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Tradekan
toiminta-ajatus
puhuttelevaa ja ajassa elävää sisältöä. Arvojemme
mukaisesti uskomme menestyvään liiketoimintaan,
yhteisöllisyyteen ja inhimillisempään markkinatalouteen.
JÄSENELLE Tradeka on väylä vaikuttaa myönteisesti
suomalaiseen talouselämään ja yhteiskuntaan sekä
hyödyntää merkittäviä taloudellisia etuja.
HARJOITAMME vastuullista liiketoimintaa ja ohjaamme
merkittävän osan tuotostamme yhteiseen hyvään.
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LUOMME edistysmieliselle osuustoiminnalle tätä päivää
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VUOSIKERTOMUKSEN KUVIEN TAIDETEOKSET
Osuuskunta Tradekaan on hankittu kuvataidetta kautta vuosik ymmenten:
konttoreihin, myymälöihin, kahviloihin ja ravintoloihin eri puolille Suomea.
Tradekalle onkin periytynyt monipuolinen k okoelma kotimaista taidetta,
lähes 600 taideteosta yli 200 suomalaiselta t aiteilijalta. Kokoelmassa on
mm. öljyvärimaalauksia, veistoksia, grafiikkaa ja valokuvataidetta.
Kuvia teoksista on esitetty vuosikertomuksen sivuilla.
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Uusi omistajaosuuskunta syntyi

6

OSUUSKUNTA

Vuosiker tomus

Toimitusjohtajan katsaus

Tradeka toteuttaa 100-vuotiaan edistysmielisen osuustoimintaliikkeen alkuperäisiä tavoitteita tähän päivään
sopivalla tavalla.

Uusi omistajaosuuskunta aloitti toimintansa
Tradekalle kulunut vuosi oli monella tapaa merkittävä.
Joulukuussa tuli kuluneeksi sata vuotta Keskusosuusliike
OTK:n perustamisesta. Osuuskunnan strategiatyön tuloksena
olemme määritelleet itsemme omistajaosuuskunnaksi, jonka
tavoitteena on tehdä hyvää niin omistamillemme yrityksille
kuin jäsenille ja ympäröivälle yhteiskunnalle.
Olemme pitkäjänteinen kotimainen omistaja, joka käyttää
liiketoimintansa tuloksen jäsentensä ja yhteiskunnan hyväksi.
Näin toteutamme 100-vuotiaan edistysmielisen osuustoimintaliikkeen alkuperäisiä tavoitteita tähän päivään sopivalla
tavalla.
Tulos kehittyi myönteisesti
Osuuskunta Tradeka -konsernin tilikauden tulos ennen veroja
oli 108 milj. euroa, jossa parannusta edelliseen vuoteen oli
86 milj. euroa. Kertaluontoisista eristä puhdistettuna tilikauden
operatiivinen tulos oli 34,2 milj. euroa ollen 12,5 milj. euroa
edellistä vuotta parempi.

Muutoksia omistuskategorioissa
Tradeka-Yhtiöt Oy otti käyttöön Malta ja toteuta -omistuskategorian aikaisempien Omista ja kehitä -, Sijoita ja turvaa - sekä
Luo uutta -kategorioiden rinnalle. Malta ja toteuta -omistuskategoria on ”kärsivällisen rahan” sijoittamista, jossa olemme
valmiit tinkimään sijoitusten tuotosta jonkin tavoiteltavan
päämäärän hyväksi.
Tähän kategoriaan liittyen Tradeka teki viime vuonna sopimukset Y-säätiön kanssa kohtuuhintaisemman vuokra-asunto
tuotannon edistämisestä sekä Setlementtiasuntojen kanssa
uusien Sukupolvikorttelihankkeiden rahoittamisesta eri puolilla
maata.
Vuoden 2017 aikana Omistaja ja kehitä -kategoriaan kuuluvien Restel Oy:n ja Lehtipiste Oy:n liiketoiminta kehittyi budjetoidun mukaisesti. Yleinen talouskehitys ja yksityisen kulutuksen

kasvu heijastuivat erityisesti Restel-konserniin.
Merkittävin muutos kategoriassa oli vuoden viimeisinä päivinä
päätökseen saatu Restelin hotelliliiketoiminnan myynti Scandic
Hotels Oy:lle. Hotelliliiketoiminnasta luopumalla pyrimme keventämään yhteen varsin suhdanneherkkään toimialaan liittyneitä
riskejämme. Omista ja kehitä -kategoriaan liittyen Tradeka teki
syyskuussa sijoituksen toimintansa aloittaneeseen Yhdessä
huomiseen Oy:öön, joka jatkossa vastaa Kotosalla -seniori
asumiskonseptista.
Sijoita ja turvaa -kategoriaan kuuluvan Tradeka-sijoitus
Oy:n sijoitustoiminnan tuotoksi muodostui 8,7 %, jonka myötä
viime vuodesta tuli jälleen hyvä sijoitusvuosi Tradekalle. Hyvän
sijoitustoiminnan tuloksen ja Restelin hotellikaupan myötä yhtiön
sijoitettava varallisuus kasvoi vuoden aikana yli 130 miljoonalla
eurolla noin 540 miljoonaan euroon.
Lisäksi teimme vuoden aikana yhden uuden sijoituksen Luo
uutta -omistuskategoriaan. Kategoriaan kuuluvat omistukset,
joiden avulla Tradeka-Yhtiöt Oy pyrkii edistämään suomalaisen
talouselämän rakennemuutosta sekä tukemaan uuden osaamisen, innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen.
Merkittäviä etuja jäsenille
Tradekan jäsenille tarjottiin toimintavuonna mittavat 100-vuotis
juhlavuoden jäsenedut. Tradeka palkitsee jäseniään Restelin
ja osuuskunnan yhteistyökumppaneiden tarjoamilla jäseneduilla myös tänä vuonna. Lisäksi pohdimme mahdollisuuksia
tarjota jäsenille täysin uusia, erityisesti omistajuuteen liittyviä
jäsenetuja.
Juhlavuoden kunniaksi Tradeka lahjoitti viime vuonna 2
 ,5
miljoonaa euroa yleishyödylliseen toimintaan.
Varsin vahvana jatkuva talouskasvu sekä maailmalla että
Suomessa heijastunee tänäkin vuonna myönteisesti Tradekan
toimintaan. Vahva kasvu antaa Tradekalle hyvän lähtösykäyksen käynnistää ja kehittää uuden omistajaosuuskunta
strategiamme mukaista toimintaa.
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» Voitonjakolupauk
semme mukaisesti
osuuskunnan hallitus
esittää vuonna 2018
yhteensä 11 miljoonan
euron lahjoituksia
edustajistolle. «
Helsingissä,
28.2.2018
Perttu Puro
toimitusjohtaja
Osuuskunta Tradeka

Osuuskunta Tradeka
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TRADEKA

Omistaminen tekee hyvää.

on omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on
merkityksellinen omistajuus.

Tahdomme tehdä sekä hyvää tulosta että hyvää ympäröivälle yhteiskunnalle. Tradekan konsernirakenteessa
Osuuskunta vastaa Tradekan jäsen- ja jäsenetutoiminnasta,
Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistajaohjauksesta sekä yleishyödyllisen
toiminnan tukemisesta yhdessä Tradekan säätiön kanssa.

Hyvä hallinto
Tradekalle vahvistetulla Corporate Governence -ohjeistuksella
pyritään varmistamaan Tradekan korkeatasoinen päätöksenteko ja hallinnointi. Ohjeistus on laadittu Comply or Explain
-periaatetta noudattaen ja perustuu listayhtiöitä koskeviin
Corporate Governance -suosituksiin.
Osuuskunta TradekanCorporate Governance -ohjeistus on
kokonaisuudessaan julkaistu osuuskunnan tradeka.fi-sivustolla, jossa on julkaistu myös selostus Osuuskunta Tradekan ja
Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toiminnasta vuonna 2017.
Verostrategia
Tradeka-konserni on verovelvollinen yksinomaan Suomessa.
Verojen maksamisessa, keräämisessä ja tilittämisessä Tradeka
noudattaa Suomen lainsäädäntöä. Tradeka huolehtii lakisää-

Yrityksille
Yhteiskunnalle
Jäsenille

teisten verovelvollisuuksiensa huolellisesta noudattamisesta.
Verostrategiansa mukaisesti Tradeka hyödyntää verotuksessaan konsernille vahvistetut tappiot täysimääräisesti. Sijoitustoiminnassaan Tradeka ei tee sijoituksia OECD:n määrittelemiin veroparatiisivaltioihin.
Muut omistukset
Osuuskunta Tradeka omistaa noin 20 % päivittäistavaroiden
nettikauppaa harjoittavasta Kauppahalli24-yhtiöstä. Uudella
maalla toimiva Kauppahalli24 tarjoaa Tradekan jäsenille
kolmen prosentin alennuksen verkkokauppaostosten loppusummasta. Lisäksi Tradeka omistaa kolmasosan Yhdessä
huomiseen Oy:stä, joka vastaa Kotosalla-senioriasumis
konseptista.
Omistajaohjauksen lähtökohdat
Tradeka edellyttää, että sen omistamat yritykset toimivat
vastuullisesti, noudattavat hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hyvän
hallinnon periaatteita.
Tradekan omistajaohjauksen lähtökohtana on pitkäjänteinen
ankkuriomistajuus. Omistajaohjauksella turvataan Tradeka-
Yhtiöt Oy:n omistamien yritysten menestyminen pitkällä aika
välillä, mahdollistetaan niiden investoinnit ja pitkän aikavälin
tuloksentekokyky. Omistamiltaan yrityksiltä Tradeka-Yhtiöt Oy
edellyttää toimialalla kilpailukykyistä tuloskehitystä.

» Tradeka on muuttunut sadassa vuodessa osuus
kauppavetoisesta kuluttajaosuuskunnasta moderniksi
230 000 jäsenen omistajaosuuskunnaksi, jonka johto
ajatuksena on merkityksellinen omistajuus. Uskomme,
että omistajana voimme edistää sellaista liiketoimintaa,
joka tuottaa sekä hyvää tulosta että hyvää suomalaiselle
yhteiskunnalle ja jäsenistölle. «
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Päällikkö
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Panostamme jäsenetujen kehittämiseen.

Tradekan tytäryhtiö Tradeka-palvelut Oy vastaa jäsenpalveluiden tuottamisesta noin 230 000 osuuskunnan jäsenelle.

