.euroa 31.12.2016 31.12.2015

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat:

Aineelliset hyödykkeet 0,8 0,6

Sijoitukset:

Osuudet saman konsernin yrityksissä 444,6 444,6

Muut sijoitukset 12,0 1,4

Pysyvät vastaavat yhteensä 457,4 446,6

Vaihtuvat vastaavat:

Saamiset 17,1 13,7

Rahat ja pankkisaamiset 0,4 2,3

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 17,4 16,0

Vastaavaa yhteensä 474,8 462,7

Vastattavaa 31.12.2016 31.12.2015

Oma pääoma

Osuuspääoma 6,0 5,9

Vararahasto 13,4 13,4

Käyttörahasto 442,1 436,3

Tilikauden ylijäämä 11,4 6,5

Oma pääoma yhteensä 472,8 462,1

Vieras pääoma

Lyhytaikainen 2,0 0,5

Vieras pääoma yhteensä 2,0 0,5

Vastattavaa yhteensä 474,8 462,7

Tuloslaskelma 01.01.–31.12.2016

milj.euroa 2016 2015

LIIKEVAIHTO 1,1 1,1

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1

Liiketoiminnan kulut:

Henkilöstökulut -1,4 -1,3

Poistot -0,1 -0,1

Liiketoiminnan muut kulut -3,9 -2,6

Yhteensä -5,4 -4,1

LIIKETAPPIO -4,3 -2,9

Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 -0,5

VOITTO/TAPPIO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -4,2 -3,3

Tilinpäätössiirrot 17,0 9,8

Tuloverot -1,4 0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 11,4 6,5
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Osuuskunta Tradeka on Osuuskunta Tradeka -konsernin 
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. Suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttö-
omaisuushyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan 
perusteella hankintamenoista.

Poistoajat ovat:

Konserniliikearvo 10–15 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 vaikutusaikanaan. Poistoaika on 
pääsääntöisesti 10 vuotta.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sisältyvät vuokra-
huoneistojen peruskorjausmenot poistetaan   10  
 vuodessa, elleivät vuokrasopimukset edellytä  
lyhyempää  poistoaikaa. ATK-ohjelmistojen 
 hankintamenot poistetaan  5 vuodessa.

Kiinteistöjen kirjanpitoarvot konsernitaseessa  
 vastaavat alkuperäisiä hankintamenoja tai 
 suunnitelman mukaisia hankintamenojäännöksiä.

Pysyvien vastaavien pääomarahastosijoitukset 
on  arvostettu hankinta-arvoon tai sitä alempaan 
markkina- arvoon. Tehtyjen pääomarahastosijoitusten  
markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 11,6 milj. euroa 
kirjanpito  arvoa korkeampi. Muut pysyvien vastaavien 
sijoitukset on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon. 

Vaihto-omaisuus koostuu Tradeka-sijoitus oy:n vaihto-
omaisuus-osakkeista 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 34,3 milj.euroa (ed.v. 31,8 milj. 
euroa) kirjanpitoarvoa korkeampi.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alhai-
sempaan todennäköiseen arvoon.

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

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

Liitetiedot 31.12.2016
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Konsernitilinpäätöksen  
laatimisperiaatteet
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
Keskeiset tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen 
liittyvät periaatteet ovat yhteneväiset vuoden 2015 
esitettävien vertailutietojen kanssa. Keskeisiltä osiltaan  
edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelposia. Restel-
konsernin osakeyhtiörakennetta yksinkertaistettiin 
 fuusioimalla 1.4.2016 Rax Ravintolat Restel Ravintoloihin 
ja Rantasipi Oy, Kansainväliset Restel Hotellit Oy, 
Restel Kylpylä-hotellit Oy ja Ikaalisten Kylpylä Oy 
 Cumulus Oy:hyn. Samalla Cumulus Oy:n nimi muutettiin 
Restel Hotellit Oy:ksi. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttaa Tradedot- konsernin 
 yhdistely 1.10.2016 alkaen. Liikevaihdon ja  liiketoiminnan  
muiden tuottojen käsitettä on täsmennetty 2016 
aikana perustuen uudistettuun kirjanpitolainsäädäntöön . 
Vertailutiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä 
esittämis tapaa vuoden 2015 osalta.  

