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O mistajan kärsivällisyyttä koetellut koronavuosi 
on onneksi takana. Vuosi testasi myös Trade kan 
sitoutumista pitkäjänteiseen omistajuuteen. 

Vaikka akuutista kriisistä selviäminen veikin päähuo-
miomme, pystyimme vuoden aikana myös tekemään 
merkittäviä päätöksiä Tradekan ja sen tytäryhtiöiden 
liiketoiminnan kehittämiseksi.

Erityisesti ravintolatoimintaan kohdistuneet – ja monin 
paikoin edelleen voimassa olevat – valtiovallan rajoitus-
toimenpiteet käänsivät Restelin liiketoiminnan kassa-
virraltaan negatiiviseksi ja edellyttivät omistajalta toimia 
yhtiön likviditeetin turvaamiseksi. Ravintolatoiminnan 
ohella koronasta kärsi erityisesti Med Groupin hoivaliike-
toiminta.

Liiketoimintojen ohella vaikea vuosi on koetellut myös 
henkilöstöämme. Kysynnän vähentymisen ja korona-
rajoitusten vuoksi merkittävä määrä konsernin työn-
tekijöistä on ollut lomautettuna, osa valitettavasti edel-
leen. Hankalaa tilannetta helpottaaksemme koimme 

oikeudenmukaiseksi kohdentaa puolet ravintoloiden 
sulkemisen johdosta valtiolta saamastamme tuesta 
henkilökunnalle. Tämän myötä Restel maksoi kaikille 
keväällä lomautettuna olleille työntekijöilleen erillisen 
lomautukseltapaluupalkkion.

Merkittävin uusi asia Tradekalle oli 
ennen joulua alle kirjoitettu sopimus 
A-Katsastus Groupin hankkimisesta 
osaksi Tradeka-Yhtiöiden Omista 
ja kehitä -kategoriaa. Yritys ja sen 
lähes 800 työntekijää ovat luonte-
va lisä Tradekan omistuksiin kotimaisissa palvelualan 
yrityksissä. Lisäksi voimme kaupan myötä tarjota uusia 
etuja jäsenillemme.

Med Group jatkoi omalta osaltaan kasvua kotiin vietä-
vissä palveluissa hankkimalla pääkaupunkiseudulla 
Toimiva Koti -kotisiivous- ja palveluliiketoiminnot sekä 
vahvistamalla läsnäoloaan erityisesti Itä-Suomessa  
ostamalla Vetreältä sen kotiinvietävät hoivapalvelut.  

Kurja koronavuosi takana

» Liiketoimintojen ohella 
vaikea vuosi on koetellut 
myös henkilöstöämme. «

Myös Restel jatkaa kasvuaan investoimalla uusiin 
yksiköihin. Merkittävä asia yhtiölle oli menestyminen 
Suomen Kansallisoopperan ravintolatoiminnan  
kilpailutuksessa: Restel aloittaakin kesän jälkeen  
pitkä  jänteisen yhteistyön oopperan kanssa.

Myös sijoitusmarkkinoilla vuosi oli 
poikkeuksellinen. Koronatilanteen 
nopea paheneminen kaikkialla 
maail massa johti erittäin voimak-
kaaseen markkinareaktioon, joka 
saavutti pohjansa maaliskuun 

lopussa. Tätä seuranneet ennennäkemättömät raha- ja 
finanssipoliittiset elvytystoimet puolestaan johtivat 
ennätysnopeaan kurssien palautumiseen. Positiiviset  
rokoteuutiset vuoden lopulla siivittävät markkinat 
puolestaan nousuun, jonka myötä arvostustasot useilla 
markkinoilla ylittävät vuoden 2019 lopun ennätykselliset 
tasot. Tämä kehitys heijastui myös Tradeka-sijoituksen 
sijoitustoimintaan ja yhtiö ylsi 4,9 % sijoitustoiminnan 
tulokseen vuoden aikana.

Toimitusjohtajan katsaus
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Kokonaisuudessaan vaikea koronavuosi kertaerineen – 
mukaan lukien vuoden aika tehdyt ylimääräiset liike-
arvopoistot – painoivat osuuskuntakonsernin tilikauden 
tuloksen 11,6 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Tradekan omistajaohjauslinjausten mukaisesti kiinnitäm-
me kasvavaa huomiota harjoittamamme liike toiminnan 
vastuullisuuteen ja raportoimme tästä muun ohella 
entistä kattavamman vastuullisuusraportin muodossa. 
Olemme kuluneen vuoden aikana integroineet vastuul-
lisuuden myös osaksi Tradekan palkitsemispolitiikkaa, 
jonka osuuskunnan edustajisto hallinnointi koodin mu-
kaisesti käsittelee tänä keväänä.

Erityisenä painopistealueena vastuullisuuden osalta  
on ollut ilmastokysymykset. Osuuskunnan hallituksen 
uuden omistajaohjauslinjauksen mukaisesti Tradeka- 
konserniin kuuluvien yhtiöiden tulee toiminnassaan  
ottaa huomioon Pariisin ilmastosopimuksen vaatimuk-
set. Konkreetti sesti tämä on näkynyt, kun Tradeka- 
sijoitus hyväksyi toiminnalleen uudet hiilineutraalisuus-
tavoitteet ja Tradekan lisäksi Restel, Lehtipiste sekä  
Med Group käynnistivät oman toimintansa hiilijalan - 
   jäljen laskennan.

Koronarokotteiden myötä tästä vuodesta muodos-
tuu toivottavasti palautumisen ja normalisoitumisen 
vuosi Tradekalle ja sen tytäryhtiöille. Tästä huolimatta 
alkuvuosi on kokonaisuudessaan ollut – erityisesti 
ravintolatoiminnan osalta – edelleen varsin hankala. 
Omistajana jatkamme panostuksiamme omistamiemme 
yritysten pitkäjänteiseen ja vastuulliseen kehittämi-
seen sekä tarjoamme jäsenillemme tänäkin vuonna 
mittavia etuja ja uusia mahdollisuuksia vaikuttaa 
osuuskunnan toimintaan. 

Helsingissä 5.3.2021

Perttu Puro
toimitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka
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Osuuskunnan 
 jäsenet

 100 %

100 %

 100 %  100 %  100 % 100 %

Restel Oy

Tradedot Oy
(Lehtipiste Oy)

Tradeka- 
sijoitus Oy

Tradecar Oy
(A-Katsastus  
ja Ajovarma)

Tradecare Oy
(Med Group Oy)

49 % 
päätösvallasta

98 %
osakkeista

46 % 
päätösvallasta

1,8 % 
osakkeista

5 % 
päätösvallasta

0,2 % 
osakkeista

Tradekan  
säätiö

Kuluttaja- 
osuustoiminnan  

säätiöOsuuskunta Tradeka

Tradeka-Yhtiöt Oy

Tradeka- 
palvelut Oy
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Tradeka-Yhtiöt Oy:n 

tytäryhtiöiden hallituksiin 

valittiin uusia jäseniä. 

Restelin hallitukseen  

Sari Saari ja Lehti - 

pisteen hallitukseen  

Jari Rinnekoski sekä  

Anne Kariniemi.

Vuoden 2020 
tapahtumat

30.3.

Tradekan ensimmäinen 

vastuullisuusraportti 
ilmestyi.

1.6.

9.6.
8.6.

Restelin Food&Events 

Tapahtumaravintolat järjesti 

ulkoilmaelokuvakiertueen 
useilla paikkakunnilla 

alkukesästä ja uudelleen 

lokakuussa.Osuuskunta Tradekan 

hallitus hyväksyi eettiset 
toimintaperiaatteet.

Burger Kingin ja  

Diakonissa laitoksen Yhdessä 
työhön -hanke käynnistyi. 

Hankkeessa parannetaan nuorten 

työelämätaitoja ja helpotetaan 

työhön pääsemistä.

Tradeka laski 

liikkeelle uuden 
tuotto-osuusannin. 

Enimmäismerkintä-

määrä nousi  

50 000 euroon.

23.3.

4.3.

4.3.

26.2.

1.2.

7.1.

11.5.

Restel tiedotti jakavansa 

puolet saamastaan 

korona korvauksesta 
lomautetulle henki-

löstölle. Korvausrahaa  

sai noin 1 300 lomautettua 

työntekijää.

29.5.