Kulunut vuosi oli Tradekan 100-vuotisjuhlavuosi ja se näkyi
vahvasti Tradeka-palvelut Oy:n tuottamissa jäsenpalveluissa. Toiminnassa painottuivat juhlavuoden jäsenetujen ja
tapahtumien järjestely, jäsenviestinnän kehittäminen sekä
jäsenrekisterijärjestelmän uusiminen. Jäsenistön näkemyksiä
jäseneduista ja jäsenyydestä laajemmin selvitettiin kesäkuussa
2017 jäsenkyselyllä.
Merkittävät juhlavuoden edut
Koko jäsenistölle lähetettiin elokuussa 100-vuotisjuhlavuoden
jäsenkirje, joka sisälsi yli sadan euron arvosta jäsenetuihin oikeut
tavia henkilökohtaisia etuseteleitä. Etuseteleillä sai m
 ajoitus-ja
ravintolaetuja Restelin hotelleissa ja ravintoloissa sekä autopesu
edun Restelin Shell HelmiSimpukka -asemilla. Lisäksi jäsenet
saivat Lehtipiste-edun, jonka pystyi hyödyntämään R-kioskeilla.
Kirjeessä kerrottiin myös juhlavuoden elokuvanäytöksestä sekä
Tradekan ajankohtaisia jäsenyyteen ja liiketoimintaan liittyviä
uutisia.
Tuntematon Sotilas -elokuvanäytöksiä
Tradekan ja koko Suomen yhteisen 100-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi Tradekan jäsenistölle järjestettiin marraskuun 8. päivä
ilmaisia elokuvanäytöksiä 37 paikkakunnalla ympäri Suomen.
Kutsuvierasnäytöksiin jaettiin yhteensä noin 13 000 ilmaista
lippua. Näytöksissä esitettiin Aku Louhimiehen Tuntematon
Sotilas sekä Tradekan oma 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
tuotettu lyhytelokuva ”Ollaan liikkeessä – Matka osuusliikkeen
portailta Burger Kingiin”. Tradekan oman elokuvan voi katsoa
myös tradeka.fi-verkkosivuston kautta.
Vuosietuja vuoden jokaiselle päivälle
Tradeka tarjosi jäsenistölleen kuluneena toimintavuonna tuttuun
tapaan jäsenetuina koko vuoden voimassa olevia vuosietuja ja
näiden lisäksi vaihtuvia kausi- ja ekstraetuja. Jäsenetujen käyttö
on helppoa, sillä edun saa heti näyttämällä etupaikassa Tradekan jäsenen PINS-korttia.
Toimintavuonna etuja jäsenistölle tarjosivat Restelin hotellit ja
ravintolat, PINS-etuohjelman kumppanit sekä muut yhteistyökumppanit kuten Urheiluopisto Pajulahti, Synsam, Kauppahalli24.fi ja Stella-kotipalvelut. Jäsenille tarjottiin myös mahdollisuus
tilata Kuluttajalehden digiversio maksutta.

Sähköinen viestintä keskeisessä roolissa
Tradekan sähköinen uutiskirje oli toimintavuonna jäsenviestinnässä keskeinen viestintäväline, ja toimintavuonna jäseneduista
ja Tradekan toiminnasta kertovia uutiskirjeitä lähetettiin 11 kappaletta.Uutiskirjeillä on mahdollisuus tavoittaa säännöllisesti noin
52 000 sähköisen markkinointiluvan antanutta jäsentä.
Sähköisen markkinointiluvan antaneiden määrää pyrittiin
kasvattamaan kertomalla uutiskirjeestä ja ohjeistamalla jäsenistöä uutiskirjeen tilaamisessa kotiin postitetussa 100-vuotisjuhlavuoden jäsenkirjeessä. Uutiskirjeen tilaamiseen ohjeistettiin myös Tradekan verkkosivustolla sekä Tradekan sosiaalisen
median kanavissa, joilla myös on t ärkeä rooli jäseneduista,
jäsenyydestä ja Tradekan toiminnasta tiedottamisessa.
Tradekan verkkosivustolle avattiin erillinen Tradekan
100-vuotisjuhlavuoden osio, jossa tiedotettiin juhlavuoden
jäseneduista. Lisäksi sivustolle avattiin uusi Omistaminen tekee
hyvää -blogiosio, jossa kerrotaan Tradekan yhteiskunnallisesta
toiminnasta ja esitellään tarkemmin erilaisia lahjoituskohteita.
Jäsenetuja markkinointiin myös säännöllisesti lehti-ilmoituksin
jäsenistön keskuudessa leviävässä lehdistössä.
Jäsenetuja ja -palvelua kehitetään
Tänä vuonna Tradeka tarjoaa jäsenistölleen jäsenetuna merkittäviä alennuksia Restelin kaikissa ravintoloissa sekä Restelin
Shell HelmiSimpukka -asemilla. Etuja saa edelleen myös
Urheiluopisto Pajulahdesta, Synsamilta sekä Kauppahalli24.fi
-nettiruokakaupasta. Uutena etuna jäsenet pääsevät ilmaiseksi sisään Suomen Valokuvataiteen museon näyttelyihin.
Lisäksi Tradekan jäsenet pääsevät suoraan Scandicin Scandic
Friends -kanta-asiakasohjelman level 2 -tasolle ja saavat
käyttöönsä monipuoliset edut, kuten alennuksia hotelliöistä
ja ravintoloista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa,
Saksassa ja Puolassa.
Tradeka panostaa tänä vuonna jäsenetujen kehittämiseen ja
monipuolistamiseen yhteistyössä jäsenistön kanssa. Suunnittelussa huomioidaan jäsenten näkemyksiä muun muassa kuulemalla jäsenten mielipiteitä paitsi jäseneduista myös Tradekan
toiminnasta laajemmin. Myös mahdollisuuksia tarjota täysin
uusia omistajuuteen liittyviä jäsenetuja kartoitetaan.
Jäsenrekisterin hoidosta ja jäsenten puhelinpalvelusta
vastasi 30.11.2017 saakka Restel Oy:n jäsenpalvelu. 1.12.2017
lähtien sekä jäsenrekisterin ylläpidosta että jäsenpalvelusta
puhelimitse ja sähköisissä kanavissa on vastannut
Osuuskunta Tradeka.
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» Tradeka-palvelut Oy
Toimitusjohtaja:
VTM, Tradenomi (AMK)
Satu Niemelä
Liikevaihto:
730 000 euroa
Hallitus:
Yhtiön hallitukseen ovat
kuuluneet puheenjohtajana
Perttu Puro ja jäseninä Mikael
Backman ja Ari Tasa.

ANITA SNELLMANN
Yhteispelillä se sujuu

Vuoden 2017
lahjoituskohteita
» Nuorten hyvinvointi, ympäristö,
työväen arvot ja perinteet
1918-muistohanke, Pori
Cumulus Meilahti, huone lapsipotilaiden
perheiden käyttöön
Ekan eläkeläiset, Jyväskylä
Kansantalojen Liitto
Nuorten Kotkien Keskusliitto
Punaisten muistomerkki Keravalle
Punavankien muistomerkki Tammisaaressa
Spartacus-säätiö rs
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto
Suomen Luonnonsuojelun säätiö
Suomen Työväentalojen Liitto
Turun lähiradioyhdistys ry
Työväen Arkisto
Uudenmaan Kirjoittajat
Vasemmistofoorumi
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» Lapset, nuoret ja lapsiperheet
Ensi- ja turvakotien liitto ry, kahteen hankkeeseen,
yhteensä 168.000 €
SOS-lapsikyläsäätiö, Varkauden malli, 50.000 €
Parasta Lapsille ry, 20.000 €

» Toimintatapojen uudistaminen
Solidaarisuussäätiö, Viimeinen pisara
-globaalikasvatushanke ja pakohuonepeli, 50.000 €
Väestöliitto, Poikienpuhelimen YouTube-kanava
ja verkkoauttaminen, 50.000 €
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry,
Ikäteknologiakeskus 100.000 €

» Tietoa, taitoa ja tutkimusta
Aalto-yliopisto, Aalto Design Factory, 100.000 €
Historiahanke: Kuisma, Keskisarja ja
Komulainen, 330.000 €
Kalevi Sorsa -säätiö, 35.000 €
Kansan Sivistysrahasto, 100.000 €
Tradekan säätiö, 1.000.000 €

VASTUULLISUUS
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Osuuskunta, joka välittää.
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Suomalaisen
yhteiskunnan hyväksi

on aina ollut keskeinen osa Osuuskunta Tradekan toimintaa. Tradeka tukee suomalaista yhteiskuntaa omalla
liiketoiminnallaan ja lahjoituksilla. Tradeka omistaa ja
kehittää, sijoittaa ja turvaa, mahdollistaa uusia asioita ja
jakaa merkittävän osan liiketoimintansa tuloksesta yhteiseen hyvään ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tradekan vastuullisuus lähtee jäsenistöstä ja sen arvoista:
painopisteitä ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus sekä
vastuu yhteisestä ympäristöstämme.
Tradeka tukee vuosittain jäsenistönsä tärkeäksi kokemaa
yleishyödyllistä toimintaa ja lahjoittaa osuuskunnan voitonjakolupauksen mukaisesti keskimäärin vähintään 10 % verojen jälkeisestä tuloksestaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Osuuskunnan hallitus päättää lahjoitusten saajista vuosittain edustajiston
tähän osoittaman enimmäismäärän puitteissa. Tukitoimintaa

toteutetaan paitsi lahjoitusten avulla myös aktiivisesti omassa
liiketoiminnassa tai siihen linkittyen.
Juhlavuonna 2,5 miljoonaa euroa
Tradekan 100-vuotisjuhlavuonna 2017 Tradeka lahjoitti yhteensä 2,5 miljoonaa euroa yhteiseen hyvään. Juhlavuonna
Tradeka on halunnut olla mukana vahvistamassa Suomen
tulevaisuutta tukemalla kansalaisia, tasa-arvoa, innovointia ja
yrittäjyyttä. Avustuksia annettiin hankkeille, jotka aktivoivat ja
tukevat kansalaisia, uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat
uudenlaista kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. Erityisenä
painopistealueena lahjoituksissa on ollut oikeudenmukaisen
ja kaikki suomalaiset huomioivan digitalisaation tukeminen.
Tradekan lahjoituksista ja yhteiskuntavastuusta voi lukea lisää
tradeka.fi-sivuston yhteiskuntavastuuosiosta sekä Omistaminen tekee hyvää -blogista.

Vuosiker tomus

Suoraa puhetta
poikien kielellä

TRADEKAN
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blogissa kerrotaan siitä, miten omistamisella voidaan
tehdä hyviä asioita.