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

Konsernitilinpäätöksen 
laadintaperiaatteet
Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintameno-
menetelmällä. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse 
perustettuja . Ostettujen tytäryhtiöiden osakkeiden 
hankintamenot ja hankittuja osakkeita vastaavan 
oman pääoman ero on ensisijaisesti kohdistettu  
käyttöomaisuuteen ja muilta osin esitetty 
konserniliike arvona.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n alakonserni on yhdistelty 
Osuus kunta- 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 pääomaosuusmenetel-
mällä. Kaikki osakkuusyhtiöt ovat kiinteistöosakeyhtiöitä 
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 verosaaminen perustuu pääosin 
verotuksessa vielä vähentämättömiin poistoihin  sekä 
konsernin sisäisiin katteisiin ja Restel-konsernin 
 aikaisemmilta vuosilta vahvistettuihin tappioihin.

Konsernitaseeseen merkittyjen laskennallisten vero-
saamisten kokonaismäärää pienennettiin tilinpäätök-
sessä 0,8 milj.euroa laskennallisten verosaamisten 
perusteiden muutoksista johtuen.
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Tytäryhtiöt 31.12.2016

Konserni Osuuskunta Tradeka

Kotipaikka omistus-
osuus 

%

omistus - 
osuus 

%

kirjanpito - 
arvo  

1000,-

Lis./väh. 
v. 2016
1000,-

Tradeka-palvelut oy Helsinki 100 % 100 % 300

Tradeka-Yhtiöt Oy Helsinki 98 % 98 % 444 296

Restel Oy Helsinki 100 % 0 % 0

Restel Hotellit Oy Helsinki 100 %

Restel Ravintolat Oy Helsinki 100 %

Restel Liikenneasemat Oy Helsinki 100 %

Restel Fast Food Oy Helsinki 100 %

Ki Oy Keskusväylä Pori 55 %

Tradeka-sijoitus oy Helsinki 100 % 0 % 0

Ki Oy Hotelli Ruoholahti Helsinki 100 %

Tradedot Oy Helsinki 100 % 0

Spondot Oy

Sponpiste Oy

Lehtipiste Oy

Tytäryhtiöt yhteensä 444 596 0

Osakkuusyhtiöt 31.12.2016

Konserni Osuuskunta Tradeka

Kotipaikka omistus - 
osuus 

%

omistus- 
 osuus 

%

kirjanpito- 
 arvo 

1000,-

Lis./väh. 
v. 2016 
1000,-

Restel-konsernissa

10 kiinteistöosakkuusyhtiötä 20 %–46 %

Rantasipi Oy:n osakkuusyhtiö

Aulangon Kylpylä Oy Hämeenlinna 24 %

Ki Oy Pykälikkö Jyväskylä 32 % 32 % 335

Ki Oy Kommila Varkaus 25 % 25 % 98

Osakkuusyhtiöt yhteensä 433 0

Osuuskunta-konserni
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Mikko Raudaskoski
varapuheenjohtaja

Jukka Gustafsson

Aarne Kauranen

Hannu Peltonen

Ulla-Maija Sievinen

Maritta Salo

Sinikka Anttila
henkilöstön edustaja

Osuuskunta Tradekan ylijäämä on 11 419 176,61 euroa 
ja käyttörahasto on 442 090 538,89 euroa eli vapaa 
oma pääoma on yhteensä 453 509 715,50 euroa.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
Helsingissä 1. päivänä maaliskuuta 2017

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä  8. päivänä  maaliskuuta  2017

KPMG Oy Ab

Jukka Rajala, KHT

Markus Aaltonen
puheenjohtaja

Esa Anttila

Antti Holopainen

Leena Mustonen

Kirsti Puurunen

Jukka Roos

Eila Tiainen

Perttu Puro
toimitusjohtaja

Hallituksen esitys ylijäämän ja 
käyttörahaston käyttämistä koskien

Marjo Kiukkonen
varapuheenjohtaja

Kaija Haapasalo

Jukka Kärmä

Jorma Pimperi

Kari Rajamäki

Ilkka Sepponen

Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään käyttö rahastoon 
ja että käyttörahastosta lahjoitetaan Osuuskunnan 
sääntöjen 11§:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin 
enintään 2 500 000,00 euroa.
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Tilintarkastuskertomus