Tradeka maksoi 
ensimmäisessä tuotto-

osuusannissa merkityille 
osuuksille korkoa. 

Ensimmäistä kertaa 

maksettava korko  

oli tavoitteen  

mukaisesti 3,5 %. 

Helsingin Kamppiin 

avattiin CityHUB-
lähijakelukeskus, 

jonne Pakettipiste 

sijoitti yhteiskäyttöön 

pakettiautomaatin. 

Jakelukeskus on 

osa laajempaa 

yhteishanketta.

Tradeka osallistui 

Jokaiselle lapselle 
lounas -kampanjaan, 

joka toimitti tuhansia 

ruokakasseja vähä-

varaisille perheille.

ONNI hoiva osti  
Toimiva Koti 

-liiketoiminnan ja 

laajensi kotisiivouksen 

ja kotihoidon palveluita 

pääkaupunkiseudulla.

 3,5%

Tradekan uudistetut 

verkkosivut julkaistiin.
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12.11.7.7.

18.11.

1.12.

16.12.
17.12.

22.6.

22.9.17.8.

15.11.

20.10.

Pakettipisteen 

automaatin kautta 

jaettiin kolmas 
miljoonas paketti.

Harwall Areenan uudistettu 

kokouskeskus vaihtoi 

nimensä Restel Food&Events 
Meeting Centeriksi.

Pakettipisteen 

neljässadas 
automaatti 

K-Supermarket 

Seinäjoelle.

Tradeka-Yhtiöt Oy osti 

A-Katsastus Groupin.

Osuuskunta Tradekan 

hallituksen uudeksi 

puheenjohtajaksi valittiin 

Eero Heinäluoma ja 

varapuheenjohtajiksi 

Mikko Raudaskoski ja 

Miia Nahkuri.
ONNI hoiva laajensi  

toimintaansa Itä-Suomessa 

ostamalla H10 Kymppipalveluiden, 

Mikkelin Hoivapalvelun  

Pelakuu Oy:n sekä edellisellä  

viikolla JoenOnni Oy:n  

liiketoiminnan.

Tradekan ensimmäinen 

jäsenäänestys käynnistyi. 

Äänestyskohteiden saamien 

lahjoituksen yhteisarvo oli  

100 000 euroa.

Takuusäätiön Palkka 
haltuun -hankkeeseen 

liittyvään talouskyselyyn 

vastasi yli 500 konsernin 

työntekijää. Lähes 

yhdeksällä kymmenestä 

vastaajasta on rahahuolia 

ainakin ajoittain.

Restel voitti kilpailutuksen 

Kansallisoopperan 
ja -baletin ravintola-

palveluista.

Työ- ja elinkeinoministeriön 

kotouttamisen SIB-
kokeilun alustavat tulokset 

olivat lupaavia. Tradeka-

sijoitus oli hankkeessa 

yhtenä sijoittajana.

Rax Pizzabuffet lanseerasi uuden 

tilausvalikoiman, Rax KotiBoxin.
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O Osuuskunta Tradeka on 103-vuotias noin 
206 000 jäsenen suomalainen omistajaosuus-
kunta. Osuuskunnan johtoajatus on merki-

tyksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkina-
talouden toteuttaminen käytännössä. Tradekan 
sääntöjen mukaan osuuskunnan toiminnan tarkoituksena 
on osuustoiminnallisia perinteitä kunnioittaen harjoittaa 
kannattavaa taloudellista toimintaa, tuottaa jäsenistölle 
kilpailukykyisiä etuja ja palveluja sekä tukea yleishyödyl-
listä toimintaa. Osuuskunnan toiminnassa toteutetaan 
jäsenten näkemystä hyvästä omistajuudesta toimimalla 
pitkäjänteisenä omistajana yrityksissä sekä harjoitta-
malla vastuullista sijoitustoimintaa. Tradeka toimii myös 
ankkuriomistajana suomalaisessa talouselämässä.

Tradekan omistajuus toteutuu monella eri tavalla: 
omistamme ja kehitämme, sijoitamme ja turvaamme, 
mahdollistamme uusia asioita, teemme hyvää  
tulosta sekä jaamme tuotoistamme merkittävän osan  
yhteiseksi hyväksi. Maltamme myös odottaa omistus-
temme kehittymistä.

Jäsenten ääni kuuluu yhä  
useammassa kanavassa

Omistajaosuuskunta Tradekan jäsenille jäsenyys on  
väylä osallistua yhteisöllisesti omistettuun liiketoimin-
taan, jonka arvot koetaan omiksi ja toiminta hyödyl-
liseksi. Ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistö ”jäsen ja 
ääni” -periaatteella. Jäsenyys Tradekassa on hyvä tapa 
olla mukana vaikuttamassa myönteisellä tavalla suoma-
laiseen talouselämään ja yhteiskuntaan.

Vuonna 2019 Tradekassa otettiin käyttöön jäsenaloite, 
jonka avulla jäsenet voivat vaikuttaa osuuskunnan  
toimintaan. Vuonna 2020 uusia jäsenaloitteita jätettiin  
62 kappaletta, kasvua edellisvuoteen tuli 138 %. 
Toiminta vuonna jäsenet pääsivät osallistumaan osuus-
kunnan päätöksentekoon myös jäsenäänestyksen 
kautta. Äänestyksessä jaettiin 100 000 euron lahjoitus-
potti jäsenten antamien äänten suhteessa.

Osuuskunta Tradeka 
Tradeka tahtoo tehdä hyvää tulosta ja hyvää 
ympäröivälle yhteiskunnalle
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Jäsenet arvostavat jäsenetuja

Jäsenistölle tärkeitä ovat myös osuuskunnan merkittävät 
ja monipuoliset jäsenedut, joita tarjoavat sekä Tradekan 
omistamat yritykset että sen yhteistyökumppanit. Vuosi-
etuja täydentävät vaihtuvat extraedut. Jäsenetuja kehite-
tään jatkuvasti jäseniltä saadun palautteen perusteella.

Tradeka toteuttaa vuosittain myös jäsenkyselyn, jossa 
kerätään palautetta ja kehittämisehdotuksia liittyen 
jäsenetuihin. Kyselyn perusteella arvostetuimpia jäse-
netuja ovat kotiin lähetetyt etusetelit, joita voi käyttää 
Restelin ravintoloissa. Eduista käytetyimpiä ovat jatkuva 
20 % alennus Restelin ravintoloissa sekä 40 % alennus 
autopesuista. Kuluneena vuonna Med Groupin ONNIn 
laajentaessa kotisiivouspalvelua uusille paikkakunnille 
on myös siivousetu ollut yhä laajemmalti jäsenistön 
käytettävissä, ja tätä myöden edun merkitys on kasva-
nut. A-Katsastuksen siirtyminen Tradeka-konserniin 
tarkoittaa, että jatkossa osuuskunnalla on mahdollisuus 
tarjota aivan uudenlaisia koko maan kattavia etuja.

Tradekan tuotto-osuus

Tradekan toinen tuotto-osuusanti käynnistyi 1.1.2020.  
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. Vähimmäissijoitus on 100 euroa ja enimmillään 
merkintöjä voi tehdä 50 000 euron arvosta. Kaikkiaan 
tuotto-osuuksia on merkitty noin 3,6 miljoonan euron  
arvosta ja irtisanottuja on palautettu 150 000 euroa. Tuot-
to-osuuden tuottotavoitteeksi on asetettu 3,5 %, mutta 
tuotto päätetään vuosittain edustajiston kokouksessa. 

Kesäkuussa 2020 maksettiin 
Tradekan ensimmäisessä vuonna 
2019 käynnistetyssä tuotto-
osuusannissa merkityille osuuksille 
ensimmäistä kertaa korkoa –  
korko oli tavoitteen mukaisesti 
3,5 %.
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Jäsenaloite on  
jäsenen tapa vaikuttaa 
suomalaiseen 
yhteiskuntaan

Tradeka on kerännyt alkuvuodesta 2019 
lähtien jäseniltään aloitteita siitä, miten 
osuuskunta voisi toiminnallaan vaikuttaa 
yhteiskuntaan. 

Oma Tradeka -portaalissa jäsenet voivat 
jättää ideoitaan tai kannattaa toisten tekemiä 
aloitteita. Aloite voi koskea esimerkiksi 
jäsenetuja tai siitä, mihin Tradeka sijoittaa tai 
lahjoittaa varojansa. 