Väestöliiton Poikien Puhelin vastaa poikia askarruttaviin
kysymyksiin verkossa ja puhelimitse. Hulvattomat YouTube-
videot auttavat silloinkin, kun tietoa ei löydy muualta.
Voisi luulla, että internetin aikana kaikkiin nuoria askarruttaviin
kysymyksiin olisi helposti saatavilla tietoa. Näin ei kuitenkaan
näytä olevan. Väestöliiton ylläpitämä alle 20-vuotiaille pojille ja
nuorille miehille tarkoitettu Poikien Puhelin täyttyy vuosittain
kymmenistä tuhansista soitoista. Palvelun YouTube-videot
keräävät puolestaan satoja tuhansia katselukertoja vuosittain.
Mikä poikia sitten mietityttää?
– Samanlaiset asiat vuodesta toiseen, kuten seksi ja sek
suaalisuus, seurustelu, harrastukset, varttuminen aikuiseksi
sekä tietenkin omien sukupuolielimien koko, listaa Poikien
Puhelimen esimies Miguel Reyes.
Kysymyksiin vastaa aikuinen
Poikien Puhelimen tiimiin kuuluvat Reyesin lisäksi nuorten
asiantuntijat Antti Lahtinen ja Anders Hulden sekä palvelukehittäjä Samuli Hietala. Poikien Puhelimen toimintaperiaate on, että
puheluihin vastaa aikuinen, ammatillisesti poikien maailmaan

» Nuorille pitää kertoa
asioista tavalla, joka menee
perille ja käyttäen sellaista
kanavaa, jota he seuraavat.
Näin ennaltaehkäistään
monia ongelmia
yhteiskunnassa. «

perehtynyt mies. Tekijätiimi kertoo, että työ vaatii paitsi pitkää
pinnaa myös huumorintajua.
– Kaava menee usein samalla tavalla. Ensin meille soittaa
poikien älämölö-porukka, joka yrittää kaikin keinoin provosoida meitä. Tulee pierupuheluita ja homottelua. Kun pysymme
rauhallisina, tulee uusi soitto, joka sekin saattaa mennä vielä
pelleilyksi. Mutta yleensä kolmannella soitolla joku pojista viimein rohkaistuu ja saattaa kysyä asiaa, joka on painanut mieltä
pitkäänkin, Hietala avaa.
Tiimi vastaanottaa myös paljon kriisipuheluita. Monelle pojalle
on tärkeää päästä puhumaan rauhallisen aikuisen kanssa.
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Nalle Puh kertoo, mikä on kondomi
Poikien Puhelimeen on vuosien saatossa kertynyt tuhansittain
pojilta kertyneitä kysymyksiä. Viime vuonna palvelu tekikin merkittävän uudistuksen ja lanseerasi poikien maailmaan vahvasti
kuuluvan YouTube-kanavan lyhyille videoklipeille.
Vaikka videoiden on tarkoitus valistaa, ne eivät missään nimessä ole ryppyotsaisia valistusvideoita. Sellaisiin kysymyksiin
kuin mikä on kondomi, vastaa vaikkapa Nalle Puh -pehmolelu
tai jokin toimintasankarinukke.
– Teemme kaiken materiaalin itse, emmekä sensuroi kysy
myksiä. Usein videon kommenttikenttä täyttyy nopeasti ja

pyrimme myös siellä jatkamaan keskustelua. Haaveissa olisi,
että voisimme jatkossa osallistaa poikia videoiden teossa
enemmänkin, Hulden sanoo.
Tradeka on luvannut tukea Poikien Puhelimen YouTube-kanavan sisällöntuotantoa vuodelle 2018. Vastuullisuusjohtaja Satu
Niemelä näkee, että on vaara, että pojat jäävät altavastaajiksi
yhteiskunnassa.
– Nuorille pitää kertoa asioista tavalla, joka menee perille ja
käyttäen sellaista kanavaa, jota he seuraavat. Näin ennaltaehkäistään monia ongelmia yhteiskunnassa. Poikien Puhelin ja
sen YouTube-kanava tekee tässä äärimmäisen tärkeää työtä.
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POIKIEN PUHELIMEN tekijätiimi huolehtii, että nuoren kyselyyn vastaa aina aikuinen, ammatillisesti
poikien maailmaan perehtynyt mies.
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Tradeka-Yhtiöt Oy

TRADEKA-
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Tuloksellisuutta pitkäjänteisesti
ja vastuullisesti.

Yhtiöt Oy on Osuuskunta Tradekan ydinliiketoimintojen
omistajaohjauksesta vastaava osakeyhtiö. Yhtiö omistaa
kokonaisuudessaan Restel-konsernin, Tradeka-Sijoitus Oy:n
sekä Tradedot-konsernin, joka sisältää Lehtipiste Oy:n.
Tradeka-Yhtiölle vahvistetun liiketoimintastrategian

mukaisesti yhtiön omistajaohjauksen periaatteet ovat: tuloksellisuus, asiantuntevuus ja johdonmukaisuus, pitkäjänteisyys sekä
vastuullisuus ja kohtuullisuus.
Yhtiön omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja
kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta.

Omista ja kehitä

Sijoita ja turvaa

KATEGORIAAN kuuluvat suorat omistukset yrityksissä, joissa
Tradeka-Yhtiöt pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä
aikavälillä. Kategorian omistukset ovat luonteeltaan omistuksia,
joissa Tradeka-yhtiöt toimii kotimaisena ankkuriomistajana.

KATEGORIAAN kuuluvat hallittuun riskinottoon perustuvaan
sijoitustoimintaan liittyvät omitukset.

Tällä hetkellä kategoriaan kuuluvat Restel Oy ja Trededot-
konserni, joka sisältää Lehtipiste Oy:n.

Kategoriaan kuuluu pääosa Tradeka-sijoitus Oy:n
omistuksessa olevasta Tradeka-Yhtiöiden vuoden 2017 lopussa
noin 540 miljoonan euron arvoisesta sijoitussalkusta.

Vuosiker tomus
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YRJÖ FORSÉN
OTK:n toimitalo

Malta ja toteuta

Luo uutta

MALTA ja toteuta on ”kärsivällisen rahan” kategoria, johon

KATEGORIAAN kuuluvat omistukset, joiden avulla Tradeka-
Yhtiöt pyrkii edistämään suomalaisen talouselämän rakenne
muutosta sekä tukee uuden osaamisen, innovaatioiden ja
työpaikkojen syntymistä Suomeen.

kuuluvat ne sijoitukset, joissa Tradeka-Yhtiöt Oy sijoittajana
tavoittelee maltillista tuottoa ja ne, jotka toteuttavat Tradekan
kannalta merkittävää yhteiskunnallista tai muutoin tavoiteltavaa
päämäärää.
Kategoriaan kuuluvia sijoituksia ovat mm. sopimukset Y
 -säätiön
ja Setlementtiasuntojen kanssa sekä Kiinteistö Oy Imatran
Seniorikoti Iltatähden rakentaminen Imatralle.

Kategoriaan kuuluvat pääomarahastosijoitukset mm. iCT-Cleantech- sekä media-alan rahastoihin ja Seulo-palvelut Oy (Kauppahalli24).

Restel Oy
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Restel keskittyy
ravintolaliiketoimintaan.

RESTEL OY

on Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Restelin hotelliyhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 224,8
miljoonaa euroa ( 209,4 M€ ), joka on 7,3 prosenttia edellistä
vuotta parempi. Hotelliyhtiöiden majoitusliikevaihto kasvoi
10,2 prosentilla vuodesta 2016. Hotelleja oli kertomus
vuoden lopussa 44 kappaletta.
Restelin ravintolayhtiöiden viime vuoden liikevaihto oli
199,9 miljoonaa euroa (196,7 M€ ), joka on 1,6 prosenttia edellis
vuotta korkeampi. Restel-konsernin operatiivinen tulos parani
edellisestä vuodesta. Tulosparannus saavutettiin o
 nnistuneilla
liiketoiminnan tehostamistoimenpiteillä sekä hotelli- että
ravintolaliiketoiminnassa.
Kuluvana vuonna Restelissä keskityttiin olemassa
olevan toiminnan tehostamiseen sekä uuden liiketoiminnan
kehittämiseen. Ravintolatoiminnassa panostettiin verkoston
kannattavuuden kehitykseen sekä Burger King® -verkoston
laajentamiseen.

Vuoden 2017 tapahtumia
Toiminnan merkittävin muutos vuonna 2017 oli hotelliliiketoiminnan myyminen Scandic Hotels Oy:lle. Jatkossa Restel keskittyy
ravintolaliiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen.
Uusia ravintoloita avattiin kaikkiaan kahdeksan kappaletta.
Vuoden aikana liiketoiminta päättyi viidessä ravintolassa.
Erillisten ravintoloiden kokonaismäärä oli vuoden päättyessä
158 (155).
Restel solmi kesällä Taco Bellin kanssa franchise-sopimuksen
ja ensimmäiset kolme Taco Bell -ravintolaa avattiin marras- ja
joulukuun aikana Helsinkiin ja Espooseen. Nyt avattujen kolmen
ravintolan lisäksi toimintaa tullaan edelleen laajentamaan tulevina vuosina.
Vuoden 2017 aikana avattiin myös kahdeksan Burger King®
-ravintolaa, yksi Rax-ravintola ja kolme Taco Bell -ravintolaa.
Burger King® -ketju kasvoi myös seitsemällä sub franchising
-ravintolalla.
ST1 Oy ja Restel Liikenneasemat Oy jatkoivat yhteistyötään
solmimalla kauppiassopimuksen, joka astui voimaan 1.1.2017.

Vuosiker tomus
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» Restel Oy
Toimitusjohtaja:
Mikael Backman
Yhtiön palveluksessa:
keskimäärin 2 692
Liikevaihto:
417,7 miljoonaa €
Hallitus:
toimitusjohtaja Perttu Puro (pj),
Matti Pirnes (vpj), Catarina
Fagerholm, talousjohtaja Ari
Tasa, Anders Lilius ja Ralf
Holmlund.
Henkilöstön edustajana
hallituksessa oli pääluottamusmies Erja Backman.

JOSEPH ALANEN
Ilkan pako Nokialta
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KAAPO WIRTANEN
Kyläkauppa
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KALLE ESKOLA
Ravintolasta

Tradeka-sijoitus Oy
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Tradeka-sijoitus Oy on Tradeka-Yhtiöt Oy:n
kokonaan omistama tytäryhtiö.

Vahva vuosi osakemarkkinoilla
Päättynyt vuosi oli maailman osakemarkkinoilla vahva. Pörssikurssien nousun taustalla oli länsimaiden talouskasvun kiihtyminen ja talousnäkymien kohoaminen huippuunsa. Markkinoille
parantuneet näkymät ovat mannaa ja niinpä pörssiyhtiöiden
tulosennusteet ovat pysyneet toivorikkaina.
Korkomarkkinoilla päättynyt vuosi oli vaisumpi. Korot sinänsä
eivät suuremmin kohonneet ja keskuspankit ovat edelleen
pitäneet kiinni äärimmäisen maltillisesta rahapolitiikan linjasta.
Yrityslainoissa ja korkeamman riskin lainoissa tuotot olivat selvästi positiivisia, mutta vain euromääräisten sijoitusten osalta.