Osuuskunta Tradekan jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Osuuskunta Tradekan 
 (y-tunnus 0196885-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 
    1.1.– 31.12.2016. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin  
että emo-osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoitus -
laskelman 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 
 laki sääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme 
kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvolli-
suudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme  
riippumattomia emo-osuuskunnasta ja konserni-
yrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme 
tilintarkastusta, ja olemme täyttäneet muut näiden 
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
 toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen 
laati misesta 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 tilin-
päätöksen, 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 tilinpäätös on laadittu toiminnan jatku-
vuuteen 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 tilintarkastuskertomus, 
joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus 
on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä , 
että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän  
tilin tarkastustavan mukaisesti suoritettavassa 
 tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 
väärin käytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan 
olevan  olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella  odottaa vaikuttavan taloudellisiin  päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkas  tukseen  
kuuluu, että käytämme ammatillista  harkintaa  
ja    säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko 
tilintarkas tuksen ajan. Lisäksi:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen 
 virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme 
näihin riskeihin vastaavia tilintarkastus toimenpiteitä 
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-
evidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 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 laatimis-
periaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon 
tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä 
 esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen  
ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia  
 tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan 
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 
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tilintarkastus evidenssin perusteella johtopää-
töksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta , 
joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 
emo-osuuskunnan tai konsernin kykyä jatkaa 
 toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että 
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän  täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan 
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä 
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat 
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. 
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastus-
kertomuksen 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 esittämis-
tapaa, 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 konsernitilinpäätöksestä . 
Vastaamme konsernin tilintarkastuksen 
 ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. 
 Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

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

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta 
 informaatiosta . Muu informaatio käsittää toiminta-
kertomukseen sisältyvän  informaation. Tilinpäätöstä 
koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen 
sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toiminta -
kertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti risti-
riidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa 
hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se 
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuu te-
namme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus  laadittu 
sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen 
 laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella 
 johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisäl-
tyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, 
 meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole 
tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 8. maaliskuuta 2017
KPMG OY AB

Jukka Rajala
KHT
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Minna Tuukkanen, Kuusankoski 
Esa Valkonen, Savonlinna
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Maija Martikainen, Joensuu
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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

Kaija Haapsalo 
sairaanhoitaja, 
pääluottamusmies

Antti Holopainen 
ylilääkäri

Osuuskunta Tradekan hallitus

Markus 
Aaltonen

Mikko 
Raudaskoski

Marjo 
Kiukkonen

Aarne Kauranen 
maakuntaneuvos 

Jukka Kärnä 
elinkeinopoliittinen 
asiantuntija

Leena Mustonen
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Aki Nummelin
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22.6.2016 saakka
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Markku Hyvärinen 
varatoimitusjohtaja 
hallituksen puheenjohtaja

Raimo Luoma 
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Kuvassa myös Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtajisto:

Markus Aaltonen pj

Mikko Raudaskoski 1. vpj

Marjo Kiukkonen 2. vpj
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Johtoryhmä

toimitusjohtaja
1.6.2016 alkaen 

Jari Pussinen
Tradeka-sijoitus oy

sijoitusjohtaja

Heikki Venho
Osuuskunta Tradeka
Tradeka-Yhtiöt Oy

toimitusjohtaja, 
Tradeka-palvelut oy

toimitusjohtaja

Mikael Backman
Restel Oy

toimitusjohtaja

Perttu Puro
Osuuskunta Tradeka
Tradeka-Yhtiöt Oy

vastuullisuusjohtaja 
21.9.2016 alkaen

Satu Niemelä
Osuuskunta Tradeka

talousjohtaja
1.2.2016 alkaen

Ari Tasa
Osuuskunta Tradeka 
Tradeka-Yhtiöt Oy
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Osuuskunta Tradekan organisaatio

Osuuskunta Tradeka

Toimitusjohtaja
Perttu Puro

Talousjohtaja 
Ari Tasa 

Vastuullisuusjohtaja
Satu Niemelä

Tradeka-Yhtiöt Oy

Tradeka-sijoitus oy

Toimitusjohtaja  
Jari Pussinen

Tradeka-palvelut oy

Toimitusjohtaja
Satu Niemelä

Restel Oy

Toimitusjohtaja
Mikael Backman

Tradedot Oy

Toimitusjohtaja
Janne Mansukoski

(Lehtipiste Oy)
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Osuuskunta Tradeka,  
Tradeka-Yhtiöt Oy ja säätiöt

TRADEKA YHTIÖT OY

TRADEKAN  
SÄÄTIÖ

TRADEKA-PALVELUT OY

RESTEL OY TRADEDOT OY TRADEKA-SIJOITUS OY

OSUUSKUNTA TRADEKA

OSUUSKUNNAN 
JÄSENET

KULUTTAJAOSUUS-
TOIMINNAN  

SÄÄTIÖ

46% päätösvallasta
1,8% osakkeista

51 % päätösvallasta

5% päätösvallasta
0,2% osakkeista

49% päätösvallasta
98% osakkeista

100 %

100 %100 % 100 %
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Osuuskunta Tradeka
Tradeka-palvelut oy
Tradeka-Yhtiöt Oy
Tradeka-sijoitus oy
Restel-konserni 
Tradedot-konserni
Tradekan säätiö

www.tradeka.fi 
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