Jäsenaloitteilla Tradeka on halunnut tehdä 
jäsenten vaikuttamismahdollisuudesta 
entistäkin helpompaa. Jos aloite kerää puolen 
vuoden aikana 200 kannatusilmoitusta, 
käsittelee osuuskunnan hallitus aloitteen. 
Hyväksi koettu aloite voidaan toteuttaa, vaikka 
kannatusilmoitusten määrä ei yltäisikään 
vaadittuun.

Aktiivista jäsenviestintää 
sähköisissä kanavissa

Tradeka viestii jäseneduista ja muista ajan-
kohtaisista asioistaan aktiivisesti omilla verkko-
sivuillaan, sosiaalisen median kanavissa sekä 
sähköisellä uutiskirjeellä. Noin kerran kuussa  
lähetettävässä uutiskirjeessä kerrotaan ajan-
kohtaisista eduista sekä Tradekan vastuullisuus- 
ja lahjoitustoiminnasta.

Toimintavuonna Tradeka otti myös käyttöön 
uusia sosiaalisen median kanavia ja aktivoi jo 
olemassa olevien käyttöä. Jäsenistölle tärkeä 
kanava on edelleen Facebook, jonne julkais-
taan useita kertoja viikossa etuja ja osuus-
kunnan ajankohtaisia uutisia käsitteleviä pos-
tauksia. Jo olemassa olevista somekanavista 

Twitterissä ja LinkedInissa tapahtuvaa viestin-
tää on lisätty: kanavissa painottuvat Tradekan 
ja sen tytäryhtiöiden uutiset sekä vastuullisuus-
työn esittely. Uutena kanavana otettiin keväällä 
2020 käyttöön Instagram, jossa jaetaan tietoa 
Tradekan toiminnasta osuuskunnan nykyisille ja 
potentiaalisille uusille jäsenille.

Palautteiden perusteella jäsenet arvostavat 
vuosittain postitse lähetettävää jäsenkirjettä.  
Sitä odotetaan ja kysellään jo heti vuoden 
vaihduttua. Vuonna 2020 jäsenkirjeen mukana 
lähetettiin kaksi kymmenen euron ravintola-
etuseteliä. Ajankohtaisten uutisten lisäksi  
kirjeessä kerrottiin mahdollisuudesta tilata 
Paletin laadukas postikorttipaketti ilmaiseksi 
jäsenen kotiin toimitettuna.
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T radekan ensimmäinen jäsenäänestys oli  
käynnissä syksyllä 2020. Jäsenet pääsivät  
suoraan vaikuttamaan lahjoi tusten  

kohdistamiseen antamalla äänensä Oma Tradeka 
-jäsen portaalissa. Kullakin jäsenellä oli käytettävänään  
yksi ääni, äänestys oli anonyymia.

Jäsenäänestyksessä jaettavana oli yhteensä  
100 000 euroa. Summasta puolet jaettiin tasan  
kaikkien äänestyskohteiden kesken ja puolet 
äänestyksen perusteella.

Kuudesta äänestyskohteesta niukasti eniten ääniä sai  
MIELI ry, joka sai 27 % ääniosuudella yhteensä noin 
22 000 euroa nuorten mielenterveystyön tukemiseen.

MIELI ry – nuorten 
mielen terveystyön 

tukeminen

Suomen Luonnon-
suojelun säätiö – 

uhan alaisten lajien 
ja ekosysteemien 

tutkiminen ja suojelu

Ikäänny ilolla -klubi – 
klubitoimintaa ikäihmisille

Icehearts – lasten 
osattomuuden ja 

syrjäytymisen ehkäisy 
joukkue urheilulla

UNICEF – lasten 
koulun käynnin 

tukeminen

Eetti ry – vastuullisen 
kuluttamisen edistäminen

27 %

27 %20 %

13 %

8 % 5 %

Tradekan 
lahjoitusten 

jakautuminen

Tradekan 
ensimmäinen 
sähköinen 
jäsenäänestys
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vastaajaa  
jäsenkyselyssä
(2019: 3 460 vastausta)

vastaajaa  
uusien jäsenten 

kyselyssä

vastaajaa  
hallinnon kyselyssä 

(2019: 51 vastausta)

183 793 640
Vuonna 2020 Tradeka teki vuosittaisen 

jäsenkyselyn lisäksi erillisen kyselyn 
osuuskunnan uusille jäsenille. Lisäksi tehtiin 

jo neljäntenä peräkkäisenä vuonna kysely 
Tradekan hallinnon edustajille.

Rakenteeltaan kyselyt olivat edellisvuosien 
kaltaiset, mutta uusiakin asioita oli mukana: 

tänä vuonna kysyttiin muun muassa ajatuksia 
jäsenaloitteesta.

Kyselyt Tradekan jäsenistölle ja hallinnolle

jäsenkyselyyn 
vastanneista oli sitä 
mieltä, että Tradeka  

on suomalaisia 
työllistävä, vastuullinen 

ja luotettava.

vastaajista koki 
Tradekan jäsenyyden 
suosittelun arvoisena.

osuuskunnan uusista 
jäsenistä kertoi liittyneensä 

jäsen etujen vuoksi. 6,8/10

Kuinka tyytyväinen 
olet jäsenyyteesi?

(2019: 6,9/10)Myös jäsenkyselyn vastaajista 88 % arvostaa 
jäsenetuja. Hyvin tärkeä tai tärkeä syy 

osuuskunnan jäsenyyteen on 75 % mielestä 
myös osuuskunnan arvot.

90 % 80 % :n 76 %
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Tradeka-Yhtiöt Oy
Vastuullista, pitkäjänteistä ja  
tuloksellista liiketoimintaa

O suuskunta Tradekan ydinliiketoimintojen  
omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy.  
Se noudattaa omistajaohjauksessaan neljää  

periaatetta, jotka ovat 1) tuloksellisuus, 2) asian-
tuntevuus ja johdonmukaisuus, 3) pitkäjänteisyys  
sekä 4) vastuullisuus ja kohtuullisuus.

Osuuskunta Tradeka on linjannut, että Tradeka-Yhtiöt 
Oy:n harjoittaman liiketoiminnan tulee perustua Osuus-
kunta Tradekan strategiassa vahvistettujen vastuulli-
suus     linjausten painopistealueisiin ja se tavoittelee 
omistaja ohjauksessaan, että sen omistamat yhtiöt ovat 
toimialojensa vastuullisimpia ja kehittävät toimintansa 
vastuullisuutta jatkuvasti. Tradeka myös edellyttää, 
että sen omistamat yhtiöt huomioivat toiminnassaan 
Pariisin sopimuksen tavoitteet ilmaston lämpenemisen 
pysäyttämiseksi 1,5 asteen lämpötilan nousuun. Tradeka 
myös tukee omistamiaan yhtiöitä vastuullisuustavoittei-
den saavuttamisessa.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n strategiassa yhtiön omistukset  
on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä,  
Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta.
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Omista ja kehitä

Kategoriaan kuuluvien omistusten avulla  
Tradeka toteuttaa tavoitettaan olla kotimainen,  

pitkä jänteinen ankkuriomistaja. 

Tällä hetkellä kategoriaan kuuluvat Tradeka-Yhtiöt Oy:n 
kokonaan omistamat Restel Oy, Tradedot Oy (Lehtipiste Oy)  

sekä Tradecare Oy (Med Group Oy). Helmikuussa 2021 
kategoriaan liitetään yrityskaupan tuloksena uusi yhtiö 

Tradecar Oy (A-Katsastus ja Ajovarma). Kategorian  
sijoitetun pääoman tuottotavoite on 10 %.

Luo uutta

Kategoriaan kuuluvat sellaiset Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistukset, 
joiden avulla pyritään edistämään suomalaisen talouselämän 

rakenne muutosta 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 allo koida 

kategoriaan 5 % Tradekan sijoitus varallisuudesta. Kategorian 
sijoitetun pääoman tuottotavoite on yli 15 %.

Malta ja toteuta

Malta ja toteuta -kategoria toteuttaa  
Tradekan tavoitetta vaikuttaa laajemmin yhteiskunnan 

kehitykseen liiketoiminnan avulla. 

