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Merkityksellistä omistajuutta
Kuluneen vuoden aikana jatkoimme Tradekassa työtämme
kohti merkityksellisen omistamisen osuuskuntaa. Tavoitteemme on olla entistä merkityksellisempi niin osuuskunnan
jäsenistölle, ympäröivälle yhteiskunnalle kuin omistamillemme
yrityksille, niiden asiakkaille ja henkilökunnalle.
Perinteisten jäsenetujen lisäksi avasimme vuoden alussa
jäsentemme merkittäväksi Tradekan tuotto-osuuden. Tehdyille
tuotto-osuussijoituksille osuuskunnan hallitus ehdottaa maksettavan tänä keväänä 3,5 prosentin suuruisen koron. Vuoden
aikana tehtiin myös useita kymmeniä jäsenaloitteita osuuskunnan toiminnan kehittämiseksi. Vuoden aikana ehdittiin
myös viedä käytäntöön ensimmäisiä aloitteissa ehdotettuja
toimenpiteitä.

560 miljoonan euroon.
Luo uutta -kategoriaan liittyen Tradeka-sijoitus teki vuoden
aikana sijoitussitoumukset oppimisinnovaatioita ja koulutusvientiä kehittäviin yrityksiin sijoittavaan EduImpact Fund Ky
sekä elintarvike- ja ruokainnovaatioita kehittäviin yrityksiin
sijoittavaan NFT.VC Fund I Ky -rahastoihin. Malta ja toteuta
-kategoriaan liittyen Tradeka-Yhtiöt puolestaan teki sijoitussitoumukset lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevään
Lapset SIB -rahastoon sekä järjestelylainoja pikavippikierteestä kärsiville tarjoavalle Solidate Oy:lle. Sijoitus liittyy osaltaan
Tradekan ja Takuusäätiön Palkka Haltuun -hankkeeseen, jossa
Tradeka tarjoaa konsernin työntekijöille apua oman taloutensa
hallintaan muun muassa talousneuvonnan ja velkojen järjestelylainojen avulla.

Hyvä sijoitusvuosi näkyi Tradekan tuloksessa

Vastuullisuus korostuu

Vuoden 2018 synkeän syksyn jälkeen ja vähän yllättäenkin
vuodesta 2019 muodostui yksi kuluneen vuosikymmenen
ja myös koko finanssikriisin jälkeisen ajan parhaista sijoitus
vuosista. Tämä heijastui luonnollisesti varsin myönteisesti
Tradeka-sijoituksen sijoitustoimintaan. Kun viime vuosi oli
kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvä myös kotimaisille
palvelualoille, muodostui Tradeka-konsernin tulos merkittävästi edellistä vuotta paremmaksi. Koko osuuskuntakonsernin
tilikauden tulos oli ennen veroja 27 miljoonaa euroa, jossa
parannusta edelliseen vuoteen oli 15 miljoonaa euroa.

Tradekan merkitykselliseen omistamiseen kuuluu vastuulli
suusnäkökohtien huomioiminen kaikessa toiminnassamme.
Haluamme vastata niin ympäröivän yhteiskunnan kuin
Tradekan jäsenten alati kasvaviin odotuksiin yritystoiminnan
vastuullisuuteen liittyen. Tavoitteenamme on olla vastuullisuuden edelläkävijäyritys kaikilla vastuullisuuden painopiste
alueillamme. Omistajana pyrimme siihen, että omistamamme
yritykset ovat toimialojensa vastuullisimpia. Vastuullisuustyössämme pyrimme systemaattiseen ja pitkäjänteiseen
toimintaan sekä aikaansaamaan konkreettisia parannuksia
sekä omassa toiminnassamme että meitä ympäröivässä
maailmassa. Julkaisemme keväällä 2020 myös ensimmäistä
kertaa erillisen Tradekan vastuullisuusraportin.

Kasvua kaikissa omistuskategorioissa
Tradekan Omista ja kehitä -kategorian yhtiöille yhtiölle viime
vuosi oli vahvan kasvun aikaa. Restelin liikevaihto kasvoi
6 prosenttia erityisesti uusien Burger King- ja Taco Bell
-ravintoloiden myötä. Med Groupin liikevaihto nousi 76 mil
joonaan euroon, jossa kasvua viime vuoteen 6 prosenttia.
Vuoden 2018 lopussa tapahtunut Paletti-kauppa yhdistettynä
hyvään kehitykseen irtonumero- ja pakettimarkkinoilla kasvattivat Lehtipisteen liikevaihtoa yli 25 prosenttia. Toteutunut kasvu yhdessä tehtyjen toimenpiteiden kanssa heijastui myönteisesti myös kategoriaan kuuluvien yhtiöiden tuloskehitykseen.
Tradeka-sijoituksen sijoitustoiminta kehittyi vuoden aikana
myönteisesti lähes kaikikien omaisuusluokkien yltäessä erinomaiseen tuotto-kehitykseen. Tradeka-sijoituksen sijoitus
toiminnan tuotoksi muodostui 11,4 %. Hyvä tuottokehitys ja
vuoden aikana tehdyt Tradeka-konsernin kassavarojen sijoittamiseen liittyvät uudistukset nostivat Tradeka-sijoituksen
hallinnoiman sijoitusvarallisuuden määrän vuoden lopussa

Merkityksellisyyttä jatkossakin
Tulemme tarjoamaan alkavana vuonnakin uusia merkityksellisyyden kokemuksia niin jäsenillemme, asiakkaillemme kuin
yhteistyökumppaneillemme. Toivotamme myös uudet jäsenet
tervetulleiksi mukaan uudistuvan Tradekan toimintaan ja
pyrimme kertomaan itsestämme ja toiminnastamme entistä
laajemmin ja läpinäkyvämmin. Omistajana panostamme omistamiemme yritysten suotuisaan tuloskehitykseen sekä niiden
toiminnan pitkäjänteiseen ja vastuulliseen kehittämiseen.

Helsingissä 4.3.2020
Perttu Puro
toimitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka

Osuuskunnan
jäsenet

Osuuskunta Tradeka

Tradekan
säätiö

Kuluttajaosuustoiminnan
säätiö

46 %
päätösvallasta
1,8 %
osakkeista

5%
päätösvallasta
0,2 %
osakkeista

Tradeka-Yhtiöt Oy
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Tradekapalvelut Oy

49 %
päätösvallasta
98 %
osakkeista

Vuosikertomus

100 %

100 %

100 %

Restel Oy

100 %

100 %

Tradekasijoitus Oy

Tradedot Oy
(Lehtipiste Oy)

Tradecare Oy
(Med Group Oy)

Vuoden
tapahtumat
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Senioreiden maksuttomat
Ikäänny ilolla! -klubit
käynnistyivät osana
ONNI hoivan ja
Tradekan yhteiskunta
vastuutoimintaa.

Paletin korttitoimitukset
siirtyivät Lehtipisteen
valtakunnallisen
logistiikkaverkoston
kuljetettavaksi.

Tradeka toi markkinoille
FIRAn kanssa rakennusalaa
uudistavan edullisempaa
vuokra-asumista tarjoavan
asumisosuuskuntamallin.

28.3.
Suomen ensimmäiset
oppisopimus
koulutetut henkilö
kohtaiset avustajat
valmistuivat.

6.3.
27.2.
12.2.

4.2.
8.1.

Tradeka julkaisi
verojalanjälkensä:
vuonna 2018
konsernin vero
jalanjälki oli 61,2 M€.

Osuuskunta Tradekan
hallitus päätti 1,1 M€
lahjoituksista vuodelle 2019.
Vastuullisuudessa korostuvat
entistä enemmän omaan
liiketoimintaan kytkeytyvät
hankkeet.

Osuuskunta Tradekan
tuotto-osuusanti alkoi.

1.4.

Restelistä tuli
uuden Jyväskylän
Hippokselle rakentuvan
tapahtumakeskuksen
pääravintoloitsija.

5.4.

Tradekan
osittain rahoittama
Sote-johtamisen
arvot -tutkimus
julkaistiin.

Restelistä
Lahden Sibeliustalon
ja Lahden Messujen
ravintolatoiminnan
operoija.

16.5.
5.6.

Oulussa avattiin
200. Pakettipisteen
automaatti.

19.6.

Restel toi tapahtuma-areenoille
muovittoman, täysin kierrätettävän
biohajoavan oluttuopin.

Restel-konserniin kuuluva
BURGER KING® nosti
Suomessa ravintoloidensa
päällikkötason työntekijöiden
palkkaa ravintola-alan
työehtosopimuksen mukaista
palkkausta korkeammaksi.

26.9.

27.9.

2.9.

1.9.
Restel
digitalisoi tapahtumaareenoiden väliaikatarjoilut: tarjoilut saa
puhelimella omalle paikalle
tai noutopisteeseen.

Kaisa Tarkkasesta
tuli Med Groupin
uusi toimitusjohtaja.

31.10.

Hallitus päätti,
että Tradeka
laskee liikkeelle
uuden tuottoosuusannin 7.1.2020.
Enimmäismerkintä
määrä nousee
50 000 euroon.

2.10.

5.9.

9.8.

11.11.

Lahden Diakonialaitos
ja ONNI hoiva vahvistivat
kumppanuuttaan
kotihoitopalveluiden
liiketoimintakaupalla.

27.11.

Tradeka allekirjoitti
kannanoton Amazonin
sademetsien suojelusta.

Tradekan Palkka Haltuun
-pilottihanke käynnistyi.
Konsernin työntekijät saavat
ensimmäisenä Suomessa
työpaikallaan neuvoja
esim. velkaongelmien
hallintaan.

Tradekan tilaama riippumaton
selvitys vanhusten ja aikuisten
vammaisten kotiin vietävien
hoito- ja tukipalvelujen
vastuullisesta hankinnasta,
arvioimisesta ja kehittämisestä
julkaistiin.
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Restel toi Suomeen
Ísey Skyr Bar -ravintolakonseptin,
joka huomioi toiminnassaan
ympäristöasiat laajasti.

18.12.
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Miljoonas
kuluttajapaketti
noudettiin
Pakettipisteen
automaateista ja
kasvu jatkuu.

Osuuskunta Tradeka
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Tradeka tahtoo tehdä hyvää tulosta ja hyvää
ympäröivälle yhteiskunnalle

O

suuskunta Tradeka on 102-vuotias noin 210 000
jäsenen suomalainen omistajaosuuskunta. Osuuskunnan johtoajatus on merkityksellinen omistajuus
ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Tradekan sääntöjen mukaan osuuskunnan toiminnan
tarkoituksena on osuustoiminnallisia perinteitä kunnioittaen
harjoittaa kannattavaa taloudellista toimintaa, tuottaa
jäsenistölle kilpailukykyisiä etuja ja palveluja sekä tukea yleis
hyödyllistä toimintaa. Osuuskunnan toiminnassa toteutetaan
jäsenten näkemystä hyvästä omistajuudesta toimimalla
pitkäjänteisenä omistajana yrityksissä sekä harjoittamalla
vastuullista sijoitustoimintaa. Tradeka toimii myös ankkuri
omistajana suomalaisessa talouselämässä.
Tradekan omistajuus toteutuu monella eri tavalla: me
omistamme ja kehitämme, sijoitamme ja turvaamme,
mahdollistamme uusia asioita, teemme hyvää tulosta sekä
jaamme tuotoistamme merkittävän osan yhteiseksi hyväksi.
Maltamme myös odottaa omistustemme kehittymistä.