Katsaus sijoitusvuoteen 2018
Sijoitusvuoden 2018 näkymissä ratkaisevaa on talouskasvun
kehittyminen. Pörsseissä on syytä olettaa kurssien pysyvän nousuvireessä juuri niin kauan kuin näkymät suosivat
positiivista tuloskehitystä pörssiyhtiöille. Korkomarkkinoilla
puolestaan ratkaisevassa roolissa ovat inflaatio-odotukset.
Viime vuoden lopussa huippuunsa kohonneet suhdanneodotukset länsimaissa ennakoivat talouskasvun selvää kiihtymistä
alkuvuodelle.
Markkinoilla katse on kuitenkin tulevaisuudessa ja markkinoiden näkymien kannalta on tärkeämpää arvioida nykyisen

TRADEKA-SIJOITUS OY

Tradeka-sijoitus Oy:n liiketoimintaa ohjaa Tradeka-Yhtiöt
Oy:lle vahvistettu strategia: tavoitteena on harjoittaa
sijoitustoimintaa, jonka pitkän aikavälin reaalituotto-odotus
on neljä prosenttia. Lisäksi tehtyjen sijoitusten on oltava
tuotoltaan sijoituslajeittain kilpailukykyisiä suhteessa muiden
instituutiosijoittajien vastaaviin sijoituksiin, kuitenkin niin, ettei
sijoitustoiminnassa oteta yhtiön riskinkantokykyä ylittäviä riskejä.

Valtionlainojen tuotot sen sijaan jäivät vain niukasti nollan yläpuolelle. Euron kurssi kallistui viime vuonna suhteessa dollariin
yli 14 prosenttia.
Restelin hotelliliiketoiminnan kaupasta saama nettokauppahinta 115 miljoonaa euroa siirrettiin Tradeka-sijoitus Oy:n
hoitoon ja sijoitussalkun koko kasvoi 539,4 miljoonaan euroon.
Kokonaisuutena Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan
tuotto oli 8,7 prosenttia. Tradeka-sijoitus Oy:n liikevaihto oli
69,0 milj. euroa (–12,8 %) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja 33,1 milj. euroa, jolloin kasvua vuoteen 2016 verrattuna
oli 13,3 milj. euroa. Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät
sijoitusmarkkinoiden kehitykseen tulevaisuudessa.

harjoittaa sijoitustoimintaa Tradeka-Yhtiöt Oy:n strategiaohjeistuksen mukaisesti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata Tradeka-konsernin sijoitusvarallisuuden
suotuisa arvonkehitys pitkällä aikavälillä.

» Tradeka-sijoitus Oy
Toimitusjohtaja:
KTM Jari Pussinen
Yhtiön palveluksessa:
2 henkilöä
Liikevaihto:
69,0 miljoonaa euroa
Hallitus:
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Perttu Puro, Maarit Säynevirta, Timo Hukka, Kalle Saariaho, Heikki Venho, Ari Tasa sekä
Karitta Touhonen 1.3.2017 asti.

37,5%
Kiinteistö- ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset

32,5%

23

Vuosiker tomus

Korkosijoitukset

noususuhdanteen kestävyyttä. Se, että nyt meneillään oleva
noususuhdanne on jopa poikkeuksellisen laaja-alainen, antaa
viitteitä ennakoida, että myös kasvu jatkuu vielä pitkään.
Vahvaan talouskasvuun liittyy ennemmin tai myöhemmin hintapaineiden kasautuminen ja siten inflaation nousu. Talouden
resurssien ollessa täyskäytössä joustoa on haettava hinnoista.
Laajempaa hintapainetta on odotettavissa talouden saavuttaessa täystyöllisyyden. Tämä tilanne on jo käsillä muun muassa
Yhdysvalloissa ja Saksassa.
Epävarmuustekijöistä huolimatta Tradeka-sijoitus Oy:n
tuloksen uskotaan olevan kuluvana vuonna edelleen positiivinen ja yhtiön pitkäaikaisten sijoitusten portfolion tasaavan
vaihto-omaisuussalkun heilahteluja.
Vastuullista sijoittamista
Sijoitustoiminnan vastuullisuuden turvaamiseksi Tradeka on
sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastaavasti Tradeka-Sijoitus
edellyttää, että sen käyttämät varainhoitajat ottavat toiminnassaan vastuullisuusnäkökohdat huomioon YK:n vastuullisen
sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Tradeka-konserni tukee
myös YK:n vastuullisen sijoittamisen sihteeristön toimintaa ja
osallistuu vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän FINSIF
ry:n toimintaan.

30%
Osakesijoitukset

Pitkän aikavälin
strateginen allokaatio

Tradedot-konserni

TRADEDOT-KONSERNIN
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Noin 5 000 myyntipistettä Suomessa.

emoyhtiönä toimii Tradedot Oy. Yhtiö omistaa Lehtipiste
Oy:n, joka on koko Suomen kattava jakelu- ja markkinointiyhtiö. Lehtipisteen valikoimaan kuuluvat koti- ja
ulkomaisten lehtien irtonumerot, kirjat, keräilytuotteet
sekä monet muut tuotteet.

Jakelutoimintojen lisäksi Lehtipisteen yhteydessä toimii
erillinen Postituspojat-yksikkö, joka tarjoaa nettikaupan
logistiikka- ja varastointipalveluita. Lehtipisteellä on pitkä yli
sadan vuoden historia suomalaisessa jakelukentässä, yhtiö
on perustettu jo vuonna 1910.
Lehtipisteen yhteistyökumppaneina toimii Suomessa ja
ulkomailla noin 440 eri kustantajaa ja tavarantoimittajaa. Yhtiön
jakelu kattaa noin 5 000 myyntipistettä ympäri maan.
Laajennuksia ja automatisointia
Vuoden keskeisiin kehityshankkeisiin kuului jakelutoimintojen

laajentaminen sekä Postituspojat-yksikön automaatioasteen
nostaminen ja edelleen kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiön
tehostamistoimenpiteet ovat edesauttaneet kannattavuuden ja
rahoitusaseman pysymistä vahvana.
Tradedot-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 65,4 milj.
euroa. Tradedot-konsernin liikevoitto oli 6,3 milj. euroa.
Tradedot-konsernin (Lehtipisteen) liiketoimintaympäristö
jatkuu tänäkin vuonna haasteellisena johtuen painetun median
yleisestä laskevasta trendistä. Printtimedian kulutus on kuitenkin osoittanut säilyttävänsä asemansa kuluttajien keskuudessa
digitalisaation aikakaudella: viimeisimmän Kansallisen Mediatutkimuksen (9/2017) mukaan 78 % suomalaisista lukee edelleen
printtilehtiä viikoittain.
Yhtiön tuloksen odotetaan pysyvän 2018 samalla tasolla kuin
viime vuonna johtuen pääasiassa jakelu- ja kuljetustoimintojen
kasvuhankkeista.
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» Lehtipiste Oy 2017
Toimitusjohtaja:
KTM Janne Mansukoski
Yhtiön palveluksessa:
94 henkilöä
Liikevaihto:
65,4 miljoonaa euroa
Hallitus:
Hannu Syrjänen (pj),
Perttu Puro ja Ari Tasa

KIMMO PYYKKÖ Tuuli
KAI NORAMIES Kurjet

Tradekan säätiö

TRADEKAN SÄÄTIÖ
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Vaalii 100-vuotiaan
osuustoimintaliikkeen perintöä.

on Osuuskunnan vuonna 2014 perustama säätiö. Säätiön tarkoituksena on edistysmielisen osuustoimintaliikkeen sivistyksellisen, kulttuurisen ja aatteellisen perinnön
ylläpitäminen.

Tradekan säätiö edistää talouteen ja yritystoimintaan
liittyvän osaamisen kehittymistä sekä tukee edistysmielisen
osuustoimintaliikkeen perinteestä kumpuavaa yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.
Tradekan säätiön hallinto muodostuu valtuuskunnasta ja hallituksesta. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen ja valtuuskunnan puheenjohtaja professori
Olavi Syrjänen.
Tradekan säätiön noin 2,1 miljoonan euron rahavaroja
koskevan sijoitustoiminnan tuotto oli 6,6 %. Säätiön tilikauden
ylijäämä oli 1,06 milj. euroa.
Taiteelle ja kulttuurille
Tradekan säätiö jakoi avustuksia yhteensä 40 000 euron arvosta. Apurahojen kohdentumisessa näkyi Tradekan pitkä historia
taiteen ja kulttuurin tukemisessa.
Tradekan säätiö jatkoi yhteistyötä Suomen valokuvataiteen
museon kanssa ja osallistui Musiikkitalon urkujen hankkimiseksi
toteutettuun kansalaiskeräykseen 20 000 euron lahjoitussummalla. Lisäksi Tradekan säätiö tuki Sairaalaklovnien toimintaa.
Vuoden aikana jatkettiin myös Tradekan taidekokoelman luettelointia ja dokumentointia.

» Tradekan säätiön
avustuksella Suomen
valokuvataiteen museo
hankki vuonna 2017 Filippo
Zambonin (s. 1981) sarjasta
Into the Bin (2016) seitsemän
teosta ja Noora Sandgrenin
(s. 1977) Fluid Being:
Dialogue-teoksen. «

Yhteistyötä Suomen valokuvataiteen museon kanssa
Tradekan säätiö jatkoi yhteistyötä Suomen valokuvataiteen
museon kanssa uuden kotimaisen valokuvataiteen tukemiseksi.
Säätiön ja Valokuvataiteen museon solmiman kolmivuotisen
yhteistyösopimuksen mukaan Valokuvataiteen museo ostaa
kokoelmiinsa nuorten tai nousevien suomalaisten valokuvataiteilijoiden töitä, jotka tulevat osaksi museoon perustettua
Tradeka-kokoelmaa. Tradekan säätiö päätti toimintavuonna
jatkaa yhteistyötä Suomen valokuvataiteen museon kanssa
myös tulevaisuudessa.
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NOORA SANDGREN
Fluid Being: Dialogue 14.11.2015 (30 min)
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Juhlavuosi

Juhlavuoden
tapahtumia

OSUUSKUNTA
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Näyttelyitä, juhlia, keräyksiä ja etuja.

Tradeka juhlisti 100-vuotisjuhlavuottaan monin eri tavoin ja panostuksin. Niistä
tuntuvin oli 2,5 miljoonan euron lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Omaa jäsenistöä muistettiin järjestämällä kutsuvierastilaisuuksina elokuvanäytöksiä ja tarjoamalla merkittävät juhlavuoden edut. Juhlavuosi huipentui Helsingin
Musiikkitalolla järjestettyyn 100-vuotisjuhlaan, jota kunnioitti läsnäolollaan presidentti Tarja Halonen.
Muihin merkittäviin juhlavuoden tapahtumiin kuului Työväen Arkiston kanssa yhteis
työnä toteutettu E-liikkeen matkassa muistitietokeräys, joka onnistui yli odotusten.
Kerätystä aineistosta tulee osa Työväen Arkiston kokoelmaa. Tradekan tuella Työväen
museo Werstas järjesti Oman liikkeen leivissä -näyttelyn, joka kertoi kulutusyhteiskunnan kasvusta ja kuluttajien omasta osuusliikkeestä sekä Tradekan 100-vuotisesta
historiasta. Tradeka tuotti myös oman lyhytelokuvan Tradekan historiasta. Yhdessä
Restelin kanssa Tradeka kunnioitti sotiemme veteraaneja kutsumalla heidät illallisvieraaksi Restelin ravintoloihin.
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Juhlavuosi

Juhlavuosi
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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA Markku Hyvärinen kukitettavana.