Malta ja toteuta on ”kärsivällisen rahan” kate goria, johon kuuluvat 
ne sijoitukset, joissa Tradeka-Yhtiöt Oy sijoittajana tavoittelee 

maltillista, lähinnä inflaatiosuojan antavaa 2–4 %:n tuottoa, 
ja jotka toteuttavat Tradekan kannalta merkittävää yhteis-

kunnallista tai muutoin tavoiteltavaa päämäärää. Tradeka-Yhtiöt 
Oy:n tavoitteena on allokoida kategoriaan 5 % Tradekan  

sijoitus varallisuudesta.

Sijoita ja turvaa

Kategoria koostuu pääosin Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan  
omistaman Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitusvarallisuudesta.

Pääosa varallisuudesta on sijoitettu osake- ja korkomarkkinoille 
maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista on pitkäaikaisia sijoituksia 

lähinnä kiinteistö-, pääoma-, infra- ja lainarahastoihin.

Kategorian omistukset luovat Tradeka-Yhtiöt Oy:lle pääosin 
erittäin likvidin, aktiivisesti hoidetun, hyvin hajautetun 

sijoitusvarallisuuden, jolla rahoitetaan yhtiöiden toiminta 
ja uudet sijoitukset. Sijoitus toiminnalle asetettu 

reaalituottotavoite on 4 %.

Merkityksellinen 
omistajuus
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Omista ja kehitä -kategorian 
merkittävimmät tapahtumat

Restel: Toimintavuotta 2020 varjosti covid-19-pandemia. 
Sen vaikutus on läpäissyt kaikki Tradeka-Yhtiöiden omis-
tukset jollain tavalla, mutta erityisen vahvasti korona-
virus on vaikuttanut ravintolayhtiö Restelin toimintaan. 
Valtiovallan toimenpiteet koronaviruksen leviämisen 
hillitsemiseksi sekä niiden aiheuttama kysynnän lasku 
romahduttivat Restelin tilikauden tuloksen ja johtivat 
raskaisiin sopeuttamistoimiin mm. henkilökunnan 
lomautuksina. Uusia ravintoloita avattiin seitsemän  
kappaletta Helsinkiin, Hämeenlinnaan, Kuopioon ja 
Ouluun. Viiden ravintolan liiketoiminta loppui vuokra-
sopimusten päättyessä, joten kokonaisuudessaan  
Restelin ravintolaverkosto kasvoi kahdella ravintolalla.

Lehtipiste: Irtonumerojakelu päivittäistavarakauppoihin 
kehittyi hyvin aikakauslehtien sekä kirjojen osalta,  
mutta pandemia heikensi erityisesti sanomalehtien ja 
muiden tuotteiden myyntiä. Pakettipiste-automaatti-
verkoston kuluttajapakettien volyymit nousivat yli 
kahden miljoonan paketin.

Med Group: Tradecare-konsernissa ONNI-brändin alla 
toimivat valtakunnalliset ONNI hoiva- ja ONNI terveys 
-palvelukokonaisuudet, jotka tuottavat kotiin vietäviä 
hoivapalveluita vanhuksille, vammaisille ja lapsiperheille 
sekä kotisiivouspalveluita ja ensihoidon palveluita ja 
pääasiassa julkiselle sektorille tuotettavia henkilöstö-
kumppanuuspalveluita. Med Group jatkoi määrätietoista 
työtä kasvattaen palvelukokonaisuuksiaan sekä toteut-
tamalla tilikaudella useita kasvua vahvistavia yritys-
ostoja vahvistaen asemaansa pääkaupunkiseudulla  

sekä vaikuttavuussijoittamisen periaatteita toteutta-
vaan koulutusalan teknologiaa kehittäviin yrityksiin 
sijoittavaan rahastoon.

Malta ja toteuta -kategorian 
merkittävimmät tapahtumat

Vuoden aikana Tradeka-Yhtiöt jatkoi edelleen asumis-
osuuskuntamallin kehittämistä yhteistyössä FIRAn  
kanssa. Asumisosuukunnan tarkoituksena on tarjota  
markkinahintoja edullisempaa vuokra-asumista 
omistus asumisen laatukriteerein. Tradeka-Yhtiöt on 
luvannut hankkeelle rakentamisaikaisen siltarahoituksen 
ja vuonna 2020 käynnistyi toinen asumisosuuskunta- 
mallia noudattava ryhmärakennushanke.

Kategoriaan tehtyjen investointien ja annettujen 
sijoitus sitoumusten kokonaismäärä oli vuoden lopussa 
noin 8,65 miljoonaa euroa.

sekä Itä-Suomessa. Toimintavuonna korona vaikutti  
negatiivisesti ONNI hoivan ja ONNI terveyden liike-
vaihdon ja kannattavuuden kehitykseen.

A-Katsastus ja Ajovarma: Tradeka-Yhtiöt allekirjoitti  
joulukuussa 2020 yrityskaupan A-Katsastuksen ja 
Ajovarman ostamisesta osaksi yhtiön Omista ja Kehitä 
-kategoriaa. A-Katsastus Group on Suomen johtava  
ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoava  
toimija. Konserniin kuuluu myös Ajovarma Oy, joka 
vastaa kaikkien kuljettajantutkintojen vastaanotosta 
Suomessa. A-Katsastuksella on Suomessa noin  
150 toimipistettä ja 800 työntekijää.

Sijoita ja turvaa -kategorian 
merkittävimmät tapahtumat

Vuosi 2020 alkoi vahvasti ja osakkeiden nousu oli 
vahvaa. Nousu kääntyi kuitenkin koronapandemian 
vuoksi helmikuun puolivälin jälkeen ja markkinat laskivat 
rajusti. Tämä kuitenkin kääntyi vuoden mittaan vah-
vaksi nousuksi ja sijoitussalkun tuotosta tuli turbulentin 
sijoitusvuoden loputtua hyvä, Tradeka-sijoitus Oy:n 
sijoitustoiminnan tuotto oli 4,9 %, alittaen indeksinsä 
0,2 %-yksiköllä. Tradeka-sijoituksen omistaman  
sijoitusvarallisuuden määrä oli 31.12.2020 markkina- 
arvoon arvostettuna 566,0 miljoonaa euroa. 

Luo uutta -kategorian  
merkittävimmät tapahtumat

Tradeka-sijoitus teki vuoden aikana sijoitussitoumukset 
rahastoihin, joissa sijoitetaan pohjoismaisiin ravinnon-
tuotannon haasteita ratkoviin alkavan vaiheen yrityksiin 

25 %41 %

17 %17 %

Tradeka-sijoitus OyRestel Oy

Tradedot OyTradecare Oy

Liikevaihto
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Restel-konserni
Liikevaihto 180,4 milj. euroa
Liiketappio -14,6 milj. euroa 

Henkilötyövuosia keskimäärin 1 367
Toimitusjohtaja Mikael Backman

 
Tradedot-konserni

Liikevaihto 74,9 milj. euroa
Liikevoitto 4,1 milj. euroa

Henkilötyövuosia keskimäärin 176
Toimitusjohtaja Janne Mansukoski

 
Tradeka-sijoitus Oy

Liikevaihto 109,3 milj. euroa 
Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo  

566,0 milj. euroa
Sijoitustoiminnan tuotto 4,9 %

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  
16,7 milj. euroa

Henkilötyövuosia keskimäärin 2
Toimitusjohtaja Jari Pussinen

Tradecar-konserni

Yrityskauppa saatiin päätökseen  
helmikuussa 2021.

 
Tradecare-konserni 

Liikevaihto 74,3 milj. euroa
Käyttökate 1,8 milj. euroa

Henkilötyövuosia keskimäärin 1 603
Toimitusjohtaja Kaisa Tarkkanen

Tradeka-konsernin henkilöstö 
kokonaisiksi henkilötyövuosiksi 

muutettuna.

3 158

Yhtiön 100 % omistamat tytäryhtiöt
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Tradeka toteuttaa voitonjakolupaustaan lahjoitus- 
ja apurahatoiminnan sekä konsernin yhtiöiden 

omien yhteiskuntavastuuhankkeiden kautta. Lisäksi 
lupaukseen sisältyy Luo Uutta- sekä Malta ja toteuta 

-omistuskategorioiden sijoitustoiminta.
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Lahjoitukset  
ja apurahat

Yleishyödyllisen toiminnan tukijana Tradeka  
yhdessä Tradekan säätiön kanssa edistää jäsen-
ten arvojen mukaista toimintaa lahjoituksin. 