Jäsenten ääni kuuluu Tradekassa
Omistajaosuuskunta Tradekan noin 210 000 jäsenelle jäsenyys
on väylä osallistua yhteisöllisesti omistettuun liiketoimintaan,
jonka arvot se kokee omikseen ja toiminnan hyödylliseksi.
Ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistö ”jäsen ja ääni” -periaatteella. Jäsenyys Tradekassa onkin hyvä tapa olla mukana
vaikuttamassa myönteisellä tavalla suomalaiseen talous
elämään ja yhteiskuntaan. Vuonna
Vuonna 2019 tehtiin
2019 Tradekassa
22 jäsenaloitetta
otettiin käyttöön
jäsenaloite, jonka
avulla jäsenet voivat vaikuttaa osuuskuntansa toimintaan.
Aloitteet voivat käsitellä mitä tahansa Tradekan toiminnan
osa-aluetta, esimerkiksi lahjoitustoimintaa, jäsenetuja tai
Tradekan liiketoimintaa. Kaikki osuuskunnan jäsenet voivat
tehdä ja kannattaa jäsenaloitteita Oma Tradekassa.

Jäsenet arvostavat jäsenetuja
Jäsenistölle tärkeitä ovat myös osuuskunnan tarjoamat merkittävät ja monipuoliset jäsenedut, joita tarjoavat Tradekan
omistamat yritykset sekä yhteistyökumppanit. Vuosietuja
täydentävät vaihtuvat kausi- ja extraedut. Jäsenetuja kehitetään jatkuvasti jäseniltä saadun palautteen perusteella.
Tradeka toteuttaa vuosittain myös jäsenkyselyn, jossa kerätään palautetta ja kehittämisehdotuksia liittyen jäsenetuihin.
Kyselyn perusteella arvostetuimpia jäsenetuja ovat kotiin
lähetetyt etusetelit, joita voi käyttää Restelin ravintoloissa.
Osuuskunnan tarjoamista eduista käytetyimpiä ovat jatkuva
20 prosentin alennus Restelin ravintoloissa sekä 40 prosentin
alennus autopesuista.
Vuonna 2019 toteutettiin ensimmäinen jäsenaloitteeseen
perustuva jäsenetu: Tradekan jäsen teki jäsenaloitteen, jossa
toivoi, että jäsenet saisivat alennusta vakuutuksista. Aloite
ei saavuttanut riittävään kannatusta, mutta se toteutettiin
silti. Vuonna 2020 Tradekan jäsenet saavat jäsenetuna 10 %
alennuksen Turvan vakuutuksista.

Tradekan tuotto-osuus
Tradekan tuotto-osuusanti käynnistyi 4. helmikuuta 2019.
Tuotto-osuus on oman pääoman ehtoinen sijoitus ja
konkreettinen tapa, jolla osuuskunnan jäsen voi kiinnittyä
osuuskunnan toimintaan entistä tiiviimmin ja saada oman
osuutensa Tradekan liiketoiminnan taloudellisesta tuloksesta.
Vuoden 2019 annissa tuotto-osuuksia oli mahdollista merkitä
enimmillään 300 kpl eli 30 000 euron arvosta. Tuottotavoitteeksi asetettiin 3,5 % tuotto. Jäsenistö otti tuotto-osuuden
vastaan hyvin ja kaikkiaan tuotto-osuuksia merkittiin runsaan
2 miljoonan euron arvosta. Osuuskunnan hallitus päätti laskea
liikkeelle uuden tuotto-osuusannin myös vuonna 2020 ja
korottaa samalla enimmäismerkintämäärää 50 000 euroon.

Tradeka jäsenkysely
ja kysely hallinnolle
– yhteenveto
Tradeka toteutti jäsenille ja hallinnolle suunnatut
kyselyt touko–kesäkuussa 2019. Kyselyt tehtiin
nyt kolmantena vuonna peräkkäin.
Pääosin kysymykset olivat samoja kuin viimeksi.
Lisäksi kysyttiin kokemusta henkilöstön
vaikutusmahdollisuuksista Tradekan hallinnossa.

3 460

Jäsenpalvelua kehitettiin
Tradeka uusi jäsenkorttinsa toimintavuonna 2019.
Uudet kortit lähetettiin koko jäsenistölle tammikuussa yhdessä jäsenkirjeen ja ravintolaetusetelin
kanssa. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön
sähköinen jäsenkortti.
Uusi sähköinen jäsenpalvelu Oma Tradeka avattiin
4.2.2019. Oma Tradekasta löytyvät sähköinen jäsenkortti, tuotto-osuuksien merkintä, jäsenedut, omat
jäsenyyteen liittyvät tiedot sekä jäsenaloitekanava.

(2018: 3 575 vastausta)

51

vastausta hallinnon kyselyyn
(2018: 47 vastausta)

Vuosikertomus

Tradeka viestii jäseneduista ja muista ajankohtaisista
asioistaan aktiivisesti omilla verkkosivuillaan,
sosiaalisen median kanavissa sekä sähköisellä uutis
kirjeellä. Toimintavuonna 2019 Tradeka otti käyttöön
uuden sähköisen uutiskirjeen, joka lähetetään sen tilanneille jäsenille noin
1–2 kertaa kuussa.
Yleishyödyllisistä
Uutiskirjeen voi tilata
lahjoituksista
tradeka.fi-sivustolla
kerrotaan kuukausittain
sekä uudessa sähköisessä jäsenpalvelussa tradeka.fi-verkkosivulla
Oma Tradekassa.
julkaistavassa
Uutiskirjeessä kerroOmistaminen tekee
taan ajankohtaisista
hyvää -blogissa.
jäseneduista sekä
Tradekan toiminnasta, muun muassa vastuullisuuteen ja lahjoitus
toimintaan liittyen.

vastausta jäsenkyselyyn
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Jäsenviestintä on aktiivista

Kuinka tärkeänä pidät
jäsenyyttäsi?

2,66 %

22,51 %

En osaa sanoa

Erittäin tärkeä

3,96 %

Ei lainkaan tärkeä

24,88 %

45,98 %

Ei kovin tärkeä

Melko tärkeä

Kuinka tyytyväinen
olet jäsenyyteesi?

6,9/10
Tyytyväisyys jäsenyyteen on kasvanut maltillisesti
edelliseen vuoteen (2018: 6,2/10) verrattuna.

Tradeka-Yhtiöt Oy
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Vastuullista, pitkäjänteistä ja tuloksellista liiketoimintaa
Osuuskunta Tradekan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy. Se noudattaa omistaja
ohjauksessaan neljää periaatetta, jotka ovat 1) Tuloksellisuus,
2) Asiantuntevuus ja johdonmukaisuus, 3) Pitkäjänteisyys, ja
4) Vastuullisuus ja kohtuullisuus.
Osuuskunta Tradeka on linjannut, että Tradeka-Yhtiöt Oy:n
harjoittaman liiketoiminnan tulee perustua Osuuskunta

Tradekan strategiassa vahvistettujen vastuullisuuslinjausten
painopistealueisiin ja se tavoittelee omistajaohjauksessaan,
että sen omistamat yhtiöt ovat toimialojensa vastuullisimpia.
Tradeka-Yhtiöt Oy:n strategiassa yhtiön omistukset on
jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa,
Luo uutta sekä Malta ja toteuta.

Omista ja kehitä

Sijoita ja turvaa

K

ategorian kuuluvien omistusten avulla Tradeka
toteuttaa tavoitettaan olla kotimainen, pitkäjänteinen ankkuriomistaja. Tällä hetkellä kategoriaan
kuuluvat Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistamat Restel Oy,
Tradedot Oy (Lehtipiste Oy) sekä Tradecare Oy (Med Group
Oy). Kategorian sisältö vastaa sille asetettuja strategisia
tavoitteita ja yrityskaupoilla haettavan kasvun painopiste
onkin siirtynyt tytäryhtiökonserneihin. Kategorian sijoitetun
pääoman tuottotavoite on 10 %.

Kategorian merkittävimmät tapahtumat
Restel: Restel keskittyi tilikaudella ravintolaliiketoiminnan
kasvattamiseen. Vuonna 2019 avattiin seitsemän uutta
Burger King -ravintolaa ja viisi uutta Taco Bell -ravintolaa.
Tapahtumaravintolaketju Food&Events laajeni ja merkittävä uusi avaus oli Tapahtumayhtiö KOKO Lahden ravintola
toiminnan kilpailutuksen voitto. Restel avasi ensimmäisen
Ísey Skyr Bar -ravintolansa Espooseen kauppakeskus Ainoaan.
Lehtipiste: Lehtipisteen irtonumerojakelu kehittyi odotettua
paremmin ja vuonna 2018 lanseeratun Pakettipiste-automaattiverkoston volyymit nousivat 1,2 miljoonaan pakettiin.
Med Group: Kulunut vuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi
Med Groupille Tradekan omistuksessa. Med Groupin kuuluu
valtakunnallinen ONNI hoiva, joka tuottaa kotiin vietäviä
hoivapalveluita vanhuksille, vammaisille sekä lapsiperheille
ja niin ikään valtakunnallinen ONNI terveys, joka tuottaa ensihoito- sekä henkilöstökumppanuuspalveluita.

K

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

Kategorian merkittävimmät tapahtumat
Vuosi 2019 alkoi sijoitusmarkkinoilla vahvasti. Yhdysvaltain
keskuspankki reagoi hidastuvaan kasvuun ja teki täyskäännöksen rahapolitiikassaan. Euroopan ja Japanin keskuspankit
jatkoivat keveällä rahapolitiikalla. Matala korkotaso ajoi osakkeiden ja muiden riskillisten sijoitusten arvoja ylöspäin rajusti
ja osakkeet tuottivat globaalisti 30 %. Tradeka-sijoituksen
salkun riskitaso oli alkuvuonna perusallokaatiota matalampi,
mutta riskitasoa kasvatettiin vuoden aikana. Sijoitussalkku
tuotti 2019 11,4 %, alittaen indeksinsä 0,7 prosenttiyksiköllä.

Luo uutta

K

ategoriaan kuuluvat sellaiset Tradeka-Yhtiöt Oy:n
omistukset, joiden avulla pyritään edistämään suomalaisen talouselämän rakennemuutosta sekä tukemaan
uuden osaamisen, innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä
Suomeen. Kategoria koostuu Tradeka-Yhtiöt Oy:n suorista sijoituksista kasvu-, start up- ja muihin vastaaviin yrityksiin sekä
Tradeka-sijoitus Oy:n sijoituksista edellä kuvattuja tavoitteita
toteuttaviin pääomarahastoihin. Tradeka-Yhtiöt Oy:n tavoitteena on allokoida kategoriaan 5 % Tradekan sijoitusvarallisuudesta. Kategorian sijoitetun pääoman tuottotavoite on yli 15 %.