TOIMITUSJOHTAJA PERTTU PURO toivottamassa juhlavieraita tervetulleiksi, kuvassa Deiv Salutskij.
MARIA YLIPÄÄ oli yksi 100-vuotisjuhlien nimekkäistä esiintyjistä.
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Juhlavuosi
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RESTELIN TOIMITUSJOHTAJA Mikael Backman ja hänen vaimonsa Taru seurustelemassa juhlavieraiden kanssa.
MIKKO LEPPILAMPI ja Musiikkitalon ravintolatoimen päällikkö Kim Palhus kertomassa juhlatarjoiluista.

UPEA MUSIIKKITALO tarjosi hienot puitteet Osuuskunta Tradekan 100-vuotisjuhlalle.

Juhlavuosi
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YLI TUHAT VIERASTA juhlimassa ja nauttimassa tunnelmasta Musiikkitalon päälämpiössä.

JUHLIEN TARJOILUISTA vastasi Restel Tapahtumaravintolat Oy.
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» Juhlavuoden
kunniaksi jäsenistö
kutsuttiin elokuviin 37
paikkakunnalla ympäri
Suomen. Ilmaisia lippuja
jaettiin jäsenistölle
yhteensä yli 13 000.
Kutsuvierasnäytöksessä
esitettiin Tradekan oma
lyhytelokuva Ollaan
liikkeessä – matka
osuusliikkeen portailta
Burger Kingiin sekä Aku
Louhimiehen Tuntematon
Sotilas. «
Lappeenranta
8.11. klo 17.30

Hallituksen
toimintakertomus
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Osuuskunta Tradeka
Toiminta tilikautena 1.1.–  31.12. 2017

OSUUSKUNTA

Tradeka -konsernin liiketoimintaa vuonna 2017 harjoittivat
emoyhtiö Osuuskunta Tradeka (hallinto- ja jäsenpalvelut),
Tradeka-palvelut Oy (jäsenpalveluiden tuottaminen) ja
Tradeka-Yhtiöt Oy (ydinliiketoimintojen hallinnointiyhtiö) sekä
Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistamat Restel Oy tytär
yhtiöineen (hotelli- ja ravintolatoiminta), Tradeka-sijoitus Oy
(sijoitustoiminta) ja Tradedot Oy tytäryhtiöineen (Lehtipiste).
Restel Oy myi 21.6. 2017 allekirjoitetulla kaupalla hotelliliike
toiminnan Scandic Hotels Oy:lle ja keskittyy jatkossa ravintolaliiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. Kauppa
Scandicin kanssa päätettiin 29.12. 2017. Hotelliliiketoiminnan
kaupan toteutumisen yhteydessä, 31.12. 2017, Restel Oy:n
omistamien liikekiinteistöjen kirjanpitoarvot alennettiin vastaamaan todennäköisiä markkina-arvoja. Alaskirjauksista realisoitui yhtiöön –18,1 milj. euron suuruinen kulukirjaus. Muutos
arvostusperiaatteissa heijastaa konsernissa tehtyä strategiamuutosta, jonka mukaisesti myös omassa käytössä olevista
liikekiinteistöistä voidaan luopua sopivan kauppatilaisuuden
osuessa kohdalle.
Konsernin liikevaihto oli 550,7 milj. euroa, mikä on 12,5 %
edellisvuotta enemmän. Konsernin liikevoitto oli 101,1 milj.
euroa. Tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna 89,2 milj.
euroa erityisesti Restelin hotelliliiketoiminnan kaupasta saaman
myyntivoiton, 67,5 milj. euroa, ansiosta. Tradeka-sijoitus Oy:n
heinäkuussa 2017 toteuttama Ruoholahden hotellikiinteistön

kauppa nosti konsernin liikevoittoa edelleen 20,9 milj. euroa.
Kun näiden lisäksi Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitussalkku tuotti
edellisvuoden 2016 tapaan erittäin hyvin, Restel-konsernin
operatiivinen tulos parani budjetoidun mukaisesti ja kun
Tradedot-konserni lähestulkoon saavutti haasteelliselle tasolle
asetetun budjettinsa, muodostui Osuuskuntakonsernin koko
vuoden 2017 tulos varsin hyväksi.
Emo-osuuskunnan liikevaihto oli 1,1 milj. euroa ja liiketappio
3,7 milj. euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 97,8 milj. euroa
(muutos edelliseen vuoteen +79,6 milj. euroa) ja Osuuskunnan
tilikauden ylijäämä 0,8 milj. euroa (muutos edelliseen vuoteen
–10,6 milj. euroa).
Konserniin kuului 31.12. 2017 emo-osuuskunnan lisäksi
yhdeksän liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä, yksi kiinteistö
tytäryhtiö ja 10 osakkuusyhtiötä. Tradeka-Yhtiöt Oy vastaa
Osuuskunnan ydinliiketoimintojen hallinnoinnista ja omistaja-
ohjauksesta. Osuuskunta puolestaan keskittyy Tradeka
Yhtiöt Oy:n ja Tradeka-palvelut Oy:n omistajaohjaukseen sekä
huolehtii jäsenistölle tarjottavista eduista ja Osuuskunnan
muista jäsenpalveluista.
Osuuskunta Tradeka liittyi osuustoimintajärjestö Pellervo-
Seura ry:n jäseneksi, kun Pellervon hallitus hyväksyi jäsenhakemuksen Helsingissä 7. marraskuuta 2017 pitämässään
kokouksessa. Toimintavuoden aikana Osuuskunta Tradeka
liittyi myös Arvo-liitto ry:n kannatusjäseneksi.

Tradeka-sijoitus Oy
Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata
Osuuskunta Tradeka -konsernin sijoitusvarallisuuden säilyminen
ja arvonnousu. Tradeka-sijoituksen omistaman sijoitusvarallisuuden määrä oli 31.12. 2017 markkina-arvoon arvostettuna
539,4 milj. euroa. Pääosa varallisuudesta on sijoitettu osake- ja
korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista
on erityisesti kiinteistö-, kiinteistöpääomarahasto- ja muita
pääomarahastosijoituksia.
Restelin hotelliliiketoiminnan kaupasta saama nettokauppahinta 115 milj. euroa siirrettiin Tradeka-sijoitus Oy:n hoitoon ja
tullaan sijoittamaan alkuvuonna 2018 erillisen allokaatiosuunni
telman mukaisesti osake- ja korkomarkkinoille, kiinteistö-
pääomarahastosijoituksiin ja muihin pääomarahastosijoituksiin.
Päättynyt vuosi oli maailman osakemarkkinoilla vahva. Koko
naisuudessaan maailman osakkeet kallistuivat liki kymmenen
prosenttia euroissa mitaten ja taaloissa osakemarkkinoita
mittaava MSCI World -indeksi kohosi uusiin e
 nnätyskorkeuksiin.
Pörssikurssien väkivahvan nousun taustalla oli länsimaiden
talouskasvun kiihtyminen ja talousnäkymien kohoaminen
huippuunsa. Markkinoille parantuneet näkymät ovat mannaa
ja n
 iinpä pörssiyhtiöiden tulosennusteet ovat pysyneet
toiveikkaina.
Korkomarkkinoilla päättynyt vuosi oli vaisumpi. Korot
sinänsä eivät suuremmin kohonneet ja keskuspankit ovat
edelleen p
 itäneet kiinni elvyttävästä rahapolitiikan linjastaan.
Yrityslainoissa ja korkeamman riskin lainoissa tuotot olivat