Tradeka palauttaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti 
merkittävän osan tuloksestaan takaisin suomalaiseen 
yhteiskuntaan tukemalla jäsenistön arvojen mukaista 
yleishyödyllistä toimintaa. Voitonjakolupauksensa mu-
kaisesti yhteis kuntaan palautuva summa on keskimää-
rin vähintään 10 prosenttia liiketoiminnan tuloksesta.

Avustustoiminnan ja lahjoitusten kautta Tradeka ja 
Tradekan säätiö haluavat olla mukana vahvistamassa 
Suomen tulevaisuutta tukemalla kansalaisia, tasa-arvoa, 
innovointia ja yrittäjyyttä. Tradekan lahjoituksia ovat 
saaneet hankkeet, jotka aktivoivat ja tukevat kansalaisia, 
uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista 
kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. 

,

Myös Tradeka-konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on 
omia vastuullisuushankkeita, jotka lasketaan osaksi  
Tradekan voitonjakolupausta. Vuonna 2020 hankkeissa 
painottuu nuorten työntekijöiden työurien tukeminen 
sekä kohteet, joissa Tradekan omistamat yhtiöt 
 osallistuvat tiiviisti kehittämistyöhön. Lahjoitusten 
lisäksi Tradeka palauttaa tuottoa takaisin suomalaiseen 
yhteiskuntaan tekemällä sijoituksia ja osallistumalla 
liiketoimintaan.
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Tytäryhtiöiden omat  
yhteis kunta vastuuhankkeet

Tradeka/Restel, Yhdessä työhön -ESR-yhteishanke 
Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa 6 674 € 

Med Group Oy, Onnistuneesti työuralle 5 600 €

Med Group Oy, ONNIn Elä täysii- ja Ikäänny ilolla  
-klubit 100 000 €

Korona-ajan huolipuhelin Tradeka-konsernin 
henkilöstölle 25 000 €

Lapset, nuoret ja perheet

UNICEF, Lapsiystävällinen kunta -digialusta, 70 000 €

Ensi- ja turvakotien liitto ry,  
Digi-sovellutukset laajasti käyttöön -hanke, 60 000 €

SOS-lapsikyläsäätiö, Jälkihuoltokumppani, 50 000 €

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry,  
Liikkuva luontoleiri, Pinskujen ja Nuorten Kotkien 
yhteishanke, 40 000 €

Lahden Diakoniasäätiö sr,  
Tulevaisuusvalmentaja-pilottihanke, 30 000 €

Lapselle lounas -kampanja, Ruokakasseja  
vähävaraisille perheille, 15 000 € 

Toimintatapojen uudistaminen

Eläkeläiset ry ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, 
Eläkeläistoiminnan vahvistamiseen toimintaympäristön 
muutoksessa, 60 000 €

Helsingin yliopisto, HELSEED-rahaston käynnistäminen, 
50 000 €

Arvo-liitto, Impact StartUp -kiihdyttämö, 25 000 €

Pertin Valinta, Osatyökykyisten työllistäminen osana 
Pertin Valinnan tuotantoja, 20 000 €

Gutsy Go ry, Gutsy Heroes, 10 000 €

Osuuskunta Visia (Visia GameFactory),  
My2050 -elämyspeli ilmastonmuutoksesta, 4 000 €

Tietoa, taitoa, tutkimusta ja perinteitä

Pellervo, Osuustoiminnan työelämäprofessuuri, 
25 000 €

Finnwatch, Selvitys kompensaatiota tarjoavista 
palveluista, 5 000 €

Vuonna 2020 myönnetyt apurahat
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sillä kokouksia, viestinvaihtoa ja raportteja riittää, kun 
osallisten mielipiteitä kuullaan tarkastuksen eri vaiheis-
sa. Ulospäin näkyvin osa sisäisen tarkastajan työssä 
on kuitenkin se, kun tarkastajat jalkautuvat johonkin 
organisaation toimipisteeseen. Käyntejä kertyy vuosit-
tain kymmeniä.

Olennainen rooli myös 
vastuullisuustyössä

Tradeka korostaa vastuullisuutta omassa ja omista-
miensa yhtiöiden toiminnassa. Vastuullisuuden yksi 
keskeinen osa-alue on hyvä ja läpinäkyvä hallinto; 
Tradeka onkin sitoutunut noudattamaan soveltuvin 
osin listayhtiöiden Corporate Governance -hallinnointi-
koodia. 

Sisäinen tarkastus  
on yhdessä tekemistä
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on omalta osaltaan 
varmistaa se, että organisaation toiminta on laadukasta 
ja, että tekemisen hyvä laatu välittyy myös ulospäin 
asiakkaille, sidosryhmille ja esimerkiksi potentiaalisille 
uusille työntekijöille.

M oni saattaa pelästyä tai hätääntyä, kun 
kuulee, että sisäinen tarkastaja on tulossa 
tarkastuskäynnille tai tekee tarkastuksen, 

joka koskee omaa työtä. Todellisuudessa syytä huoleen 
ei ole! Tarkastajat eivät nimittäin ole sormella osoitte-
lijoita tai virheen etsijöitä, vaan heidän tarkastuksensa 
tavoitteena on auttaa yksikköä ja sen työntekijöitä sekä 
kehittää ja korjata organisaation toimintaa.

Tradeka-konsernin sisäiset tarkastajat Erja Kiiskilä ja 
Henrik Tikkanen korostavatkin, että yhteistyö ja yhdes-
sä tekeminen ovat sisäiseen tarkastukseen olennaisesti 
kuuluvia osia:

– Keskeisin meidän työtä kuvaava sana on vuorovaikut-
teisuus. Tarkastuksen aloituspalaverista loppuraporttiin 

asti toimitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, sanoo 
Kiiskilä, joka toimii sisäisen tarkastuksen päällikkönä.

Sisäinen tarkastus auttaa  
organisaatiota kehittymään

– Tehtävänämme on auttaa organisaatiota kehittymään 
ja tukea sitä sen tavoitteiden saavuttamisessa. Työ on 
paljon laaja-alaisempaa kuin yleisesti ajatellaan, sillä 
tarkastettava kohde voi käytännössä olla mikä vain 
prosessi, Tikkanen kertoo.

Työ sisältää toki talouteen liittyviä tarkastuksia, mutta 
Tradeka-konsernissa voidaan yhtä lailla tarkastaa 
esimerkiksi lääkehallintaa, pöytäkirjoja tai ravintoloita. 
Kaksikko tekee valtaosan työstään työpöydän ääressä, 
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Sisäinen tarkastus on oleellinen osa Tradekan vastuulli-
suustyötä raportoidessaan vastuullisuuteen liittyviä 
havaintoja ja antaessaan suosituksia sen kehittämiseksi.

– Osuuskunta Tradekan omistavat sen jäsenet, joten 
sitä kautta on myös heidänkin etunsa, että yrityksessä 
asiat tehdään vastuullisesti ja siten, kuten on luvattu, 
sanoo Tikkanen.

– Toisaalta jäsenet ovat monesti myös konsernin yhtiöi-
den asiakkaita ja tällöin heille näkyy konkreettisesti se, 
miten hyvin prosessit toimivat vaikkapa siellä ravintolas-
sa, täydentää Kiiskilä.

Tarkastajat eivät ole 
sormella osoittelijoita 
tai virheen etsijöitä.
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Verojalanjälki 2020

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

Tradekan verojalanjälki vuonna 2020 oli yhteensä  
57,1 miljoonaa euroa (64,5 miljoonaa euroa vuonna 2019), 
josta maksettujen yhteisöverojen osuus oli 682 508 euroa. 
Arvonlisäveron osuus oli 8,4 miljoonaa euroa.*  
Kiinteistö veroa maksettiin 33 691 euroa ja varainsiirto-
veroa 29 463 euroa.

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

Tradeka-konsernin yritykset toimivat Suomessa ja mak-
savat veronsa Suomeen. Sijoitustoiminnassa Tradeka 
ei tee sijoituksia EU:n veroparatiisilistalla (ns. mustalla 
listalla) oleviin maihin eikä muihin yhtiön mielestä vero-
paratiiseiksi katsottaviin maihin.

* Konserniin kuuluu Tradecare, jonka liiketoiminta on ALV-vapaata.