Kategorian merkittävimmät tapahtumat
Tradeka-sijoitus teki vuoden aikana sijoitussitoumukset
oppimisinnovaatioita ja koulutusvientiä kehittäviin yrityksiin
sijoittavaan rahastoon sekä elintarvike- ja ruokainnovaatioita
kehittäviin yrityksiin sijoittavaan rahastoon.

Yhtiön 100 %
omistamat
tytäryhtiöt
Restel-konserni
Liikevaihto 227,5 milj. euroa
Liiketappio -0,7 milj. euroa
Henkilötyövuosia keskimäärin 1 637
Toimitusjohtaja Mikael Backman

Malta ja toteuta

Vuoden aikana Tradeka-Yhtiöt jatkoi asumisosuuskuntamallin kehittämistä yhteistyössä Firan kanssa ja on sitoutunut
tarjoamaan Asumisosuuskunta Koskelan Lehmukselle noin
2 miljoonan euron suuruisen rakentamisaikaisen rahoituksen
ensimmäisten osuuskuntamuotoisten vuokratalohankkeiden
toteuttamiseksi. Lisäksi osana Malta ja toteuta -sijoitus
kategoriaa Tradeka-Yhtiöt teki toimintavuonna 500 000 euron
sijoituksen Lapset SIB -rahastoon, joka keskittyy edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia ennaltaehkäisevästi
vaikuttavuusinvestoinnin keinoin.
Kategoriaan tehtyjen investointien ja annettujen
sijoitussitoumusten kokonaismäärä oli vuoden lopussa
noin 7 miljoonaa euroa.

50 %

15 %

Restel Oy

Tradeka-sijoitus Oy

Liikevaihto

17 %

Tradecare Oy

18 %

Tradedot Oy

Liikevaihto 70,1 milj. €
Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo
noin 563 milj. euroa
Sijoitustoiminnan tuotto 11,4 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
22,5 milj. euroa
Henkilötyövuosia keskimäärin 2
Toimitusjohtaja Jari Pussinen

Tradecare-konserni
Liikevaihto 76,2 milj. euroa
Käyttökate 4,2 milj. euroa
Henkilötyövuosia keskimäärin 1 526
Toimitusjohtaja Kari Virta 9.8. saakka ja
9.8. lähtien Kaisa Tarkkanen

Tradedot-konserni
Liikevaihto 80,3 milj. euroa
Liikevoitto 5,1 milj. euroa
Henkilötyövuosia keskimäärin 204
Toimitusjohtaja Janne Mansukoski

3 379

Tradeka-konsernin henkilöstö
kokonaisiksi henkilötyövuosiksi
muutettuna.

Vuosikertomus

Kategorian merkittävimmät tapahtumat

Tradeka-sijoitus Oy
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M

alta ja toteuta -kategoria toteuttaa Tradekan
tavoitetta vaikuttaa laajemmin yhteiskunnan
kehitykseen liiketoiminnan avulla. Se on ”kärsivällisen rahan” kategoria, johon kuuluvat ne sijoitukset, joissa
Tradeka-Yhtiöt Oy sijoittajana tavoittelee maltillista, lähinnä
inflaatiosuojan antavaa 2–4 %:n tuottoa, ja jotka toteuttavat
Tradekan kannalta merkittävää yhteiskunnallista tai muutoin
tavoiteltavaa päämäärää. Tradeka-Yhtiöt Oy:n tavoitteena on
allokoida kategoriaan 5 % Tradekan sijoitusvarallisuudesta.
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Vastuullinen
osuuskunta tähtää
tulevaisuuteen

Omistajaosuuskunta Tradekan toimitus
johtaja Perttu Puro kuvaa Tradekan otetta
omistamiseen pitkäjänteiseksi.

Vastuullisuuskysymykset ovat viime aikoina
nousseet pinnalle. Omistajaosuuskunta Tradeka on
toiminut vastuullisena omistajana jo sadan vuoden
ajan. Sijoittamalla ja omistamalla voi vaikuttaa.
Teksti: Anna Gustafsson

O

suuskunta Tradekan Hämeentien pääkonttorin
ikkunasta avautuu talvisen upeat näkymät yli
valkean Helsingin. Toimitusjohtaja Perttu Puro
esittelee rakennusta, joka on toiminut omistajaosuuskunnan
pääkonttorina vuosikymmenten ajan. Suurista ylimmän
kerroksen ikkunoista kauas siintävä näkymä istuu hyvin
päivän puheenaiheeseen.
On tarkoitus puhua Tradekan näkemyksistä omistajuudesta. Yrityksen ajattelua omistamisesta leimaa pitkäjänteisyys
ja katsominen kauas tulevaisuuteen.
– Meillä on päätöksenteossamme pitkä horisontti. Emme
tee tulosta tulevaisuuden kustannuksella. Tradekalla omistamisen lopputavoitteena ei ole onnistunut exit, Puro selittää.
Tradeka on yli sadan vuoden historiansa aikana muuttunut
perinteisestä kuluttajaosuuskunnasta moderniksi, merkityksellisen omistamisen osuuskunnaksi. Tradeka ei enää tarkoita
kivijalkaruokakauppoja, vaan on merkittävä suomalainen ankkuriomistaja ja sijoitusomaisuuden hallitsija. Toiminnassaan
Tradeka pyrkii yhdistämään taloudellisen ja yhteiskunnallisen
arvonluonnin.
– Johtotavoitteenamme on inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Jaamme voitonjako

lupauksemme mukaisesti vähintään 10 prosenttia tulokses
tamme yhteiskunnan hyväksi. Esimerkiksi tänä vuonna
käytimme yhteiskuntavastuuhankkeisiin 1,2 miljoonaa euroa,
Puro kertoo.

Oman alansa vastuullisin
Tradekan omistuksessa ovat muun muassa ravintolatoimintaa harjoittava Restel, pakettiautomaatteja ja lehtijakelua
tekevä Lehtipiste,
sosiaali- ja terveyden» Tavoitteena on
hoitoalan palveluyritys
inhimillisemmän
Med Group sekä
sijoitustoimintaa
markkinatalouden
tekevä Tradeka-sijoitus.
toteuttaminen. «
Yritykset työllistävät
yli 5 000 henkeä.
Tradekan visiona on, että osuuskunnan omistamat yritykset ovat aina toimialansa vastuullisimpia. Tästä vallitsee
yksimielisyys myös jäsenistön keskuudessa.
– Vastuullisuuden painottaminen kumpuaa vahvasti nimen
omaan jäsenistöstä. Heiltä tulee konkreettisia ajatuksia
vastuullisesta omistajuudesta, Puro kertoo.

Vuosikertomus
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Tradekalla on noin 210 000 jäsentä. Puro myöntää, että
joukkoon mahtuu monenlaista mielipidettä.
– On meidän tehtävämme yhdessä hallinnon kanssa sovittaa yhteen jäsenistön keskenään ristiriitaisetkin näkemykset.
Tradekan visiossa oman toiminnan vastuullisuus motivoi
myös muita saman alan toimijoita. Esimerkiksi sosiaali- ja
hoiva-alalla Puro uskoo Tradekan hyvien käytäntöjen nostavan
koko toimialan laatua.
– Meidän pitää luonnollisesti olla kilpailukykyisiä kustannuksissa, mutta toisaalta hankintapäättäjien ei tarvitse meidän kohdallamme miettiä vastuullisuus- ja normikysymyksiä.
Hoidamme aina velvoitteemme myös työnantajana.

Yhteiskuntaa muuttamassa
Tradeka on sijoittajana mukana hankkeissa, joissa haetaan
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Myös uusia avauksia on

kokeiltu. Tradeka sijoitti työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään Koto-SIB -vaikuttavuusinvestointihankkeeseen.
Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien
kotoutumista ja työllistymistä. Lisäksi Tradeka on ollut
mukana hankkeissa, joissa korkean tuoton sijaan tavoitellaan
yhteiskunnallista muutosta, kuten asumiskustannusten
alentamista ja kohtuuhintaista vuokra-asumista.
Tradeka on mukana synnyttämässä uutta kasvua sekä
työpaikkoja Suomeen, ja se on lähdössä sijoittajana mukaan
koulutusvientiä kehittävään rahastoon. Lisäksi sijoituksia
Suomen tulevaisuus tähtäimessä tehdään startup-yrityksiin
tai esimerkiksi cleantech-rahastoihin.
– Tekemistä riittää, eivätkä rahamme yksin riitä muuttamaan maailmaa. Haluamme kuitenkin osoittaa, että sijoittamis
päätöksillä, investoinneilla ja omistajuudella on mahdollista
saada aikaan muutos oikeaan suuntaan.

Tradekan blogi
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Tradeka sijoittaa
vastuullisesti
Tradeka-sijoitus haluaa jakaa tietoa
vastuullisesta sijoittamisesta ja
kehittää vastuullista työtä edelleen.
Sijoitustoiminnalle on myös asetettu
tarkat pelisäännöt.

T

radeka-sijoitus on vastannut Tradekan sijoitus
toiminnasta vuoden 2012 alusta. Toimitusjohtaja
Jari Pussinen vastaa Tradekan sijoitusvarallisuuden
hoidosta yhdessä kollegansa, sijoitusanalyytikko Tatu
Nordbackin kanssa. He ovat luvanneet avata kesäisenä
iltapäivänä Tradekan omistaman Restelin ravintola Mestari
tallissa, millaista heidän työnsä on.
– Työmme tavoite on selkeä, eli tuottaa Tradekan sijoitus
omaisuudelle tuottoa. Tuotoilla turvataan Tradekan toiminta
sekä sitä kautta muun muassa laajat vuosittaiset lahjoitukset
ja sijoitukset yhteisen hyvän eduksi, Pussinen kertoo.
Tradeka-sijoituksen sijoitusvarallisuus on tällä hetkellä
noin 540 miljoonaa euroa. Sijoitussalkku on hajautettu eri
varainhoitajien sijoitustuotteisiin, pääasiassa rahastoihin.
Tradeka-sijoitus kertoo sitoutuneensa sijoitustoiminnassaan
vastuullisuuteen, joka on keskeinen asia myös kaikessa Tradekan toiminnassa.

Sijoittaminen on tapa vaikuttaa
Tradeka-sijoitus noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen
periaatteita (PRI) ja edellyttää samaa myös käyttämiltään
varainhoitajilta. Varainhoitajat tarjoavat sijoittajille apua
sijoituspäätösten teossa.

– Arvioimme säännöllisesti varainhoitajiemme vastuullisuutta
ja pyrimme edistämään parhaiden ESG-toimintatapojen
(Environmental, Social and Governance) käyttöä. Vastuullisella
sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen
vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä
» Vastuullisuushallintotapa-asioiden
asioiden huomioiminen
huomiointia, joista
vähentää tutkitusti
myös termi ESG-tulee,
Pussinen avaa.
yritystoiminnan riskejä,
Vastuullisuus näkyy
mutta ei tuottoja. «
Nordbackin mukaan
Tradekalla aina, kun
ollaan tekemässä uutta sijoituspäätöstä. Tradeka on sijoittanut
muun muassa kehitysmaissa mikrolainoja pienyrityksille myöntävään yhtiöön. Parhaillaan on myös mietinnässä sijoitus uusiutuvaa energiaa eli tuuli- ja aurinkovoimaa tarjoavaan yhtiöön.
– Näemme, että sijoituksemme turvin tämänkaltaiset
yhtiöt voivat kehittyä ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia.
Sijoittaminen on yksi tavoistamme vaikuttaa, Pussinen sanoo.
Tradeka on myös mukana Pohjoismaiden vastuullisen sijoittamisen järjestössä Nordic SIF:ssä, jotta se voi osaltaan olla
mukana kehittämässä sijoitustoimintaa vastuullisemmaksi.