Tradedot-konserni
Tradedot-konserni muodostaa omistus- ja rahoitusrakenteen
Lehtipiste Oy:n harjoittamalle operatiiviselle liiketoiminnalle.
Tradedot-konsernin liikevaihto oli 65,4 milj. euroa, liikevaihto
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna +251,1 %. Tradedot-
konsernin liikevoitto oli 6,3 milj. euroa.
Lehtipisteen liiketoiminta, sanomalehtien ja aikakauslehtien
irtonumeroiden, kirjojen, keräilytuotteiden, karttojen sekä
kampanjatuotteiden jakelu päivittäistavarakauppoihin kehittyi
ennakoidun mukaisesti, kokonaisuutena lievästi laskevin
volyymein. Kuljetusliiketoiminta laajeni tilikauden aikana ja avaa
mielenkiintoisia kehitysaihioita alkaneelle uudelle tilikaudelle.
Loppuvuodesta 2017 myös pienille ja keskisuurille verkkokaupoille varastohotellipalveluita tuottava liiketoiminta nousi
positiiviseen liiketulokseen.
31.12.2017 toteutetuilla fuusioilla Tradedot-konsernin
turhat apuyhtiöt Spondot Oy ja Sponpiste Oy fuusioitiin pois
niin, että 2018 konserni pelkistyy kahteen yhtiöön: omistavaan
holding yhtiöön Tradedot Oy:hyn ja operatiiviseen yhtiöön
Lehtipiste Oy:hyn.
Tradekan Sote-hankkeet ja uusi Malta ja toteuta
-sijoituskategoria
Tradeka, Kotosalla Säätiö ja YH Kodit allekirjoittivat kesä
kuussa 2017 sopimuksen Kotosalla-toiminnan k ehittämisestä
ja Yhdessä huomiseen Oy:n perustamisesta. Yhteistyön
tavoitteena on kehittää ikäihmisille helposti saavutettavia
arjen palveluita, jotka tuodaan heidän omaan kotiinsa. Lisäksi
tavoitteena on edesauttaa vetovoimaisen, koko maan k attavan
ja asiakkaiden tarpeita vastaavan, senioriasumiskonseptin
syntymistä Suomeen. Yhdessä huomiseen Oy:n toiminta
käynnistyi 1.9. 2017.
Tradeka lisäsi 2017 sijoituskategorioihinsa neljännen Malta ja
toteuta -kategorian, jossa tavoitellaan kohtuullista tuottoa sekä
edistetään jotakin yhteiskunnallisesti merkittävää tavoitetta.
Osana tätä uutta linjausta Imatran Palvelutaloyhdistys ry
ja Tradeka-Yhtiöt Oy allekirjoittivat marraskuussa 2017
sopimuksen 40 asuntoa käsittävän palvelutalon, Kiinteistö Oy
Imatran Seniorikoti Iltatähti, rakentamisesta Imatralle. Talon
rakentaminen toteutetaan yhteishankkeena ja sen valmistuttua
palveluja asukkaille tuottaa Imatran Palvelutaloyhdistys.
Lisäksi keväällä 2017 Tradeka-Yhtiöt Oy sopi sijoitusyhteistyöstä Setlementtiasuntojen Turun, Tampereen ja Joensuun
uudiskohteisiin, ns. Sukupolvienkortteleihin, osana uutta
omistuskategoriaansa Malta ja toteuta.
Investoinnit
Konsernin investoinnit 37,9 milj. euroa muodostuvat pääosin
Restel-konsernin hotelli- ja ravintolatoimialojen tekemistä
investoinneista (edellisenä vuonna 64,0 milj. euroa). Konsernin
tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kulut olivat 0,3 milj. euroa
(edellisenä vuonna 0,8 milj. euroa) ja ne toteutuivat kokonai
suudessaan Restel-konsernissa.
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Restel-konserni
Restel-konsernin liikevaihto oli 417,7 milj. euroa, liikevaihto
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 6,0 %. Restel-konsernin
liikevoitto oli 57,0 milj. euroa. Tulos parani edelliseen vuoteen
verrattuna 55,8 milj. euroa erityisesti hotelliliiketoiminnan
kaupasta saadun myyntivoiton, 67,5 milj. euroa, ansiosta.
Restel-konsernin operatiivinen liiketulos oli 9,6 milj. euroa ja
parani 3,0 milj. euroa budjettiin ja 6,6 milj. euroa e
 dellisvuoteen
verrattuna. Operatiivinen tulosparannus saavutettiin panostuksilla Revenue Managementiin keskimääräisten hotellimajoitustuottojen nostamiseksi sekä edelleen onnistuneilla
liiketoiminnan tehostamistoimenpiteillä niin hotelli-, kuin
ravintolaliiketoiminnassakin.
Restel Oy myi 21.6. 2017 allekirjoitetulla kaupalla hotelli
liiketoiminnan Scandic Hotels Oy:lle ja keskittyy jatkossa
ravintolaliiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen.
Tilikaudella Restel-konserni jatkoi suunnitelman mukaisia
panostuksia B
 urger King -hampurilaisravintolaketjuun. Tili
kauden päättymiseen mennessä Restel oli avannut yhteensä
31 Burger King -hampurilaisravintolaa. Loppuvuonna 2017
Restel toi yhteistyösopimuksella Taco Bell -ketjun ravintolat
Helsinkiin ja Espooseen. Nyt avattujen kolmen ravintolan lisäksi
toimintaa tullaan edelleen laajentamaan tulevina vuosina.
Scandic kaupan toteutumisen kanssa samanaikaisesti
käynnistettiin Restel Oy:n jakautuminen r avintolaliiketoimintaan
ja kiinteistöliiketoimintaan. Restel Oy:n omistamat liikekiinteistöt
siirtyvät jakautumisessa Tradeka-kiinteistöt Oy:lle. Jakautuminen
on tarkoitus saada päätökseen 30.4. 2018.

selvästi positiivisia, mutta vain euromääräisten sijoitusten
osalta. Valtionlainojen tuotot sen sijaan jäivät vain niukasti
nollan yläpuolelle. Kansainvälisten korkosijoitusten tuotot jäivät
puolestaan selvästi pakkaselle, mikä selittyy yksinomaan euron
reippaalla vahvistumisella vuoden aikana. Euron kurssi kallistui
viime vuonna suhteessa dollariin yli 14 %.
Tradeka-sijoituksen tilikauden tulosta paransi merkittävästi
Ruoholahden hotellikiinteistön kaupasta saatu myyntivoitto.
Kokonaisuutena Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tuotto
oli 8,7 %. Tradeka-sijoitus Oy:n liikevaihto oli 69,0 milj. euroa
(–12,8 %) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 33,1 milj.
euroa, kasvua +13,3 milj. euroa.
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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 jäsenpalvelu- ja jäsenetu
toiminnan toteutuksesta. Vuonna 2017 Osuuskunta vietti
100-vuotisjuhlavuottaan, jonka johdosta osuuskunta tarjosi
jäsenilleen poikkeuksellisen runsaasti jäsenetuja. Vuoden
varrella jäsenetuja tarjosi pääasiassa Restel-konserni.

Rahoitus
Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden päättyessä
42,2 milj. euroa eli 4,9 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.
Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden ajan erinomainen.
Tilikauden päättyessä konsernin rahoitusomaisuuden (rahat ja
pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit) määrä oli 153,4 milj.
euroa. Tästä Osuuskunnan, Tradeka-palvelut Oy:n, Tradeka-
Yhtiöt Oy:n ja Tradeka-sijoitus Oy:n osuus oli 108,6 milj. euroa
ja Restel-konsernin osuus 44,8 milj. euroa. Konsernin rahoitusarvopapereiden määrä pieneni tilikauden aikana 11,1 milj. euroa
22,8 milj. euroon ja vaihto-omaisuusarvopapereiden määrä
kasvoi 62,0 milj. euroa 278,1 milj. euroon.

Henkilöstö
Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muunnettuna
keskimäärin 2 792. Restel-konsernin keskimääräinen henki
löstömäärä oli 2 692, Tradedot-konsernin 88, Osuuskunnan 5,
Tradeka-Yhtiöt Oy:n 5 ja Tradeka-sijoitus oy:n 2.

Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

40

Toimintaker tomus

Taserakenne
Konsernitaseen loppusumma oli 692,2 milj. euroa, joka on
73,6 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Konsernitaseen
oma pääoma oli 548,2 milj. euroa, kasvua +95,5 milj. euroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 80,8 %.
Osuuskunnan taseen loppusumma oli 472,9 milj. euroa, joka
on 1,9 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osuuskunnan oma pääoma oli 471,3 milj. euroa, vähennystä 1,5 milj.
euroa. Osuuskunnan omavaraisuusaste oli 99,7 % tilikauden
päättyessä.

Konserni

Emoyhtiö

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Keskimääräinen
lukumäärä
2 792
tilikaudella

2 566

2 625

5

3

3

91

91

1

1

1

Tilikauden
palkat
ja palkkiot (milj.
euroa)

97

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 ympäristönäkökohdat
liittyvät kuljetuksesta syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin,
jätteiden käsittelyyn sekä pakkausmateriaalien käyttöön, eikä
toimintoihin liity oleellisia ympäristöriskejä. Lehtituotteiden
kierrätysprosessi ja edelleenkuljetus paperinkeräyslaitoksiin
on osa yhtiön sopimuksellisia vastuita.
Jäsenistö
Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 619 uutta jäsentä ja
Osuuskunnasta erosi 9 812 jäsentä. Osuuskuntaan kuului
vuoden lopussa 228 899 jäsentä. Osuuspääoma oli tilikauden
päättyessä 6,0 miljoonaa euroa. Osuusmaksujen täydestä
määrästä oli maksamatta 3,6 miljoonaa euroa.

Edustajisto
Edustajiston kokous 22.3. 2017 vahvisti Osuuskunnan
vuoden 2016 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille, päätti Osuuskunnan lahjoituksista ja käsitteli
muut O
 suuskunnan sääntömääräiset asiat.
Hallinto ja johto
Osuuskunnan hallitus, johon kuuluu 20 jäsentä ja yksi
henkilöstön valitsema jäsen, kokoontui tilikauden aikana viisi
kertaa. Hallituksen puheenjohtaja oli valtiopäiväneuvos Markus
Aaltonen ja varapuheenjohtajat rehtori Mikko Raudaskoski
ja varatuomari Marjo Kiukkonen. Henkilöstön edustajana oli
pääluottamusmies Sinikka Anttila.
Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi OTK, VTM Perttu Puro.
Tilintarkastajat
Edustajiston 22.3. 2017 valitsema varsinainen tilintarkastaja on
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkas
tajana KHT Jukka Rajala.
Tulevaisuuden näkymät vuonna 2018
Suomen talouden kasvuvauhti hidastuu hieman, mutta
kasvu jatkuu hyvänä verrattuna viime vuosiin. Talouskasvun
jatkuminen tärkeillä vientimarkkinoilla ja kotimaisten yritysten
vahva tilauskanta pitävät yllä viennin virettä. Matala korkotaso
ja vapaan kapasiteetin väheneminen tukevat investointeja.
Asuntomarkkinoilla hyvä vire jatkuu ensi vuonna ja a
 suntojen
hinnat nousevat maltilliseen tahtiin vuonna 2018. H
 yvän kasvu
jakson aikana voi paikoitellen esiintyä jopa pulaa osaavasta
työvoimasta. Vuosina 2018–2019 investointiaste noussee
korkeimmalle tasolle sitten edellisen huipun eli vuosien
2007–2008.
Myös maailmantalouden näkymät ovat valoisat. Vuonna
2017 talouden kasvu oli laaja-alaisinta moneen vuoteen. Vuonna
2018 maailmantalous kasvaa hieman pitkän aikavälin keskimääräistä vauhtia nopeammin. Kasvu jatkuu laajapohjaisena,
sillä kaikki tärkeät taloudet kasvavat. Lievästä kiristymisestään
huolimatta keskuspankkien rahapolitiikka säilyy elvyttävänä ja
tukee taloudellista toimeliaisuutta monissa maissa. Suomen
viennin kannalta tärkeä euroalueen talous kasvaa vahvasti ensi
vuonna. Suurimmat riskit maailmantalouden näkymissä liittyvät
pitkälti poliittiseen päätöksentekoon. Inflaatio voi nousta nyky
odotuksia enemmän, jolloin keskuspankit joutuvat reagoimaan
nostamalla korkotasoa. Tämä hidastaisi taloudellista aktiviteettia monissa maissa.
Suomen talouden parantunut vire yhdistettynä Restelin
keskittymiseen ravintolaliiketoiminnan kasvuun ja edelleen
jatkuviin tehostamis- ja säästötoimenpiteisiin luo perustan
arviolle, että Restelin tulos tulee saavuttamaan budjetoidun
positiivismerkkisen tason vuonna 2018.
Tradeka-sijoitus Oy:n alkaneen sijoitusvuoden näkymien
osalta ratkaisevaa on talouskasvun kehittyminen. Pörsseissä
on syytä olettaa kurssien pysyvän nousuvireessä juuri niin
kauan kuin näkymät suosivat positiivista tuloskehitystä pörssi
yhtiöille. Korkomarkkinoilla puolestaan ratkaisevassa roolissa
ovat inflaatio-odotukset. Viime vuoden lopussa h
 uippuunsa
kohonneet suhdanneodotukset länsimaissa ennakoivat
talouskasvun selvää kiihtymistä alkuvuodelle. Markkinoilla
katse on kuitenkin tulevaisuudessa ja markkinoiden näkymien
kannalta t ärkeämpää on arvioida nykyisen noususuhdanteen

k estävyyttä. Se, että nyt meneillään oleva noususuhdanne on
jopa poikkeuksellisen laaja-alainen, antaa viitteitä ennakoida
myös kasvun jatkuvan vielä pitkään. Vahvaan talouskasvuun
liittyy ennemmin tai myöhemmin hintapaineiden kasautuminen
ja siten inflaation nousu. Talouden resurssien ollessa täys
käytössä joustoa on haettava hinnoista. Laajempaa hintapainetta on odotettavissa talouden saavuttaessa täystyöllisyyden.
Tämä tilanne on jo käsillä mm. Yhdysvalloissa ja Saksassa.
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 jatkuu tänäkin
vuonna haasteellisena johtuen painetun median yleisestä
laskevasta trendistä. Kuitenkin tässä ympäristössä Lehtipisteen
edustaman irtonumerojakelun odotetaan kestävän yleistä painetun median markkinaa paremmin ja ottavan lisää markkina
osuutta myös vuonna 2018. Yhtiön tuloksen odotetaan pysyvän
lähestulkoon samalla tasolla kuin viime vuonna.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Liikevaihto