**Tradeka-konsernin työntekijät ovat jäseninä Tradekan sairauskassassa. 

Työnantaja on maksanut sairauskassan jäsenistä kassalle kannatus-

maksua yhteensä 609 182 euroa, jota ei ole sisällytetty laskelmaan.

Verojalanjälki

euroa 2020 2019

Maksetut yhteisöverot 682 508 4 040 559

Maksetut arvonlisäverot 8 404 895 10 689 927

Ennakonpidätykset 19 949 505 20 683 826

Työeläkemaksut 26 523 948 28 107 457

Sotu 1 469 263 908 613

Kiinteistöverot 33 691 37 219

Varainsiirtoverot 29 463 800

Yhteensä 57 093 273 64 468 400
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Tuloskehitys

Konsernin liikevaihto oli 437,6 milj. euroa, mikä on 3,5 % 
edellisvuotta vähemmän. Konsernin liikevaihtoa pienensi 
covid-19-pandemia, negatiivisen kokonaistulosvaikutuk-
sen ollessa nettona arviolta -28 milj. euroa. Koronakriisin 
vaikutusta konsernin tulokseen on käsitelty myöhemmin 
tässä kertomuksessa kunkin tytäryhtiökonsernin osalta 
erikseen. Konsernin liiketappio oli -21 milj. euroa, tulos 
heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 42,9 milj. euroa. 

Sijoitusmarkkinoilla koettiin vahvan alkuvuoden jälkeen 
rajuja arvostustasojen laskuja, joita seurasi kuitenkin 
ennätysnopea toipuminen loppuvuonna. Kokonaisuu-
dessaan Tradeka-sijoituksen sijoitustoiminnan tuotoksi 
tuli 4,9 %, jota voi pitää erityisesti olosuhteisiin nähden 
hyvänä.
 
Restel-konsernin liiketoiminnan tuloksellisuus kehittyi 
melko suotuisasti maaliskuun 2020 puoliväliin saakka. 

Tämän jälkeen covid-19-kriisi ja toimenpiteet, joihin 
valtiovalta on ryhtynyt koronaviruksen leviämisen  
hillitsemiseksi sekä niiden vaikutukset asiakaskysyntään 
romahduttivat tilikauden tuloksen.

Tradecare-konserni jatkoi määrätietoista työtä kasvat-
taen ONNI-brändin alla tuotettuja valtakunnallisia  
ONNI hoiva- ja ONNI terveys -palvelukokonaisuuksia 
sekä toteutti tilikaudella useita kasvua vahvistavia 
yritysostohankkeita. Koronapandemia aiheutti epä-
varmuutta myös Tradecare-konsernin tuloskehitykseen, 
josta syystä alakonsernissa tehtiin tilikauden aikana  
10 milj. euron ylimääräinen poisto konserniliikearvosta.

Tradedot-konsernin irtonumerojakelu päivittäistavara-
kauppoihin kehittyi hyvin aikakauslehdissä sekä kirjois-
sa, mutta pandemian heikentävä vaikutus heijastui eri-
tyisesti sanomalehtien ja muiden tuotteiden myyntiin. 
Pakettipiste-automaattiverkoston kuluttajapakettien 
volyymit nousivat yli kahden miljoonan paketin.

Hallituksen toimintakertomus
Osuuskunta Tradeka 
Toiminta tilikautena 1.1.–31.12.2020 

Koko osuuskuntakonsernin vuoden 2020 tulosta voi 
luonnehtia olosuhteisiin nähden tyydyttäväksi. 

Emo-osuuskunnan liikevaihto oli 0,9 milj. euroa ja liike-
tappio -3,2 milj. euroa. Konsernin tilikauden tappio oli 
-11,6 milj, euroa (muutos edelliseen vuoteen -34,1 milj. 
euroa) ja Osuuskunnan tilikauden ylijäämä 0,0 milj. euroa 
(muutos edelliseen vuoteen -2,1 milj. euroa). 

Konsernirakenne 

Osuuskunta Tradeka -konsernin liiketoimintaa vuonna  
2020 harjoittivat emoyhtiö Osuuskunta Tradeka  
(hallinto- ja jäsenpalvelut), Tradeka-palvelut Oy  
( jäsen palveluiden tuottaminen) ja Tradeka-Yhtiöt Oy 
(ydinliiketoimintojen hallinnointiyhtiö) sekä Tradeka- 
Yhtiöt Oy:n kokonaan omistamat Tradeka-sijoitus Oy 
(sijoitus toiminta), Restel Oy tytäryhtiöineen (ravintola-
toiminta), Tradecare Oy tytäryhtiöineen (hoiva- ja 
ensi  hoito  liike toiminta sekä lääkärivälitys) ja Tradedot Oy 
tytär yhtiöineen (lehti-, kortti- ja pakettijakelu).
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Tradeka-Yhtiöt Oy allekirjoitti 16.12.2020 sopimuksen 
A-Katsastus Groupin koko osakekannan ostamisesta. 
Yhtiön omistivat aiemmin suomalainen pääomasijoitta-
ja MB Rahastot ja toimiva johto. Yrityskaupan toteutu-
minen edellytti Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyn-
tää ja kauppa saatiin päätökseen 4.2.2021. A-Katsastus 
Group on Suomen johtava ajoneuvojen katsastus- ja 
rekisteröintipalveluja tarjoava toimija. Konserniin kuuluu 
myös Ajovarma Oy, joka vastaa kaikkien kuljettajan-
tutkintojen vastaanotosta Suomessa. A-Katsastuksella 
on Suomessa noin 150 toimipistettä ja 800 työntekijää. 
Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 68 miljoonaa 
euroa. A-Katsastus Group yhdistellään Tradeka-Yhtiöt 
-konserniin helmikuusta 2021 lähtien Tradecar- 
alakonsernina, jonka emoyhtiö on Tradecar Oy.

Tradecare-alakonserniin hankittiin tilikaudella hoiva-
palveluyritykset H10 Kymppipalvelut Oy ja Mikkelin 
Hoivapalvelut Pelakuu Oy, jotka on yhdistelty  
Tradecare-alakonserniin joulukuusta 2020 lähtien.

Osuuskuntakonserniin kuului 31.12.2020 emo-osuus-
kunnan lisäksi 23 liiketoimintaa harjoittavaa tytär-
yhtiötä ja 3 osakkuusyhtiötä. Tradeka-Yhtiöt Oy vastaa 
Osuuskunnan ydinliiketoimintojen hallinnoinnista ja 
omistajaohjauksesta. Osuuskunta puolestaan keskittyy 
Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja Tradeka-palvelut Oy:n omistaja-
ohjaukseen sekä huolehtii jäsenistölle tarjottavista 
eduista ja Osuuskunnan muista jäsenpalveluista. 

Osuuskunnan jäsenpalvelut  
ja Tradeka-palvelut Oy

Osuuskunta Tradekalla on noin 206 000 jäsentä.  
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta palvelee  

jäseniään tarjoamalla heille kilpailukykyisiä etuja ja 
palveluita. Tradeka-palvelut Oy vastaa Osuuskunnan 
jäsenpalvelu- ja jäsenetutoiminnan toteutuksesta. 
Keskeisimpiä jäsenille tarjottavia etuja ovat alennukset 
Restelin operoimissa ravintoloissa, mutta kuluneena 
vuonna Med Groupin Onni hoivan laajennuttua valta-
kunnallisesti uusille paikkakunnille, on Tradekan jäsenille 
tarjottu kotisiivousetu entistä laajemman jäsenpiirin 
käytettävissä ja sen merkitys on kasvanut. Jatkossa 
A-Katsastuksen mukaantulo mahdollistaa jäsenille  
tarjottavien palvelujen lisäämisen edelleen. 

Vuoden 2020 alussa Osuuskunta Tradeka laski liikkeelle 
toisen tuotto-osuusannin. Tuotto-osuudet on suunnattu 
Tradekan jäsenille ja niiden vaatima vähimmäis sijoitus 
on 100 euroa ja enimmillään merkintöjä voi tehdä  
50 000 euron arvosta. Kaikkiaan tuotto-osuuksia on 
merkitty noin 3,6 milj. €. arvosta. Osuuskunnan edusta-
jisto päättää tuotto-osuuksille maksettavasta tuotosta 
vuosittain ja kesäkuussa maksettiin ensimmäistä kertaa 
tuottotavoitteen mukainen 3,5 % korko vuoden 2019 
annissa merkityille tuotto-osuuksille. Tuotto-osuusannin 
kautta kerätyt varat on lainattu Tradeka Yhtiöt Oy:lle 
käytettäväksi yhtiölle vahvistetun strategian mukaisesti 
sijoituskriteerit täyttäviin sijoituksiin.
 