Vuosikertomus
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Ei kiitos pikavipeille
Yksi osa vastuullista sijoittamista on miettiä, mihin Tradeka ei
sijoita eli mitä poissuljetaan. Nordback luettelee, että Tradeka
on sulkenut pois esimerkiksi kiistanalaisen aseteollisuuden,
pornoteollisuuden, uhkapelit sekä parhaillaan erittäin aggressiivisesti markkinoivat pikavippifirmat.
– Meille tulee pikavippifirmoista todella paljon tarjouksia
rahoittaa niitä, mutta emme näe niiden toimintaa vastuullisena, hän perustelee.
Tradeka seuraa säännöllisesti myös jo tehtyjä sijoituksia.
Mikäli sijoituskohteessa ilmenee kansainvälisiä normirikkomuksia, kuten vaikkapa lapsityövoiman käyttöä, tulee yhdessä varainhoitajien kanssa miettiä, miten tilanne korjataan.
Voiko vastuullinen sijoittaminen sitten olla tuottavaa?
Nordbackin ja Pussisen mukaan voi.
– Vastuullisuusasioiden huomioiminen vähentää tutkitusti
yritystoiminnan riskejä, mutta ei tuottoja. Vastuullinen sijoittaminen on ehdottomasti tullut jäädäkseen, Pussinen sanoo.

Jari Pussinen (vas.) on Tradeka-sijoituksen
toimitusjohtaja ja Tatu Nordback sijoitusanalyytikko. Kahden hengen tiimi varmistaa,
että Tradeka sijoittaa vastuullisesti.

Lahjoitukset
ja apurahat

Y
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leishyödyllisen toiminnan tukijana
Tradeka yhdessä Tradekan säätiön kanssa
edistää jäsenten arvojen mukaista toimintaa
lahjoituksin. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti
Tradeka palauttaa merkittävän osan – keskimäärin
vähintään 10 prosenttia – liiketoimintansa tuloksesta
takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan tukemalla
jäsenistön arvojen mukaista yleishyödyllistä
toimintaa.
Avustustoiminnan ja lahjoitusten kautta Tradeka
ja Tradekan säätiö haluavat olla mukana vahvis
tamassa Suomen tulevaisuutta tukemalla kansa
laisia, tasa-arvoa, innovointia ja yrittäjyyttä.
Lahjoituksia ovat saaneet hankkeet, jotka aktivoivat
ja tukevat kansalaisia, uudistavat toimintatapoja
ja mahdollistavat uudenlaista kansalaisjärjestötai yritystoimintaa. Erityisenä painopistealueena
Tradekan lahjoitustoiminnassa on ollut
oikeudenmukaisen ja kaikki suomalaiset huomioivan
digitalisaation tukeminen. Lahjoitusten lisäksi
Tradeka palauttaa tuottoa takaisin suomalaiseen
yhteiskuntaan tekemällä sijoituksia tai osallistumalla
liiketoimintaan.

Vuoden 2019 lahjoitustoiminta
Osuuskunta Tradeka ja Tradekan säätiö lahjoittivat
toimintavuonna 2019 yhteensä noin 1,2 miljoonaa
euroa yleishyödylliseen toimintaan. Kaikki myönnetyt
apurahat on kerrottu tradeka.fi-sivustolla.

Vuonna 2019
myönnetyt
apurahat
Taloustaitojen edistäminen
Takuusäätiö, Palkka haltuun -yhteishanke,
160 000 €
Väestöliitto, Poikien puhelin, Talousaiheisten
YouTube-videoiden tuotanto, 50 000 €

Tradeka-konsernin
yhteiskuntavastuuhankkeet
Med Group Oy, ONNI klubit: Elä täysii! ja Ikäänny
ilolla! -klubitoiminta, 100 000 €
Tradekan oma hanke, Raportti ja opas yhteis
kuntavastuun kehittämiseen kotiin vietävissä hoivaja tukipalveluissa, 70 000 € (apuraha myönnettiin
2018, raportti ja opas julkaistiin 2019 syksyllä)

Lapset, nuoret ja
perheiden hyvinvointi
SOS-lapsikyläsäätiö, Perhekumppanit
perheiden rinnalle, 50 000 €

Tradekan säätiö
Kehitysvammaisteatteri La Strada ry, 2 000 €
Phoenix ry / Startup refugees, 20 000 €

Ensi- ja turvakotien liitto ry, Perheväkivalta
ehkäistävissä tavoitteellisin toimin -hanke,
40 000 €

Työväen Musiikkitapahtuma ry, 10 000 €
Kalevi Kalemaa: Elämänkerta Hannes Ryömästä, 4 000 €

Gutsy Go, Tee rauha näkyväksi!
Rauhankasvatushanke 8.-luokkalaisille, 50 000 €
Parasta Lapsille ry, Näe hyvä mussa – vaikutuksia
vanhemmuustaitoja vahvistamalla ja lasten ”olkkari”
tukemassa ystävyyssuhteita, 15 000 €

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö: Kansainvälinen
solidaarisuussäätiö 50 vuotta – Erilainen historiikki, 20 000 €
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry, 5 000 €
Kotipirtti ry, 2 400 €

Nuorten Kotkien Keskusliitto, Ylisukupolvisen huonoosaisuuden ehkäisy lasten kerho- ja leiritoiminnassa, 15 000 €

Kansallisoopperan ja Baletin teetanssien suoratoisto,
20 000 €

Pinskut, Lentokettu-projekti, 15 000 €

Ihmisoikeusliitto ry, Ihmisoikeustietoisuuden vahvistaminen
Suomessa – ihmisoikeudet.net-sivuston päivitys, 24 000 €
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeläiset ry,
Eläkeläistoiminnan vahvistamiseen toimintaympäristön
muutoksessa, 50 000 €

Tietoa, taitoa, taidetta,
tutkimusta ja perinteitä
Suomen valokuvataiteen museo, Poliittisen valokuvan
festivaali, 15 000 €
Suomen Työväentalojen liitto ry, Työväentalojen ja
vastaavien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen,
15 000 €
Kansantalojen Liitto, Kansantalojen toiminnallinen
kehittäminen, 10 000 €
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Arvoliitto ry, 25 000 €

Verojalanjälki
2019
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T

radeka-konsernin verojalanjälki kuvaa sen toimin
nasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja veronluonteisia
maksuja mukaan lukien ALV:n. Tradekan verojalanjälki
vuonna 2019 oli yhteensä 64,5 miljoonaa euroa (57,8 milj.
euroa vuonna 2018), josta maksettujen yhteisöverojen osuus
oli n. 4 miljoonaa euroa. Arvonlisäveron osuus oli 10,7 miljoo
naa euroa.* Kiinteistöveroa maksettiin 37 000 euroa ja varainsiirtoveroa 800 euroa.
Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Tradeka-konsernin
verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakon
pidätykset.**
Tradeka-konsernin yritykset toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen. Sijoitustoiminnassa Tradeka ei tee
sijoituksia EU:n veroparatiisilistalla (ns. mustalla listalla) oleviin
maihin eikä muihin yhtiön mielestä veroparatiiseiksi katsottaviin maihin.

Verojalanjälki
euroa
Maksetut yhteisöverot

2019

2018

4 040 559

3 237 599

Maksetut arvonlisäverot

10 689 927

11 659 188

Ennakonpidätykset

20 683 826

17 729 697

28 107 457

22 408 733***

908 613

927 847***

37 219

1 534 356

800

280 596

64 468 400

57 778 016

Maksetut työeläkemaksut
Sotu
Kiinteistöverot
Varainsiirtoverot
Yhteensä

*Konserniin kuuluu Tradecare, jonka liiketoiminta on ALV-vapaata.
**Tradeka-konsernin työntekijät ovat jäseninä Tradekan sairauskassassa.
Työnantaja on maksanut sairauskassan jäsenistä kassalle kannatusmaksua
yhteensä 572 719 €, jota ei ole sisällytetty laskelmaan.
***Vuoden 2018 osalta Tyel- ja Sotu-maksua on korjattu havaitun virheen vuoksi.

Hallituksen
toimintakertomus

Konsernin liikevaihto oli 453,4 milj. euroa, mikä on 5,4 %
edellisvuotta enemmän. Konsernin liikevaihtoa kasvatti
osaltaan myös Tradecare-konserni, jonka luvut konsolidoitiin
nyt ensimmäistä kertaa koko tilikaudelta Osuuskunta Tradeka
-konsernin lukuihin. Konsernin liikevoitto oli 22,0 milj. euroa,
tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna 19,9 milj. euroa.
Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2019 muodostui erittäin hyväksi
ja se heijastui myös Tradeka-sijoitus Oy:n harjoittamaan
sijoitustoimintaan. Lisäksi Tradeka-kiinteistöt Oy:n 1.7.2019
allekirjoittama kauppa Helsingin Kalliossa sijaitsevan hotelli
kiinteistön myynnistä paransi konsernin tulosta. Tradedotkonserni ylitti budjettitavoitteensa lehtikaupan ja Paketti
pisteen toimintojen sujuessa erinomaisesti. Restel-konserni
ja Tradecare-konserni jäivät molemmat jonkin verran budjetti
tavoitteistaan, mutta paransivat toimintojensa tulosta loppuvuotta 2019 kohden kuljettaessa. Osuuskuntakonsernin koko
vuoden 2019 tulosta voi luonnehtia hyväksi.
Emo-osuuskunnan liikevaihto oli 0,9 milj. euroa ja liiketappio
-3,2 milj. euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 22,5 milj. euroa
(muutos edelliseen vuoteen + 15,3 milj. euroa) ja Osuuskunnan
tilikauden ylijäämä 2,2 milj. euroa (muutos edelliseen vuoteen
+ 0,0 milj. euroa).

Konsernirakenne
Osuuskunta Tradeka -konsernin liiketoimintaa vuonna 2019
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
tytäryhtiöineen (ravintolatoiminta), Tradeka-sijoitus Oy

(sijoitustoiminta), Tradedot Oy tytäryhtiöineen (lehti-, korttija pakettijakelu) ja Tradecare Oy tytäryhtiöineen (hoiva- ja
ensihoitoliiketoiminta sekä lääkärivälitys).
Aktiivisen yrityskauppajakson tuloksena konsernin
liiketoimintaportfolio on asetetun strategian mukaisesti
laajentunut ja monipuolistunut ja samalla orgaanisen ja
yrityskaupoilla haettavan kasvun painopiste on siirtynyt
tytäryhtiökonserneihin.
Tradeka-kiinteistöt Oy jatkoi Resteliltä siirtyneiden kiinteistöjen realisointeja ja tilikauden 2019 lopussa sen taseessa oli
enää kolme ravintolakiinteistöä. Yhtiö fuusioitiin emoyhtiöönsä
Tradeka-Yhtiöt Oy:hyn 31.12.2019.
Konserniin kuului 31.12.2019 emo-osuuskunnan lisäksi
24 liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä ja 4 osakkuus
yhtiötä. Tradeka-Yhtiöt Oy vastaa Osuuskunnan ydinliike
toimintojen hallinnoinnista ja omistajaohjauksesta. Osuuskunta puolestaan keskittyy Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja Tradekapalvelut Oy:n omistajaohjaukseen sekä huolehtii jäsenistölle
tarjottavista eduista ja Osuuskunnan muista jäsenpalveluista.