551

489

461

466

512

573

Liiketulos

101

12

3

–6

–4

11

18,4

2,4

0,7

– 1,3

– 0,7

2,0

108

22

9

–5

5

14

81

75

89

88

89

89

-liikevaihdosta (%)
Tulos ennen
satunnaisia eriä
Omavaraisuusaste (%)

Hallituksen esitys ylijäämän ja käyttörahaston
käyttämistä koskien
Osuuskunta Tradekan tilikauden ylijäämä on 781 416,61 euroa
ja käyttörahasto on 451 224 099,97 euroa eli vapaa oma pääoma on yhteensä 452 005 516,58 euroa.
Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon
ja että käyttörahastosta lahjoitetaan Osuuskunnan s ääntöjen
8§:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään
11 000 000,00 euroa.
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Konsernin tunnusluvut:
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Osuuskunta-konserni
Konsernituloslaskelma 1.1. – 31.12.2017
milj.euroa

2017

2016

550,7

489,4

88,5

6,6

Tavarat

–187,6

–165,2

Henkilöstökulut

–120,5

–112,0

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut:

Poistot ja arvonalentumiset

–37,1

–24,8

Liiketoiminnan muut kulut

–193,0

–182,3

Yhteensä

–542,0

–484,2

101,1

11,9

LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
VOITTO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
Vähemmistön osuus
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TILIKAUDEN VOITTO

6,9

9,9

108,0

21,7

0,0

0,0

–8,6

–3,5

–1,7

–0,1

97,8

18,1

2017

2016

Konsernitase 31.12.2017
milj.euroa
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat:
Aineettomat hyödykkeet

18,0

47,2

Konserniliikearvo

50,2

54,3

Aineelliset hyödykkeet

29,9

68,5

Sijoitukset:
Osuudet omistusyhteysyrityksissä

1,3

4,3

Muut sijoitukset

108,3

99,7

Pysyvät vastaavat yhteensä

207,7

274,0

282,7

222,6

Vaihtuvat vastaavat:
Vaihto-omaisuus
Saamiset

48,4

53,6

Rahoitusarvopaperit

22,7

33,9

Rahat ja pankkisaamiset

130,7

34,6

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

484,5

344,7

Vastaavaa yhteensä

692,2

618,7

2017

2016

VASTATTAVAA
Oma pääoma:
Osuuspääoma
Vararahasto
Käyttörahasto
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä
Vähemmistöosuus
Pakolliset varaukset

6,0

6,0

13,4

13,4

431,1

415,2

97,8

18,1

548,2

452,7

11,3

9,7

0,1

0,4

Vieras pääoma:
Pitkäaikainen vieras pääoma

42,2

47,2

Lyhytaikainen vieras pääoma

90,4

108,7

Vieras pääoma yhteensä

132,6

155,8

Vastattavaa yhteensä

692,2

618,7

Osuuskunta
Tradeka
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017
milj.euroa
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

2017

2016

1,1

1,1

0,1

0,1

–1,5

–1,4

Poistot

–0,1

–0,1

Liiketoiminnan muut kulut

– 3,3

– 3,9

Yhteensä

–4,9

–5,4

–3,7

–4,3

LIIKETAPPIO
Rahoitustuotot ja -kulut
TAPPIO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

–0,2

0,1

–3,9

–4,2

5,0

17,0

–0,3

–1,4

0,8

11,4

Tase 31.12. 2017
milj.euroa

31.12.2017 31.12.2016

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat:
Aineelliset hyödykkeet

0,7

0,8

444,6

444,6

Sijoitukset:
Osuudet saman konsernin yrityksissä

21,1

12,0

466,4

457,4

Saamiset

5,0

17,1

Rahat ja pankkisaamiset

1,4

0,4

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

6,5

17,4

472,9

474,8

Muut sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat:

Vastaavaa yhteensä
VASTATTAVAA

31.12.2017 31.12.2016

Oma pääoma
Osuuspääoma
Vararahasto
Käyttörahasto
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

6,0

6,0

13,4

13,4

451,2

442,1

0,8

11,4

471,3

472,8

1,6

2,0

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

1,6

2,0

472,9

474,8
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Liiketoiminnan kulut:

Liitetiedot

OSUUSKUNTA
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31.12.2017

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 hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja kertyneillä
arvonalennuspoistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on
laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden talou
dellisen vaikutusajan perusteella hankintamenoista.

Poistoajat ovat:
Konserniliikearvo
Liikearvot

10–15 vuotta
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 vuokratilojen
korjausmenot poistetaan 10 vuodessa, elleivät vuokrasopi
mukset edellytä lyhyempää poistoaikaa. ATK-ohjelmistojen
hankintamenot poistetaan viidessä vuodessa.
Kiinteistöjen kirjanpitoarvot konsernitaseessa vastaavat a
 lkuperäisiä hankintamenoja tai suunnitelman mukaisia
hankintamenojäännöksiä.
Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu alkuperäiseen
hankintamenoon tai tätä alhaisempaan arvioituun käypään
arvoon.
Vaihto-omaisuus koostuu Tradeka-sijoitus Oy:n vaihto-
omaisuusosakkeista sekä Restel-yhtiöiden ravintolatoiminnan
varastoista. Vaihto-omaisuus on kirjattu alkuperäisen hankinta
menon tai tätä alhaisemman todennäköisen luovutushinnan
määräisenä. Vaihto-omaisuuteen sisältyvien osakkeiden
markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin 35,3 milj.euroa
(ed.v. 34,3 M€) kirjanpitoarvoa korkeampi.
Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alhaisempaan
todennäköiseen arvoon.
Rahoitusarvopaperit sisältävät julkisen kaupankäynnin
kohteena olevia rahasto-osuuksia ja joukkovelkakirjalainoja.
Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä
alhaisempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutus
hintaan. Rahoitusarvopapereiden markkina-arvo oli tilikauden
päättyessä noin 1,2 milj. euroa (ed.v. 1,4 M€) kirjanpitoarvoa
korkeampi.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Keskeiset tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvät
periaatteet ovat yhteneväiset vuoden 2015 esitettävien vertailu
tietojen 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 esittämistapaa vuoden
2015 osalta.
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki liitteessä 2.7
luetteloidut tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä.
Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse perustettuja. Ostettujen tytäryhtiöiden osakkeiden hankintamenot ja hankittuja o
 sakkeita
vastaavan oman pääoman ero on ensisijaisesti kohdistettu
käyttöomaisuuteen ja muilta osin esitetty konserniliikearvona.
Tradeka-Yhtiöt Oy:n alakonserni on yhdistelty Osuuskunta-
konsernin tilinpäätökseen KPL 1:5.3 §:n perusteella.
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat
samoin kuin realisoitumattomat käyttöomaisuuden myyntivoitot
on eliminoitu.

Osakkuusyhtiöt
Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä.
Tradeka-Yhtiöt Oy:n osakkuusyhtiö Yhdessä huomiseen Oy:ta
lukuunottamatta kaikki osakkuusyhtiöt ovat kiinteistöosake
yhtiöitä ja niiden tulososuudet sisältyvät rahoituseriin.
Laskennalliset verot
Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu konserni
tilinpäätöksessä verotuksen ja tilinpäätöksen välisille jaksotus
eroille käyttäen 20 %:n verokantaa. Konsernitaseeseen sisältyy
laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen
verosaaminen varovaisen arvion suuruisena.
Laskennallinen verosaaminen perustuu pääosin v erotuksessa
vielä vähentämättömiin poistoihin sekä konsernin sisäisiin
katteisiin.
Konsernitaseeseen merkittyjen laskennallisten verosaamisten
kokonaismäärää pienennettiin tilinpäätöksessä 0,6 milj.euroa
laskennallisten verosaamisten perusteiden muutoksista johtuen.
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Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta
ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.
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Eläkkeet
Konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöiden lakisääteinen
eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä.
Eläkejärjestelyt on rahoitettu työntekijöiden ja asianomaisten
konserniyhtiöiden suorituksina eläkevakuutusyhtiöille.

Osuuskunta-konserni
Tytäryhtiöt 31.12. 2017
Osuuskunta Tradeka

Konserni
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Kotipaikka

omistus
osuus
%

omistusosuus
%

kirjanpitoarvo
1000,-

Tradeka-palvelut Oy

Helsinki

100 %

100 %

300

Tradeka-Yhtiöt Oy

Helsinki

98 %

98 %

444 297

Tradeka-kiinteistöt Oy

Helsinki

98 %

Restel Oy

Helsinki

100 %

Restel Ravintolat Oy

Helsinki

100 %

Restel Liikenneasemat Oy

Helsinki

100 %

Restel Fast Food Oy

Helsinki

100 %

Ki Oy Keskusväylä

Pori

Lis./väh.
v. 2017
1000,-

55 %

Tradeka-sijoitus Oy

Helsinki

100 %

Tradedot Oy

Helsinki

100 %

Spondot Oy
Sponpiste Oy
Lehtipiste Oy
Tytäryhtiöt yhteensä

444 597

0

Osakkuusyhtiöt 31.12. 2017
Konserni
Kotipaikka

omistusosuus
%

Osuuskunta Tradeka
omistusosuus
%

kirjanpitoarvo
1000,-

Lis./väh.
v. 2017
1000,-

Restel-konsernissa
6 kiinteistöosakkuusyhtiötä

20 %–46 %

Yhdessä huomiseen Oy

Tampere

33 %

200

200

Ki Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti

Imatra

50 %

701

701

Ki Oy Pykälikkö

Jyväskylä

32 %

32 %

Ki Oy Kommila

Varkaus

25 %

25 %

Osakkuusyhtiöt yhteensä

335
98
1 334

901

Tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen
allekirjoitukset
Mikko Raudaskoski, varapuheenjohtaja
Jukka Gustafsson
Ulla-Maija von Hertzen
Aarne Kauranen
Jukka Kärnä
Hannu Peltonen
Kirsti Puurunen
Jukka Roos
Ilkka Sepponen