Osuuskunnan jäsenviestintään liittyviä panostuksia 
kuluneella tilikaudella olivat verkkosivujen uusiminen  
ja sähköisen jäsenportaalin Oma Tradekan jatko-
kehittäminen. Myös sähköisten uutiskirjeiden formaatti 
uusittiin ja uutiskirjeiden merkitys jäsenetujen ilmoitus-
kanavana on kasvattanut merkitystään. Jäsenten  
osallisuutta vahvistettiin ottamalla käyttöön jäsen-
äänestys, jonka tulosten perusteella jaettiin 100 000 
euron suuruinen lahjoituspotti.  

Tradeka-sijoitus Oy 

Tradeka-sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tavoitteena on 
turvata Osuuskunta Tradeka -konsernin sijoitusvaralli-
suuden säilyminen ja arvonnousu. Tradeka-sijoituksen 
omistaman sijoitusvarallisuuden määrä oli 31.12.2020 
markkina-arvoon arvostettuna 566,0 milj. euroa. Pääosa 
varallisuudesta on sijoitettu osake- ja korkomarkkinoille 
maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista on pitkä-
aikaisia sijoituksia lähinnä kiinteistö, pääoma-, infra- ja 
lainarahastoihin.

Vuosi 2020 alkoi vahvasti ja osakkeiden nousu oli vahvaa. 
Nousu kääntyi kuitenkin koronapandemian vuoksi 
helmi kuun puolivälin jälkeen ja markkinat laskivat rajusti. 
Maaliskuun loppupuolella valtioiden vahvat tukitoimet 
sekä keskuspankkien rahamarkkinaoperaatiot käänsivät 
markkinan nopeaan nousuun, joka jatkui vahvana loka-
kuun puoliväliin, jolloin markkina hermoili USA:n vaaleja. 
Positiiviset rokoteuutiset saivat markkinan kuitenkin 
jälleen vahvaan nousuun marras-joulukuussa.

Sijoitussalkun tuotosta tuli turbulentin sijoitusvuoden 
loputtua hyvä, koska salkun riskitasoa pidettiin riittä-
vänä myös markkinan pohjalla. Tradeka-sijoitus Oy:n 
sijoitustoiminnan tuotto oli 4,9 %, alittaen indeksinsä 
0,2 %-yksiköllä. Tradeka-sijoitus Oy:n liikevaihto oli 
109,3 (70,1) miljoonaa euroa ja tulos ennen tilinpäätös-
siirtoja ja veroja 16,7 miljoonaa euroa (22,5).

Restel-konserni

Restel-konsernin liikevaihto oli 180,4 milj. euroa  
(227,3 milj. euroa) ja liiketappio oli -14,6 milj. euroa  
(-0,7 milj. euroa).
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Restelin liiketoiminnan tuloksellisuus kehittyi melko 
suotuisasti maaliskuun 2020 puoliväliin saakka. Tämän 
jälkeen covid-19-kriisi ja toimenpiteet, joihin valtiovalta 
on ryhtynyt koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi 
sekä niiden vaikutukset asiakaskysyntään romahdut-
tivat tilikauden tuloksen. Restel-konsernin liikevaihdon 
menetys covid-19-pandemian vuoksi 2020 oli arviolta 
noin 60 milj. euroa nettoliiketulosmenetyksen ollessa 
noin -16,5 milj. euroa. 

Restel aloitti heti maaliskuussa liiketoiminnan sopeut-
tamistoimet henkilökunnan lomautuksilla, vuokra-
sopimusneuvotteluilla ja liiketoimintakulujen alasajolla 
pyrkien sopeuttamaan toimintansa siten, että poikkeus-
olot aiheuttaisivat mahdollisimman vähän tappiota ja 
että mahdollisimman iso osa ravintoloista pystyttäisiin 
pitämään auki.

Restelin ravintolaverkosto kasvoi tilikaudella yhdellä 
uudella ravintolalla. Uusia ravintoloita avattiin seitsemän 
kappaletta Helsinkiin, Hämeenlinnaan, Kuopioon ja 
Ouluun. Kuuden ravintolan liiketoiminta loppui vuokra-
sopimusten päättyessä.

Restelin toiminnan vastuullisuudessa korostui viime 
vuonna erityisesti sosiaalinen vastuu ja henkilöstä 
huolehtiminen. Se esimerkiksi jakoi puolet saamastaan 
koronakorvauksesta lomautukseltapaluupalkkiona 
henkilöstölleen; korvausrahaa sai yli 1 300 lomautettua 
työntekijää. Viime vuonna käynnistyneen Burger Kingin 
ja Diakonissalaitoksen Yhdessä työhön -yhteishankkeen 
tavoitteena on tavoitteena helpottaa nuorten työhön 
pääsemistä ja parantaa heidän työelämätaitojansa. 
Ympäristövastuullisuuteen liittyviä tekoja olivat hiili-
jalanjäljen laskennan käynnistämisen lisäksi muun 

muassa ensimmäisten biovaakojen asentaminen  
asiakaspuolelle ja kolmen toimipisteen katolle asennetut 
aurinkopaneelit.

Tradecare-konserni

Tradecare-konserniin kuuluvat Med Group -yhtiöiden 
ONNI-brändin alla tuotetut valtakunnalliset ONNI hoiva- 
ja ONNI terveys -palvelukokonaisuudet, joiden puitteissa 
tuotetaan kotiin vietäviä hoivapalveluita vanhuksille, 
vammaisille ja lapsiperheille sekä kotisiivouspalveluita ja 
ensihoidon palveluita ja pääasiassa julkiselle sektorille 
tuotettavia henkilöstökumppanuuspalveluita. Tradecare- 
konsernin liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 
oli 74,3 milj. euroa ja käyttökate oli 1,8 milj. euroa.

Covid-19-pandemia on vaikuttanut negatiivisesti sekä 
tilikauden 2020 liikevaihdon ja kannattavuuden kehityk-
seen Tradecare-konsernissa. Arvio Tradecare-konsernin  
liikevaihtomenetyksestä on noin -5,1 milj. euroa ja  
nettokatevaikutuksesta noin -0,7 milj. euroa. Tämän 
lisäksi konsernissa tehtiin tilikauden aikana 10 milj. euron  
ylimääräinen poisto konserniliikearvosta. Korona-
pandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi myös 
Tradecare-konsernin rahoitusjärjestelyn ehtoja  
muutettiin tilikaudella 2020.

Med Group Oy osti kesäkuussa 2020 Domedi- 
konsernissa toimineen Toimiva Koti -kotisiivous- ja  
palveluliiketoiminnan. Kaupan myötä ONNI hoiva  
laajensi koti siivouksen ja kotihoidon palveluitaan etenkin 
pää kaupunkiseudulla. Marraskuussa 2020 ONNI hoiva 
laajensi valtakunnallista palvelutoimintaansa ostamalla 
joensuulaisen kotihoitoa tarjoavan JoenOnni Oy:n liike-
toiminnan. Liiketoimintakaupan myötä ONNI hoiva 

vahvisti hoiva- ja kotisiivouspalveluitaan Joensuun 
alueella. Lisäksi joulukuussa 2020 Med Group Oy osti 
H10 Kymppipalvelut Oy:n ja Mikkelin Hoivapalvelut 
Pelakuu Oy:n Vetrea-konsernilta. Kaupan myötä ONNI 
hoivan kotipalvelun, kotisairaanhoidon, henkilö-
kohtaisen avustamisen, lapsiperheiden palveluiden ja 
kotisiivouksen palvelut laajentuivat Iisalmen, Kouvolan, 
Savonlinnan, Mikkelin ja Kuopion alueelle. Tämän lisäksi 
ONNI hoiva vahvisti palvelutarjontaansa Kotkassa, 
Joensuussa ja Oulussa. 