Osuuskunnan jäsenpalvelut ja
Tradeka-palvelut Oy
Osuuskunta Tradekalla on noin 210 000 jäsentä. Toimintaajatuksensa mukaisesti Osuuskunta palvelee jäseniään
tarjoamalla heille kilpailukykyisiä etuja ja palveluita. Tradekapalvelut Oy vastaa Osuuskunnan jäsenpalvelu- ja jäsenetutoiminnan toteutuksesta. Vuoden varrella jäsenetuja tarjosi
pääasiassa Restel–konserni, mutta jatkossa etuja pystytään
tuottamaan lisääntyvässä määrin myös Lehtipiste/Pakettipisteestä sekä Med Groupista.
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Osuuskunta Tradeka
Toiminta tilikautena 1.1.–31.12.2019
Tilinpäätöksen tiivistelmä

Osuuskunta Tradeka laski liikkeelle vuoden 2019 alussa
tuotto-osuuksia, joille tavoitellaan vähintään 3,5 prosentin
suuruista vuosituottoa. Tuotto-osuudet on suunnattu
Tradekan jäsenille ja niiden vaatima vähimmäissijoitus on
100 euroa. Osuuskunta päättää tuotto-osuuksille maksettavasta tuotosta vuosittain. Tuotto-osuuksien liikkeellelasku
ohjelmaa tullaan jatkamaan tilikaudella 2020.
Osuuskunta otti käyttöön uuden jäsenaloitteen, jonka avulla
osuuskunnan jäsenet voivat vaikuttaa osuuskunnan toimintaan. Jatkossa tavoitteena on tehdä jäsenaloitteesta yhteiskunnallinen vaikuttamiskanava sekä kohdentaa jäsenaloitekampanja nykyisiin ja potentiaalisiin Tradekan uusiin jäseniin.
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Restel-konserni
Restel-konsernin liikevaihto oli 227,3 milj. euroa, joka oli
5,7 % edellistä vuotta korkeampi johtuen lähinnä toimipaikka
verkoston laajentumisesta. Liiketappio oli -0,7 milj. euroa
(-2,8 milj. euroa). Vertailuvuoden tulos sisältää vielä noin
1,0 milj. euron kertaluonteisen tulosparannuksen liittyen
hotellitoiminnan myyntiin.
Restel keskittyi tilikaudella asetetun strategian mukaisesti
ravintolaliiketoiminnan kasvattamiseen ja jatkoi suunnitelman
mukaisia panostuksia Burger King- ja Taco Bell -ketjuihin.
Vuonna 2019 avattiin seitsemän uutta Burger King -ravintolaa
ja viisi uutta Taco Bell -ravintolaa. Tilikauden päättymiseen
mennessä Restel oli avannut yhteensä 50 Burger King- ja
10 Taco Bell -ravintolaa. Burger King -ketjun liiketulos parani
1,5 milj. euroa johtuen lähinnä työvoimakulujen tehostumisesta
sekä paremmasta myyntikatteen hallinnasta, mutta toiminta
jäi edelleen tappiolliseksi. Taco Bell -ketju saavutti budjetoitua
paremman liiketuloksen voimakkaasta verkoston laajentumisesta huolimatta.
Rax-ketjussa tehtiin useita ravintolaverkoston muutoksia.
Vuokrasopimusten päättyessä kolmen Rax-ravintolan
liiketoiminta loppui ja yksi ravintola muutti parempaan liike
paikkaan. Vuoden aikana avattiin kolme uutta Rax-ravintolaa.
Myös juomaravintolaketjussa tehtiin kolmeen Hemingway’sravintolaan konseptipäivitys ja avattiin uusi Wanha Mestari
Seinäjoelle. Molempien ketjujen liiketulos oli edellistä vuotta
paremmalla tasolla ja molemmat tekivät myös budjetoidun
liiketuloksen.
Food&Events-ketju laajenee, kun Restel voitti tapahtuma
yhtiö KOKO Lahden ravintolapalveluiden kilpailutuksen.
KOKO Lahti Oy:n brändit Lahden Messut, Lahden Sibeliustalo,
Finlandia-klubi, Lahden Konserttitalo sekä Piano Paviljonki
siirtyvät ravintolapalveluiden osalta Food&Events-ketjun
operointiin 1.1.2020.
Restel Oy perusti kertomusvuonna uuden tytäryhtiön
Restel Fresh Food Oy:n harjoittamaan uutta Ísey Skyr -liiketoimintaa. Ensimmäinen ravintola avattiin Ainoan kauppa
keskukseen Tapiolaan.

Tradeka-sijoitus Oy
Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tavoitteena on
turvata Osuuskunta Tradeka -konsernin sijoitusvarallisuuden
säilyminen ja arvonnousu. Tradeka-sijoituksen omistaman
sijoitusvarallisuuden määrä oli 31.12.2019 markkina-arvoon

arvostettuna 562,9 milj. euroa. Pääosa varallisuudesta on
sijoitettu osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti.
Loppuosa sijoituksista on pitkäaikaisia sijoituksia lähinnä
kiinteistö-, pääoma-, infra- ja lainarahastoihin.
Vuosi 2019 alkoi sijoitusmarkkinoilla vahvasti. Yhdysvaltain
keskuspankki reagoi hidastuvaan kasvuun ja teki täyskäännöksen rahapolitiikassaan. Euroopan ja Japanin keskuspankit
jatkoivat kevyellä rahapolitiikalla. Matala korkotaso ajoi osakkeiden ja muiden riskillisten sijoitusten arvoja ylöspäin rajusti
ja osakkeet tuottivat globaalisti 30 %. Tradeka-sijoituksen
salkun riskitaso oli alkuvuonna perusallokaatiota matalampi,
mutta riskitasoa kasvatettiin vuoden aikana.
Sijoitussalkun tuotosta tuli erinomainen, mutta vertailu
indeksille jäätiin hieman matalamman riskitason vuoksi.
Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tuotto oli 11,4 %,
alittaen indeksinsä 0,7 %-yksiköllä. Tradeka-sijoitus Oy:n liike
vaihto oli 70,1 milj. euroa (-40,9 %) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 22,5 milj. euroa, nousua 6,5 milj. euroa.

Tradedot-konserni
Tradedot-konsernin liikevaihto oli 80,3 milj. euroa, liikevaihto
nousi edelliseen vuoteen verrattuna 26,8 %. Liikevoitto
oli 5,1 milj. euroa, tulos laski edelliseen vuoteen verrattuna
0,1 milj. euroa.
Lehtipisteen irtonumerojakelu päivittäistavarakauppoihin
kehittyi odotettua paremmin, pysyen kokonaisuutena edellis
vuoden tasolla ensi kertaa vuosiin. Molempien päätuoteryhmien, sanomalehtien ja aikakauslehtien, laskutusmyynti
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 6 %. Myynti jatkoi siirtymää suuriin myymäläkokoluokkiin, hyper- ja supermarketien
voittaessa markkinaosuutta edelleen.
Vuoden 2018 lopulla lanseeratun, verkkokaupan logistiikka
markkinoille suunnatun Pakettipiste-automaattiverkoston
volyymit nousivat ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena 1,2 miljoonaan kuluttajapakettiin. Muun muassa
Matkahuollon, DHL:n ja Schenkerin paketteja toimittava avoin
automaattiverkosto kattaa jo 300 lokaatiota valtakunnallisesti. Valtaosa automaateista sijaitsee kauppakeskuksissa ja
päivittäistavarakauppojen yhteydessä.
Paletti Oy siirtyi vuoden 2018 lopussa Lehtipisteen omistukseen. Vuoden 2019 aikana kilpailu markkinalla kiristyi
entisestään ja yhtiön liikevaihto sekä tulos jäivät budjetoidusta. Toimintoja integroitiin tiiviisti emoyhtiöön ja vuoden 2019
lopussa käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa päätettiin
siirtää Paletin toiminnot Lehtipisteen yhteyteen Vantaalle.

Tradecare-konserni
Tilikausi 1.1.–31.12.2019 oli Tradecare-konsernin ensimmäinen
kokonainen tilikausi. Tradecare-konserniin kuuluvat Med Group
-yhtiöiden ONNI-brändin alla tuotetut valtakunnalliset
ONNI hoiva- ja ONNI terveys -palvelukokonaisuudet, joiden
puitteissa tuotetaan kotiin vietäviä hoivapalvelut vanhuksille,
vammaisille sekä lapsiperheille sekä ensihoidon palveluita
ja pääasiassa julkiselle sektorille tuotettavia henkilöstö
kumppanuuspalveluita. Tradecare-konsernin liikevaihto
31.12.2019 päättyneellä tilikaudella oli 76,2 milj. euroa ja
käyttökate oli 4,2 milj. euroa.

Tilikaudella Tradeka käynnisti yhdessä Takuusäätiön kanssa
pilottihankkeen, jossa lisätään konsernin työntekijöiden
talous- ja velkaosaamisen taitoja. Yhtenä keinona auttaa
työntekijöitä on velkojen järjestelylainat. Tavoitteena on tuottaa malli, joka voi laajentua kaikkien työnantajien käyttöön.
Osana velkakierteiden katkaisupakettiaan Tradeka-Yhtiöt Oy
on sitoutunut rahoittamaan Solidate Oy:n toimintaa ja lisäksi
Osuuskunta Tradeka tukee lahjoituksella Väestöliiton Poikien
Puhelimen YouTube-kanavaan tuotettavien taloustaito
videoiden toteutusta. Hanke on osa Tradekan voitonjako
lupausta jakaa pitkällä aikavälillä keskimäärin 10 % tuloksesta
takaisin yhteiskuntaan tukemalla yleishyödyllistä toimintaa.
Lisäksi hanke on Tradekan vastuullisuusstrategian mukaista
henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista.
Tilikaudella Tradeka-Yhtiöt Oy teki 500 000 euron suuruisen sijoitussitoumuksen Lapset SIB -vaikuttavuusrahastoon.
Rahaston SIB-hankkeilla rahoitetaan toimenpiteitä, joilla
pyritään vähentämään tulevia lastensuojelumenoja ja syrjäytymisestä aiheutuvia tulonmenetyksiä.
Tradeka-Yhtiöt Oy osallistui tilikauden aikana FIRAn
kanssa asumisosuuskuntamalliin perustuvan asumismuodon
kehittämiseen. Lisäksi Tradeka-yhtiöt on sitoutunut tarjoamaan Asumisosuuskunta Koskelan Lehmukselle noin
2 miljoonan euron suuruisen rakentamisaikaisen rahoituksen
ensimmäisten osuuskuntamuotoisten vuokratalohankkeiden
toteuttamiseksi.