Perttu Puro, toimitusjohtaja

Sinikka Anttila, henkilöstön edustaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2018
KPMG Oy Ab
Jukka Rajala, KHT
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Markus Aaltonen, puheenjohtaja
Esa Anttila
Kaija Haapsalo
Antti Holopainen
Marjo Kiukkonen
Leena Mustonen
Jorma Pimperi
Kari Rajamäki
Hilkka Salo

Toimintaker tomus

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2018

Osuuskunta Tradekan jäsenille
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Tilitarkastuskertomus

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Osuuskunta Tradekan (y-tunnus
0196885-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.– 31.12. 2017.
Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emo-osuuskunnan
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja
riittävän kuvan konsernin sekä emo-osuuskunnan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa v oimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. H
 yvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan
tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilin
päätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia
emo-osuuskunnasta ja konserniyrityksistä niiden
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti,
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset

v elvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet
lausuntomme p
 erustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan S
 uomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitus
johtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka
ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen,
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan
velvollisia arvioimaan emo-osuuskunnan ja konsernin kykyä
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään
seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen.
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen,
paitsi jos emo-osuuskunta tai konserni aiotaan purkaa tai
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa
kuin tehdä niin.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa,
että pystyisimme antamaan lausunnon emo-osuuskunnan
tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen o
 letukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja
teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin
tai o
 losuhteisiin 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 p
 erustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä h
 ankittuun tilintarkastusevidenssiin.
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa
siihen, ettei emo-osuuskunta

tai konserni pysty jatkamaan
toimintaansa.

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta
pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen o
 hjauksesta,
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien
mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta.
Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä
koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen
tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida,
onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen
tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten
mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toiminta
kertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen,
että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, m
 eidän
on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian
suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 7. maaliskuuta 2018
KPMG OY AB
Jukka Rajala
KHT
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• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että 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.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen
perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se
antaa oikean ja riittävän kuvan.
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Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastus
kertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on
korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi a
 iheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella o
 dottaa
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
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Osuuskunta Tradekan
edustajisto

Uudenmaan piiri
Hilkka Ahde, Helsinki
Paavo Arhinmäki, Helsinki
Maria Guzenina, Espoo
Eero Heinäluoma, Helsinki
Juhani Kouhia, Hyvinkää
Lasse Lehtinen, Helsinki
Antti Lindtman, Vantaa
Matti Pajuoja, Lohja
Matti Saarinen, Lohja
Jani Sievinen, Nummela
Pilvi Torsti, Helsinki
Varsinais-Suomen piiri
Li Andersson, Turku
Kristiina Hellsten, Turku
Mikko Immonen, Mynämäki
Ilkka Kantola, Turku
Janne Laulumaa, Raisio
Mikko Rönnholm, Naantali
Kaarina Vikman, Kalanti
Johannes Yrttiaho, Turku
Satakunnan piiri
Erja Järvinen, Pori
Harri Lehtonen, Kauttua
Jari Myllykoski, Nakkila
Jari Pajukoski, Pori
Sari Pihlajaniemi, Kankaanpää
Antti Vuolanne, Pori
Hämeen piiri
Jorma Hacklin, Jokioinen
Ilkka Joenpalo, Forssa
Leena Murtonen, Hämeenlinna
Miia Nahkuri, Riihimäki

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

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

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

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

Kaakkois-Suomen piiri
Jouni Backman, Savonlinna
Harri Helminen, Inkeroinen
Teemu Hirvonen, Savonlinna
Anneli Kiljunen, Lappeenranta
Raine Lehkonen, Mikkeli
Harri Nykänen, Imatra
Sirpa Paatero, Kotka
Pentti Tiusanen, Kotka
Minna Tuukkanen, Kuusankoski
Esa Valkonen, Savonlinna
Savo-Karjalan piiri
Maija Kaverinen, Lieksa
Esa Lahtela, Puhos
Maija Martikainen, Joensuu
Iivo Polvi, Iisalmi
Raija Puumalainen, Varkaus

Keski-Suomen piiri
Iiris Hacklin, Jämsä
Marja-Liisa Juven, Jämsä
Jorma Toikkanen, Korppinen
Kari Yksjärvi, Jyväskylä
Leena Yksjärvi, Jyväskylä
Oulun piiri
Anne Huotari, Oulu
Raimo Järvenpää, Oulu
Erkki Kalliorinne, Oulu
Ritva Kitinoja, Oulu
Merja Kyllönen, Pesiökylä
Tarja Ollanketo, Saloinen
Tytti Tuppurainen, Oulu
Aimo Törmälehto, Ylivieska
Lapin piiri
Jukka Ikäläinen, Kemi
Marketta Korrensalo, Kemi
Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi
Juha Pikkarainen, Kemijärvi
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VÄINÖ HÄMÄLÄINEN
Nappikuoppa, Vuolenkoski
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Osuuskunta
Tradekan hallitus

Hallituksen puheenjohtaja
Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos
1. varapuheenjohtaja
Mikko Raudaskoski, rehtori
2. varapuheenjohtaja
Marjo Kiukkonen, varatuomari
Esa Anttila, pääluottamusmies
Jukka Gustafsson, kansanedustaja
Kaija Haapsalo, sairaanhoitaja, pääluottamusmies
Antti Holopainen, ylilääkäri
Aarne Kauranen, maakuntaneuvos
Jukka Kärnä, elinkeinopoliittinen asiantuntija

Harri Moisio, nuorisokodin johtaja
Leena Mustonen, myymäläpäällikkö
Hannu Peltonen, vanhempi ammattimies
Jorma Pimperi, alueluottamusmies
Kirsti Puurunen, aluetoimitsija
Kari Rajamäki, entinen kansanedustaja
Jukka Roos, kunnallisneuvos
Maritta Salo, pankkitoimihenkilö
Ilkka Sepponen, isännöitsijä
Ulla-Maija Sievinen, toimittaja
Eila Tiainen, toimittaja, entinen kansanedustaja
Henkilöstön edustaja
Sinikka Anttila, Restel Oy

OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLITUS

Kuvassa vasemmalta Markus Aaltonen, Marjo Kiukkonen ja Mikko Raudaskoski
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Tradeka-Yhtiöt
Oy:n hallitus
Hallituksen puheenjohtaja
Markku Hyvärinen, varatoimitusjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtaja
Raimo Luoma, toimitusjohtaja
Tapio Luttinen, professori
Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja
Jukka Simula, varatuomari
Minna Lintonen, rehtori
Jussi Saramo, toiminnanjohtaja
Henkilöstön edustaja
Sari Tamminen, hallinto- ja talousassistentti

TRADEKA-YHTIÖT OY:N HALLITUS

Markku Hyvärinen, Raimo Luoma, Jussi Saramo, Minna Lintonen ja Jukka Simula.
Alarivissä: Tuire Mannila, Sari Tamminen ja Tapio Luttinen.
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Johtoryhmä
Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja on Perttu
Puro.
Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtamisessa toimitusjohtajaa
avustaa johtoryhmä, johon kuuluvat Tradeka-Yhtiöt Oy:n
toimitusjohtajan lisäksi Tradeka-Yhtiöt Oy:n talousjohtaja
Ari Tasa, Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu
Niemelä, Tradeka-sijoitus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pussinen
sekä Restel Oy:n toimitusjohtaja Mikael Backman.

Toimintaker tomus
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Perttu Puro, toimitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka

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

Jari Pussinen, toimitusjohtaja, Tradeka-sijoitus Oy

Toimintaker tomus
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Ari Tasa, talousjohtaja, Osuuskunta Tradeka

Mikael Backman, toimitusjohtaja, Restel Oy

TRADEK A
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Toimintaker tomus

Osuuskunta
Tradekan
organisaatio
on noin 230 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä.

Tradeka-palvelut Oy on Osuuskunta Tradekan tytäryhtiö,
joka vastaa Osuuskunta Tradekan jäsenpalveluiden tuottamisesta osuuskunnan jäsenistölle.
Tradekan liiketoiminnasta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy. Tradeka-Yhtiöt Oy on pitkäjänteinen kotimainen ankkuriomistaja.
Tradeka-Yhtiöt Oy omistaa kokonaan Restel Oy:n, Tradedot
Oy:n ja Tradeka-sijoitus Oy:n.

Osuuskunta Tradeka
Toimitusjohtaja
Perttu Puro

Vastuullisuusjohtaja
Satu Niemelä

Talousjohtaja
Ari Tasa

Toimitusjohtaja
Satu Niemelä

Restel Oy

Tradedot Oy

Toimitusjohtaja
Mikael Backman

Toimitusjohtaja
Janne Mansukoski
(Lehtipiste Oy)
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Tradeka yhtiöt oy

Toimintaker tomus

Tradekapalvelut Oy

Tradekasijoitus Oy
Toimitusjohtaja
Jari Pussinen

TRADEKAN
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Toimintaker tomus

Osuuskunta Tradeka,
Tradeka-Yhtiöt Oy
ja säätiöt
jäsenet valitsevat edustajiston kuuden vuoden välein
vaaleilla. Edustajisto valitsee Osuuskunta Tradekalle
hallituksen, joka toimii jäsenistön arvojen, näkemysten
ja osuuskunnan strategiassa vahvistettujen tavoitteiden
edistäjänä.

Osuuskunta Tradeka omistaa 98 % Tradeka-Yhtiöt Oy:n
osakkeista. Tradeka-Yhtiöt Oy:llä on kaksi osakesarjaa, jotka
poikkeavat äänimäärältään toisistaan. Omistamiensa osakkeiden perusteella Osuuskunta Tradekalla on 49 % Tradeka-Yhtiöt
Oy:n määräysvallasta. Yhtiön muut omistajat ovat Tradekan
säätiö (1,8 % osakkeista sekä 46 % määräysvallasta) sekä
Kuluttajaosuustoiminnan säätiö (0,2 % osakkeista sekä 5 %
määräysvallasta).
Tradeka-Yhtiöt Oy omistaa kokonaan Restel Oy:n, Tradedot
Oy:n ja Tradeka-sijoitus Oy:n.

Osuuskunnan
jäsenet

Kuluttajaosuustoiminnan
säätiö

Tradekan
säätiö

Osuuskunta Tradeka
5%
päätösvallasta
0,2 %
osakkeista

Tradeka yhtiöt Oy

Toimintaker tomus

Tradekapalvelut Oy

46 %
päätösvallasta
1,8 %
osakkeista
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100 %

49 %
päätösvallasta
98 %
osakkeista

100 %

100 %

100 %

Tradedot Oy

Restel Oy

Tradekasijoitus Oy
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