Konsernin investoinnit 20,7 milj. euroa (edellisenä vuonna
114,2 milj. euroa) muodostuvat pääosin Restel-konsernin
ravintolatoiminnan investoinneista, Tradecare-konsernin
ambulanssi-investoinneista sekä Tradedot-konsernin pakettiautomaatti-investoinneista.
Konsernin tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kulut olivat
0,1 milj. euroa (edellisenä vuonna 0,2 milj. euroa) ja ne toteutuivat Restel-konsernissa sekä Tradecare-konsernissa.

Rahoitus
Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden päättyessä
62,4 milj. euroa eli 22,0 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.
Konserni on asetetun strategian mukaisesti pyrkinyt alentamaan hyvin korkeaa omavaraisuusastettaan ja tästä syystä
tehdyt yrityskaupat on pankkirahoitettu vaihtoehtoisen
sijoitusvarallisuuden vapauttamisen sijaan. Yrityskauppojen
pankkirahoitukset on toteutettu ringfenced projektirahoituksina riskien hallinta- ja jakosyistä.
Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden ajan erin
omainen. Tilikauden päättyessä konsernin rahoitusomaisuuden (rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit) määrä
oli 23,0 milj. euroa. Konsernin rahoitusarvopapereiden määrä
pieneni tilikauden aikana 8,5 milj. euroa 0,0 milj. euroon ja
vaihto-omaisuusarvopapereiden kirjanpitoarvo kasvoi
41,6 milj. euroa 325,0 milj. euroon.

Taserakenne
Konsernitaseen loppusumma oli 733,2 milj. euroa, joka on
4,8 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Konsernitaseen
oma pääoma oli 568,2 milj. euroa, kasvua 23,6 milj. euroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 79 %
(75 % vuonna 2018).
Osuuskunnan taseen loppusumma oli 467,2 milj. euroa,
joka on 3,4 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.
Osuuskunnan oma pääoma oli 465,9 milj. euroa, kasvua
3,3 milj. euroa. Osuuskunnan omavaraisuusaste oli 100 %
(100 % vuonna 2018) tilikauden päättyessä.

Henkilöstö
Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muunnettuna
keskimäärin 3379 (4278). Restel-konsernin keskimääräinen
henkilöstömäärä oli 1637 (1818), Tradedot-konsernin 204 (207),
Tradecare-konsernin 1526 (2242), Osuuskunnan 5 (5), TradekaYhtiöt Oy:n 5 (4) ja Tradeka-sijoitus Oy:n 2 (2).
Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:
Konserni

Keskimääräinen
lukumäärä
tilikaudella
Tilikauden
palkat
ja palkkiot
(milj. euroa)

Emoyhtiö

2019

2018

2017

2019

2018

2017

3 379

4 278

2 791

5

5

4

119

85

97

1

1

1
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Malta ja toteuta -sijoituskategoria,
Tradeka-Yhtiöt Oy:n vastuullisuushankkeet

Investoinnit
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Kaisa Tarkkanen nimitettiin Med Group Oy:n sekä tytär
yhtiöiden toimitusjohtajaksi elokuussa 2019. Myös tukitoimintojen rakenne uudistettiin 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella.
Med Group osti alkuvuonna 2019 Imatran Palvelutaloyhdistys ry:n (IPTY) palvelutoiminnat ja tuotti huhtikuusta lähtien
hoivapalvelut IPTY:n omistamien senioritalojen asukkaille.
Syyskuussa 2019 Med Group Oy osti Päijät-Hämeessä toimivan Lahden Diakonilaitoksen kotihoitopalveluliiketoiminnan
osaksi ONNI hoiva -liiketoimintaansa. Vuonna 2019 avattiin
myös Med Groupin pohjoisin toimipiste Rovaniemelle, joka
keskittyy ONNI hoivan palveluihin.
Tilikaudella Osuuskunta Tradeka tilasi ja rahoitti selvityksen
yhteiskuntavastuullisista kotiin vietävistä hoiva- ja tuki
palveluista. Selvityksen teettäminen oli osa Tradekan yhteiskuntavastuutyötä ja tapa palauttaa liiketoiminnan tulosta
takaisin yhteiskuntaan. Selvityksen ja sen pohjalta tuotetun
oppaan ovat laatineet emeritaprofessori Marja Vaarama sekä
sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg. Ohjausryhmässä on
toiminut laaja joukko hoivan eri osapuolia edustaneita asiantuntijoita. Selvitys ja sen pohjalta laadittu käytännön opas
ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.
Osana yhteiskuntavastuullista ohjelmaansa Med Group
järjestää monipuolisia ilmaisia tai omakustannehintaisia
tapahtumia Elä täysii!- ja Ikäänny ilolla! -klubeissaan. Klubien
tarkoituksena on mahdollistaa vammaisten, pitkäaikais
sairaiden, liikuntarajoitteisten ja toisaalta ikäihmisten osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja elämyksiin sekä kasvattaa
sosiaalista verkostoa ja tarjota vertaistukea.
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Ympäristöasiat

Hallinto ja johto

Restel-konserni jatkoi suunnitelman mukaisen vastuullisuus
ohjelman toteuttamista painopistealueena hävikin ja muovin
käytön vähentäminen. Restel edellyttää tärkeimmiltä yhteistyökumppaneiltaan myös vuotuista ympäristö- ja vastuullisuusraportointia. Konsernin 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. Paletti Oy sitoutuu toiminnassaan noudattamaan kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja FSC- ja PEFC-standardien periaatteiden mukaisesti.
Paletti on jäsenenä pakkausmateriaalien ja paperituotteiden
kierrätyksestä vastaavissa tuottajayhteisöissä, ja yhtiössä on
käynnissä hanke pakkausmuovin vähentämiseksi. Suomessa
valmistetuille tuotteille on käytössä Avainlippu-merkki.
Tradecare-konsernissa merkittävimmät suorat ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa ensihoitopotilaiden
kuljettamiseen ja siitä aiheutuviin päästöihin. Yhtiö suosii
vähäpäästöisiä ajoneuvoja hankinnoissa ensihoitopalvelun tuottamiseen liittyvien toiminnallisten vaatimusten
asettamissa rajoissa ja uusii jatkuvasti kalustoaan. Myös
konsernin henkilökunnan työsuhdeautopolitiikka ohjaa
vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöön. Toiminnassa syntyy
vähäinen määrä lääkejätettä, joka hävitetään asianmukaisten määräysten mukaisesti. Konsernin toimintoihin ei liity
merkittäviä ympäristöriskejä.

Osuuskunnan hallitus, johon kuuluu 22 jäsentä ja kaksi
henkilöstön valitsemaa jäsentä, kokoontui tilikauden aikana
neljä kertaa. Hallituksen puheenjohtaja oli valtiopäiväneuvos
Markus Aaltonen ja varapuheenjohtajat rehtori Mikko
Raudaskoski ja varatuomari Marjo Kiukkonen. Henkilöstön
edustajina olivat pääluottamusmies Sinikka Anttila ja
Head of Marketing Anna Korpivaara.
Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi OTK, VTM
Perttu Puro.

Konsernin GDPR-asiat
Tradeka-konsernissa Tradeka-Yhtiöt koordinoi ja seuraa tytär
yhtiöidensä sekä muiden Osuuskunta Tradeka -konserniin
kuuluvien yhtiöiden GDPR-toimintojen asianmukaisuutta.
Tytäryhtiöt vastaavat omista tietosuojaprosesseistaan ja
siitä, että järjestelmät ja toimintatavat olivat direktiivin
vaatimalla tasolla. Konsernitason tietosuojavastaava valvoo
ja vastaa siitä, että prosessit täyttävät jatkuvasti direktiivin
vaatimukset ja konsernin sisäisen tarkastuksen yksikkö
tekee valvontakatselmuksia.

Jäsenistö
Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 779 uutta jäsentä ja
Osuuskunnasta erosi 8 126 jäsentä. Osuuskuntaan kuului
vuoden lopussa 213 449 jäsentä. Osuuspääoma oli tilikauden
päättyessä 5,9 milj. euroa. Osuusmaksujen täydestä määrästä oli maksamatta 3,4 milj. euroa.

Edustajisto
Edustajiston kokous 27.3.2019 vahvisti Osuuskunnan vuoden
2018 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille,
hyväksyi Osuuskunnalle uudet säännöt ja päätti Osuuskunnan
lahjoituksista sekä käsitteli muut Osuuskunnan sääntömääräiset asiat.

Tilintarkastajat
Edustajiston 27.3.2019 valitsema varsinainen tilintarkastaja
on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala.
		

Tulevaisuuden näkymät vuonna 2020

Maailmantalouden vire on jatkunut vaisuna, mutta talouden
tilan heikentymisen odotetaan pysähtyneen ja vuodelle 2020
odotetaan noin 3 % globaalia kasvua. Globaalit rahoitusolosuhteet ovat keventyneet ja myös varallisuusarvojen positiivinen kehitys tukee kasvua. Toiveet USA–Kiinan kauppasovun
saamiseksi lisäävät uskoa maailmantalouteen. Teollisuudessa
odotukset eivät ole kovin korkealla ja investoinnit eivät osoita
elpymisen merkkejä, joten kasvu on pitkälti palvelusektorin
varassa. Inflaatio pysyttelee vuonna 2020 maltillisena.
Tradeka-sijoitus Oy:n alkaneen sijoitusvuoden 2020
näkymien osalta ratkaisevaa on jälleen kerran talouskasvun
kehittyminen. Korkomarkkinoilla pysyttäneen vuonna 2020
matalilla korkotasoilla ja merkittävää korkojennousua ei ole
odotettavissa. Rahoitus on yrityksille edullista ja matala korkotaso pitänee myös riskilliset sijoitusluokat houkuttelevina.
Sijoittajille kasvun pettäminen on selvästi suurempi riski kuin
korkojen nousu. Odotamme sijoitussalkun tuottavan positiivisesti myös vuonna 2020, mutta vuoden 2019 kaltaiset
tuotot eivät ole todennäköisiä. Sijoitusmarkkinoiden tuoton
ennustaminen on haasteellista, koska markkinaa voivat heiluttaa monet ennakoimattomat tapahtumat, viimeisimpänä
esimerkkinä korona-virus.
Restel-konserni jatkaa strategiansa mukaista keskittymistä ravintolaliiketoiminnan kasvuun ja toimintojen jatkuvaan tehostamiseen. Vuonna 2019 saavutettiin merkittävä
työvoiman käytön tehostuminen ja reagointikyky liikevaihdon
muutoksiin parani. Tehostamistoimenpiteitä jatketaan
vuonna 2020. Ravintola-alalla on liikevaihdon kasvu ollut
edelleen nopeita pikaruokaravintoloissa, joten keskittyminen
pikaruokaan tuo konsernille suhteellista kilpailuetua. Restelin
ravintolaliiketoiminnan kasvun investointiohjelmaa jatketaan
strategian mukaisesti vuonna 2020.
Tradedot-konsernin näkymät vuodelle 2020 ovat vahvemmat kuin aiempina vuosina. Lehtijakelun oletetaan pysyvän
kilpailukykyisenä vahvan irtonumerovuoden 2019 jälkeen,
joskin liiketoimintaympäristö jatkuu haasteellisena johtuen
painetun median laajemmasta laskevasta trendistä. Strategian
mukaisesti konsernilla on 2020 uusia tukijalkoja; Pakettipisteen

pakettijakelu, Paletin sekä Papua Merchandising Oy:n kortti-,
lahjapakkaus- ja sisälogistiikkaliiketoiminnot. Pakettimarkkina
jatkaa vahvaa kasvuaan verkkokaupan kuluttajapreferenssien
mukaisesti. Uusista liiketoiminnoista haasteellisin on Paletti,
mitä varten on tehty mittavia sopeutustoimia.
Tradecare-konsernin tulos muodostuu lähinnä hoiva- ja
ensihoitoyksiköissä, eli vammaisten avustustoiminnasta
sekä ambulanssiliiketoiminnasta sekä toisaalta julkisen
sektorin henkilöstövuokrausliiketoiminnassa. Toiminta vaatii
jatkuvaa tiukkaa valvontaa, organisoimista ja tehostamista.
Konsernin tuloksentekokyky määräytyy näissä toiminnoissa onnistumisesta sekä erityisesti sen mukaisesti, kuinka
konserni onnistuu löytämään kannattavan kasvun kohteet ja
toimintatavat kotiin vietävissä hoivapalveluissa. Konsernissa
käynnistetty aktiivinen strategiatyö luo perustan arviolle, että
Tradecare-konserni tulee saavuttamaan kannattavuustason,
jonka arvioidaan olevan euromääräisesti samalla tasolla kuin
vuonna 2019.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Liikevaihto

453

430

551

489

461

466

Liiketulos

22

2

101

12

3

–6

4,8

0,5

18,4

2,4

0,7

– 1,3

-liikevaihdosta (%)
Tulos ennen
tp-siirtoja ja veroja

27

12

108

22

9

–5

Omavaraisuusaste (%)

79

75

81

75

89

88

Hallituksen esitys ylijäämän ja käyttörahaston
käyttämisestä sekä tuotto-osuuksille
maksettavasta korosta
Osuuskunta Tradekan tilikauden ylijäämä on 2 151 293,57 euroa
ja käyttörahasto on 442 304 546,18 euroa eli vapaa oma pääoma on yhteensä 444 455 839,75 euroa.
Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon
ja että käyttörahastosta lahjoitetaan Osuuskunnan sääntöjen
8§:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään
1 100 000,00 euroa.
Hallitus ehdottaa, että tuotto-osuuksille maksetaan tili
kaudelta 2019 3,5 % suuruinen korko.
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Osuuskunta Tradeka -konsernin tunnusluvut:

Osuuskunta-konserni
Konsernituloslaskelma 1.1.– 31.12.2019
euroa
LIIKEVAIHTO

2019

2018

453 412 666

430 144 582

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot

-496 644

-427 329

17 552 429

6 941 521

Liiketoiminnan kulut:
Materiaalit ja palvelut

-201 779 150

-235 915 985

Henkilöstökulut

-143 606 187

-104 676 886

Poistot ja arvonalentumiset

-22 377 603

-17 473 855

Liiketoiminnan muut kulut

-80 749 982

-76 535 594

-448 512 922

-434 602 319

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

21 955 528

2 056 455

4 695 270

10 030 963

26 650 799

12 087 418

-3 768 874

-4 740 111

-393 910

-112 054

22 488 015

7 235 253

2019

2018

Konsernitase 31.12. 2019
euroa
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat:
Aineettomat hyödykkeet

23 393 172

21 438 455

Konserniliikearvo

118 917 714

128 959 791

Aineelliset hyödykkeet

32 764 399

29 543 514

Sijoitukset:
1 106 882

4 615 221

Muut sijoitukset

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

155 280 881

139 855 567

Pysyvät vastaavat yhteensä

331 463 047

324 412 549

332 970 775

291 660 559

45 763 278

49 750 901

Vaihtuvat vastaavat:
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit

0

8 493 428

23 015 404

63 648 474

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

401 749 457

413 553 363

Vastaavaa yhteensä

733 212 504

737 965 912

2019

2018

Osuuspääoma

5 912 788

5 942 865

Tuotto-osuudet

2 183 800

0

13 369 258

13 369 258

524 242 465

518 017 514

Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA
Oma pääoma:

Vararahasto
Käyttörahasto
Tilikauden voitto

22 488 015

7 235 253

Oma pääoma yhteensä

568 196 326

544 564 890

11 239 285

10 852 445

66 517

521 012

Vähemmistöosuus
Pakolliset varaukset
Vieras pääoma:
Pitkäaikainen vieras pääoma

44 774 885

78 130 549

Lyhytaikainen vieras pääoma

108 935 490

103 897 015

Vieras pääoma yhteensä

153 710 375

182 027 564

Vastattavaa yhteensä

733 212 504

737 965 912

Konsernin rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2019
euroa

2019

2018

26 650 799

12 087 418

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut:
+ Poistot ja arvonalentumiset

22 377 603

17 473 855

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

-4 362 006

15 064 550

-/+ Rahoitustuotot ja -kulut

-4 756 072

-10 030 963

-/+ Muut oikaisut, mm. myyntivoitot ja -tappiot
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-5 371 274

-1 541 468

34 539 051

33 053 391

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Saadut osingot
Saadut korot ja muut rahoitustuotot

1 118 621

7 224 865

-35 608 172

-11 990 301

-2 280 355

-8 637 319

-2 230 855

19 650 637

-1 492 576

-3 343 464

350 795

757 951

6 445 426

15 656 607

Maksetut verot

-4 599 729

-3 987 645

Liiketoiminnan rahavirta

-1 526 940

28 734 086

-20 625 429

-21 482 523

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineell. ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Ostetut liiketoiminnat
Investoinnit muihin sijoituksiin
Luovutustulot muista sijoituksista

469 845

6 772 695

0

-92 728 817

-66 245

0

-37 600 625

-57 258 581

2 251 303

21 848 090

0

35 074 048

11 856 361

741 897

-30 000

0

Pitkäaikaisten saatavien muutos

-1 552 018

0

Luovutustulot muista sijoituksista

18 465 731

0

25 273

0

-26 805 803

-107 033 190

Myydyt tytäryhtiöosakkeet
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet
Myönnetyt lainat

Lainasaamisten takaisin maksut
Investointien rahavirta
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:

26 801

12 682

Palautetut osuusmaksut

Osuusmaksut vuoden aikana

-150 441

-101 509

Annetut lahjoitukset

-859 861

-10 712 027

Pitkäaikaisten saatavien lisäys

0

0

Lyhytaikaisten lainojen nostot

321 515

0

-315 345

-1 800 000

1 286 060

14 754 726

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

-23 286 284

-5 134 934

Rahoituksen rahavirta

-20 793 755

-2 981 062

RAHAVAROJEN MUUTOS

-49 126 499

-81 280 167

72 141 903

153 422 069

23 015 404

72 141 903

RAHAVARAT 1.1.
RAHAVARAT 31.12.
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Käyttöpääoman muutos:

Osuuskunta Tradeka
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2019
euroa
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

2019

2018

891 792

857 496

91 604

105 328

-1 315 296

-1 271 580

Liiketoiminnan kulut:
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä
LIIKETAPPIO
Rahoitustuotot ja -kulut
TAPPIO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

-95 446

-120 275

-2 811 177

-2 751 653

-4 221 920

-4 143 508

-3 238 524

-3 180 684

73 093

335 855

-3 165 431

-2 844 829

5 900 000

5 500 000

-583 275

-521 711

2 151 294

2 133 460

31.12.2019

31.12.2018

1 245 526

1 160 204

444 596 481

444 596 481

Toimintakertomus

Tase 31.12. 2019
euroa
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat:
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset:
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut sijoitukset
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Pysyvät vastaavat yhteensä

14 502 654

11 472 654

460 344 660

457 229 338

5 903 745

5 608 204

Vaihtuvat vastaavat:
Saamiset

967 652

934 437

6 871 397

6 542 641

467 216 058

463 771 980

31.12.2018

31.12.2017

Osuuspääoma

5 912 788

5 942 865

Tuotto-osuudet

2 183 800

0

13 369 258

13 369 258

442 304 546

441 181 388

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma

Vararahasto
Käyttörahasto
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

2 151 294

2 133 460

465 921 686

462 626 972

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

450 000

0

Lyhytaikainen

844 371

1 145 008

Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

1 294 371

1 145 008

467 216 058

463 771 980

Liitetiedot
31.12.2019

O

suuskunta Tradeka on Osuuskunta Tradeka
-konsernin emoyritys. Osuuskunta Tradekan
kotipaikka on Helsinki. Tradeka-konsernin tilin
päätöksen jäljennös on saatavissa Osuuskunta Tradekasta;
Hämeentie 19, 00500 Helsinki.

Eläkkeet

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja kertyneillä
arvonalennuspoistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on
laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella hankintamenoista.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty konserniyhtiöiden tilin
päätökset ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedot niiden hankintahetkestä lukien. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty
kaikki seuraavalla sivulla luetteloidut tytär- ja osakkuusyhtiöt.

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

Konserniliikearvo

10 – 20 vuotta

Liikearvot

5 – 10 vuotta

Aineettomat oikeudet

3 –10 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalustot
Muut aineelliset hyödykkeet

5 –10 vuotta
10– 40 vuotta
3–8 vuotta
5–10 vuotta

Konserniliikearvojen ja muiden liikearvojen tuloa tuottavan
vaikutuksen on arvioitu olevan vähintään 10–20 vuotta.
Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät vuokratilojen korjausmenot poistetaan 10 vuodessa, elleivät vuokra
sopimukset edellytä lyhyempää poistoaikaa. ATK-ohjelmistojen hankintamenot poistetaan 5 vuodessa.
Kiinteistöjen kirjanpitoarvot konsernitaseessa vastaavat
alkuperäisiä 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 vaihtoomaisuusosakkeista sekä konserniyhtiöiden operatiiviseen
toimintaan liittyvistä varastoista. Vaihto-omaisuus on kirjattu
alkuperäisen hankintamenon tai tätä alhaisemman toden
näköisen luovutushinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuteen sisäl
tyvien osakkeiden markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin
44,9 milj. euroa (ed. v. 15,2 milj. euroa) 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.

Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä.
Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse perustettuja. Ostettujen tytäryhtiöiden osakkeiden hankintamenot ja hankittuja
osakkeita vastaavan oman pääoman ero on ensisijaisesti
kohdistettu käyttöomaisuuteen ja muilta osin esitetty
konserniliikearvona.
Tradeka-Yhtiöt Oy:n alakonserni on yhdistelty Osuuskuntakonsernin tilinpäätökseen KPL 1:5.3 §:n perusteella.
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat
samoin kuin realisoitumattomat käyttöomaisuuden myyntivoitot on eliminoitu.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.
Osakkuusyhtiöt
Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä.
Kaikki osakkuusyhtiöt ovat kiinteistöosakeyhtiöitä ja niiden
tulososuudet sisältyvät rahoituseriin.
Laskennalliset verot
Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu konserni
tilinpäätöksessä verotuksen ja tilinpäätöksen välisille jaksotus
eroille käyttäen 20 %:n verokantaa. Konsernitaseeseen sisältyy
laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen
verosaaminen varovaisen arvion suuruisena.
Laskennallinen verosaaminen perustuu pääosin verotuksessa vielä vähentämättömiin poistoihin sekä konsernin sisäisiin
katteisiin ja konserniyhtiöiden aikaisemmilta vuosilta vahvistettuihin tappioihin.
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Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Osuuskunta-konserni
Tytäryhtiöt 31.12. 2019
Konserni
Kotipaikka
Tradeka-palvelut Oy

Helsinki

Tradeka-Yhtiöt Oy

Helsinki

98 %

Restel Oy

Helsinki

100 %

Restel Ravintolat Oy

Helsinki

100 %

Restel Liikenneasemat Oy

Helsinki

100 %

Restel Fast Food Oy

Helsinki

100 %

Restel Mexican Food Oy

Helsinki

100 %

Restel Fresh Food Oy

Helsinki

100 %

Helsinki

100 %

Helsinki

100 %

Tradeka-sijoitus Oy

Toimintakertomus

Tradedot Oy
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Omistus
osuus %
100 %

Lehtipiste Oy

Vantaa

100%

Paletti Oy

Hämeenlinna

100 %

Papua Merchandising Oy

Vantaa

100 %

Helsinki

100 %

Med Group Oy

Vantaa

100 %

Med Group Fleet Management Oy

Helsinki

100 %

Med Group Ensihoitopalvelu Oy

Vantaa

100 %

Med Group kyky Oy

Vantaa

100 %

Med Group Ensihoito kyky Oy

Vantaa

100 %

Tera-Kori Oy

Karkkila

100 %

Turun HL-Huoneisto

Turku

100 %

Hoivea Oy

Ylivieska

100 %

Hoivea Palvelut Oy

Oulu

100 %

Yhdessä Huomiseen Oy

Tampere

100 %

Tradecare Oy

Tytäryhtiöt yhteensä

Osakkuusyhtiöt 31.12. 2019
Konserni
Kotipaikka

Omistus
osuus %

Tradeka-Yhtiöt-konsernissa
2 kiinteistöosakkuusyhtiötä
Ki Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti
Osakkuusyhtiöt yhteensä

20 %–46 %
Imatra

50 %

Tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen
allekirjoitukset

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

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 11. päivänä maaliskuuta 2020
KPMG Oy Ab
Jukka Rajala, KHT
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Markus Aaltonen, puheenjohtaja
Mikko Raudaskoski, varapuheenjohtaja
Marjo Kiukkonen, varapuheenjohtaja
Esa Anttila
Kaija Haapsalo
Eero Heinäluoma
Antti Holopainen
Marja-Liisa Juven
Jukka Kärnä
Harri Moisio
Miia Nahkuri
Johanna Ojala-Niemelä

Toimintakertomus

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2020

Tilintarkastuskertomus
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Osuuskunta Tradekan jäsenille

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Osuuskunta Tradekan (y-tunnus
0196885-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilin
päätös sisältää sekä konsernin että emo-osuuskunnan taseen,
tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean
ja riittävän kuvan konsernin sekä emo-osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa nouda
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan
tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia
emo-osuuskunnasta ja konserniyrityksistä niiden Suomessa
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttä
neet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvolli
suutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet
lausuntomme perustaksi 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 Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-

nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Halli
tus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan
velvollisia arvioimaan emo-osuuskunnan ja konsernin kykyä
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään
seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että
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.

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
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai
virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen
perusteella.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi
tuksessa, 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 tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen 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 tilin
tarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epä
varmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole
riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen,
ettei emo-osuuskunta tai konserni pysty jatkamaan
toimintaansa.
• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen
perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se
antaa oikean ja riittävän kuvan.

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 hankki
mamme 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 johto
päätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä
ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 11. maaliskuuta 2020
KPMG OY AB
Jukka Rajala
KHT
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• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheel
lisyyden 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.

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta
informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilin
tarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta.
Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.
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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
Juhani Kouhia, Hyvinkää
Tuija Lahtinen, Hyvinkää
Lasse Lehtinen, Helsinki
Antti Lindtman, Vantaa
Matti Pajuoja, Lohja
Matti Saarinen, Lohja
Jani Sievinen, Vihti
Pilvi Torsti, Helsinki

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

Varsinais-Suomen piiri
Li Andersson, Turku, 19.6.2019 saakka
Kristiina Hellsten, Turku
Mikko Immonen, Mynämäki
Ilkka Kantola, Turku, 19.6.2019 saakka
Janne Laulumaa, Turku
Hannu Peltonen, Loimaa,
19.6.2019 alkaen
Jukka Roos, Salo
Mikko Rönnholm, Naantali
Kaarina Vikman, Uusikaupunki,
19.6.2019 alkaen
Johannes Yrttiaho, Turku

Kaakkois-Suomen piiri
Jouni Backman, Savonlinna
Harri Helminen, Kouvola
Teemu Hirvonen, Savonlinna
Anneli Kiljunen, Lappeenranta
Raine Lehkonen, Mikkeli
Timo Mykrä, Imatra
Harri Nykänen, Imatra
Sirpa Paatero, Kotka, 19.6.2019 saakka
Ritva Suomalainen, Savonlinna,
19.6.2019 alkaen
Minna Tuukkanen, Kuusankoski
Esa Valkonen, Savonlinna

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

Savo-Karjalan piiri
Maija Kaverinen, Lieksa
Jaakko Kosunen, Kuopio,
19.6.2019 alkaen
Esa Lahtela, Kitee
Maija Martikainen, Joensuu,
19.6.2019 saakka
Matti Pesonen, Joensuu,
19.6.2019 alkaen
Iivo Polvi, Iisalmi
Raija Puumalainen, Varkaus
Pirjo Rämänen, Joensuu
Neeta Röppänen, Kuopio,
7.3.2019 saakka
Erkki Virtanen, Kuopio
Tuula Väätäinen, Kuopio

Hämeen piiri
Jorma Hacklin, Jokioinen
Ilkka Joenpalo, Forssa
Aarne Kauranen, Hämeenlinna
Vuokko Kautto, Lahti, 19.6.2019 alkaen
Leena Murtonen, Hämeenlinna
Ritva Oinonen, Hämeenlinna
Aino-Kaisa Pekonen, Riihimäki,
19.6.2019 saakka
Kari Salmi, Lahti
Ulla Vaara, Lahti

Vaasan piiri
Anneli Lehto, Vaasa
Riitta Lehtola, Seinäjoki
Matias Mäkynen, Vaasa
Kauko Niemi, Kokkola
Pirjo Urpilainen, Kokkola
Keski-Suomen piiri
Iiris Hacklin, Jämsä
Eila Tiainen, Säynätsalo
Jorma Toikkanen, Pihtipudas
Kari Yksjärvi, Jyväskylä
Leena Yksjärvi, Jyväskylä
Oulun piiri
Seppo Ahde, Oulu, 25.9.2019 alkaen
Anne Huotari, Oulu
Raimo Järvenpää, Oulu
Erkki Kalliorinne, Oulu
Ritva Kitinoja, Oulu, 20.8.2019 saakka
Merja Kyllönen, Suomussalmi
Leena Mustonen, Kuusamo,
19.6.2019 alkaen
Raili Myllylä, Kajaani, 19.6.2019 alkaen
Tarja Ollanketo, Raahe
Tytti Tuppurainen, Oulu,
19.6.2019 saakka
Aimo Törmälehto, Ylivieska,
27.2.2019 saakka
Lapin piiri
Jukka Ikäläinen, Kemi
Marketta Korrensalo, Kemi
Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi,
19.6.2019 saakka
Antti Liikkanen, Rovaniemi,
19.6.2019 alkaen
Juha Pikkarainen, Kemijärvi

Osuuskunta
Tradekan hallitus

Kuvassa vasemmalta
Osuuskunta Tradekan
hallituksen Markus Aaltonen,
Marjo Kiukkonen ja
Mikko Raudaskoski.

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

Tradeka-Yhtiöt
Oy:n hallitus

Henkilöstön edustajat
Sinikka Anttila, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu
Anna Korpivaara, Head of Marketing, 27.3.2019 alkaen

Hallituksen varapuheenjohtaja
Raimo Luoma, OTK, LL.M, 7.3. saakka
Tapani Hellstén, HM, varatoimitusjohtaja, 7.3.2019 alkaen
19.6.2019 saakka
Minna Lintonen, KM, rehtori, 19.6.2019 alkaen
Mikko Aaltonen, talous- ja hallintojohtaja, 19.6.2019 alkaen
Mika Hentunen, KTM, FM, ammattikorkeakoulun opettaja,
19.6.2019 alkaen
Tapio Luttinen, professori, 7.3.2019 saakka
Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja
Neeta Röppänen, logistiikkajohtaja, 7.3.2019 alkaen
Jussi Saramo, toiminnanjohtaja, 6.6.2019 saakka
Jukka Simula, varatuomari
Henkilöstön edustaja
Sari Tamminen, hallinto- ja talousassistentti

Osuuskunta Tradekan johtoryhmä

Perttu Puro,
toimitusjohtaja, 
Osuuskunta Tradeka

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

Ari Tasa,
talousjohtaja,
Osuuskunta Tradeka

Jari Pussinen,
toimitusjohtaja,
Tradeka-sijoitus Oy

Mikael Backman,
toimitusjohtaja,
Restel Oy

Toimintakertomus

Hallituksen puheenjohtaja
Markku Hyvärinen, 7.3.2019 saakka
Raimo Luoma, OTK, LL.M, 7.3. - 7.6.2019
Tapani Hellstén, HM, varatoimitusjohtaja, 19.6.2019 alkaen
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Esa Anttila, rehtori
Kaija Haapsalo, sairaanhoitaja, pääluottamusmies
Eero Heinäluoma, europarlamentaarikko
Antti Holopainen, ylilääkäri
Marja-Liisa Juven, lähihoitaja
Jukka Kärnä, elinkeinopoliittinen asiantuntija
Harri Moisio, nuorisokodin johtaja
Leena Mustonen, myymäläpäällikkö, 27.3.2019 saakka
Miia Nahkuri, palveluohjaaja, sosionomi
Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, varatuomari,
27.3.2019 alkaen
Tarja Pietilä, pääluottamusmies
Jorma Pimperi, alueluottamusmies
Kirsti Puurunen, aluetoimitsija
Kari Rajamäki, valtiopäiväneuvos
Maritta Salo, pankkitoimihenkilö
Ilkka Sepponen, isännöitsijä
Ulla-Maija Sievinen, toimittaja
Nina Söderlund, valtiotieteen maisteri

Toimintakertomus
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Joel Karppanen: Maitotilan vuosikymmenet, 2017. Sarjasta Suomalainen pastoraali.
Osuuskunta Tradekan kokoelma / Suomen valokuvataiteen museo
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