Vastuullisuus näkyy osana jokaisen onnilaisen päivittäis-
tä työtä. Med Group on liittynyt YK:n Global Compact 
-aloitteeseen, jossa sitoudutaan toimimaan kymmenen  
yleismaailmallisesti hyväksytyn ihmisoikeuksiin,  
työ elämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen  
toimintaan liittyvän vastuullisuusperiaatteen mukaan. 
Vastuul lisuusohjelma toimii yhtiön matkalla tavoit-
teeseen, joka on olla toimialan vastuullisin toimija ja  
edistymisestä myös raportoidaan vuosittain. 

Osana yhteiskuntavastuullista ohjelmaansa Med Group 
järjestää monipuolisia ilmaisia tai omakustannehintaisia 
tapahtumia Elä täysii!- ja Ikäänny ilolla! -klubeissaan. 
Klubien tarkoituksena on mahdollistaa vammaisten, 
pitkäaikaissairaiden, liikuntarajoitteisten ja toisaalta 
ikäihmisten osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja  
elämyksiin sekä kasvattaa sosiaalista verkostoa ja  
tarjota vertaistukea. Iloa ja yhteisöllisiä hetkiä on järjes-
tetty myös lähes koko vuoden 2020 ajan jatkuneen 
covid-19:n aiheuttaman poikkeustilan aikana: Retket 
toimintakaupungeissa ovat vaihtuneet etäyhteyksillä 
toteutettuihin livelähetyksiin, jotka ovat tavoittaneet 
etenkin ikäihmisiä Suomen joka kolkasta.
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Tradedot-konserni

Tradedot-konsernin liikevaihto oli 74,9 milj. euroa, liike-
vaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto 
oli 4,1 milj. euroa, tulos laski edelliseen vuoteen verrat-
tuna 1,0 milj. euroa. Koronapandemia on vaikuttanut 
negatiivisesti sekä tilikauden 2020 liikevaihdon että 
kannattavuuden kehitykseen Tradedot-konsernissa. 
Arvio liikevaihtomenetyksestä on noin -2,6 milj. euroa ja 
nettokatevaikutuksesta noin -0,8 milj. euroa.

Lehtipisteen irtonumerojakelu päivittäistavarakauppoi-
hin kehittyi hyvin aikakauslehdissä sekä kirjoissa, mutta 
pandemian heikentävä vaikutus heijastui erityisesti 
sanomalehtien ja muiden tuotteiden myyntiin. Lehti-
tuotteiden myynti jatkoi siirtymää suuriin myymälä-
kokoluokkiin, hyper- ja supermarketien voittaessa 
markkinaosuutta edelleen.

Pakettipiste-automaattiverkoston kuluttajapakettien 
volyymit nousivat yli kahden miljoonan paketin. Muun 
muassa Matkahuollon, DHL:n ja Schenkerin paketteja 
toimittava avoin automaattiverkosto kattaa jo yli  
400 lokaatiota valtakunnallisesti. Valtaosa automaa-
teista sijaitsee kauppakeskuksissa ja päivittäistavara-
kauppojen yhteydessä.

Paletti Oy:n harjoittama kortti- ja paketointi tuotteiden 
liiketoiminta integroitui Lehtipisteen toimintoihin  
aiempaa tiiviimmin vuoden 2020 aikana kun toiminnot 
siirtyivät Lehtipisteen yhteyteen Vantaalle. Hämeen-
linnan kiinteistön omistuksesta luovuttiin loppu-
vuodesta 2020.

Osana Lehtipisteen tekemää vastuullisuustyötä  
Tradedot-konserniin kuuluva Paletti tekee yhteistyötä 
lukuisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Vuonna 
2020 se tuloutti yhteensä 480 000 euroa postikorteista, 
kalentereista ja adresseista. Lehtipiste ja Paletti ovat 
jäseninä pakkausmateriaalien ja paperituotteiden kierrä-
tyksestä vastaavissa tuottajayhteisöissä ja molemmissa 
yhtiöissä on käynnissä hanke pakkausmuovin vähentä-
miseksi. Lisäksi Paletti on sitoutunut noudattamaan 
kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja vastuullis-
ta metsien käyttöä edistävien FSC- ja PEFC-standardien 
mukaisesti.

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

Malta ja toteuta -sijoituskategorian puitteissa Tradeka- 
Yhtiöt on osallistunut FIRAn kehittämän OSKU-asunto- 
osuuskuntamallin kehittämiseen. Tradeka-Yhtiöt teki 
toimintavuonna 1,6 milj. euron sijoituksen ensimmäisen 
mallin mukaan toteutettavan kohteen rakentamis-
aikaiseen siltarahoitukseen. 

Malta ja toteuta -kategorian sisällä Tradeka-Yhtiöt on 
sitoutunut myöntämään enintään 3 miljoonan euron 
suuruisen sijoituksen Solidate Oy:n välittämiin lainoihin 
yksityishenkilöiden ylivelkaantumisongelmien ratko-
miseksi. Lainat ovat järjestelylainoja pikavippikiertee-
seen joutuneille henkilöille. Toimintavuoden aikana 
summasta on kutsuttu noin 260 000 euroa, josta  
11 000 euroa on kohdistunut Tradekan henkilöstön  
järjestelylainoihin Palkka haltuun -hankkeen kautta.

Kuluneen vuoden aikana Tradeka jatkoi yhdessä Takuu-
säätiön kanssa Palkka haltuun -hanketta, jossa lisätään 
konsernin työntekijöiden talous- ja velkaosaamisen  
taitoja. Yksi keino auttaa työntekijöitä on velkojen järjes-
telylainat. Tavoitteena on tuottaa malli, joka voi laajen-
tua myös muiden työnantajien käyttöön. Hankkeen 
kautta ohjausta ja neuvontaa on saanut runsaat sata 
konsernin työntekijää ja velkajärjestelyyn on ohjautunut 
noin 10 työntekijää. Korona vaikutti kuluneena vuonna 
työntekijöiden talouteen, mikä huomioitiin myös Palkka 
haltuun -hankkeen materiaaleissa ja sisällöissä.
 
Palkka haltuun -hanke on osa Tradekan voitonjako-
lupausta jakaa pitkällä aikavälillä keskimäärin 10 %  
tuloksesta takaisin yhteiskuntaan tukemalla yleishyö-
dyllistä toimintaa ja Tradekan vastuullisuusstrategian 
mukaista henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista.

Muita tilikauden aikaisia Tradeka-Yhtiöiden vastuulli-
suuspanostuksia on esimerkiksi Tradekan Sairaus-
kassa, jonka toimintapiiriin konsernin henkilöstö kuuluu. 
Voitonjakolupaukseen sisältyvät myös tytäryhtiöiden 
omat vastuullisuushankkeet. Näitä ovat muun muassa 
Med Groupin Ikäänny Ilolla!- ja Elä täysii! -klubit, Restelin 
ja Lehtipisteen toteuttama hiilijalanjäljen laskenta sekä 
Lehtipisteen osallistuminen Forum Virium -hankkeeseen, 
jonka myötä se aloitti lehtien ja pakettien jakelun sähkö-
avusteisilla polkupyörillä Helsingin keskustassa.

Vuonna 2020 Tradeka teki YK:n Global Compact  
-sitoumuksen ja laati ensimmäisen vastuullisuusraportin 
noudattaen Communication on Progress -raportointi-
mallia. Raportti kattoi Tradekan, Restelin ja Tradedotin. 
Tradecare eli Med Group laati oman itsenäisen vastuulli-
suusraportin noudattaen samaa raportointitapaa.  
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Lisäksi laadittiin YK:n PRI-raportti sijoitustoiminnan  
vastuullisuuteen liittyen. Toimintavuonna vastuullisuus-
strategiaa täydennettiin ilmastotavoitteiden osalta ja 
Tradeka ja sen omistamat yhtiöt huomioivat toiminnas-
saan Pariisin sopimuksen tavoitteet ilmaston lämpene-
misen pysäyttämiseksi 1,5 asteen lämpötilan nousuun.

Investoinnit

Konsernin investoinnit 10,2 milj. euroa (edellisenä  
vuonna 20,7 milj. euroa) muodostuvat pääosin  
Restel-konsernin ravintolatoiminnan investoinneista, 
Tradecare-konsernin liiketoiminta- ja yrityskaupoista 
sekä ambulanssi-investoinneista sekä Tradedot- 
konsernin pakettiautomaatti-investoinneista.
 
Konsernin tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kulut 
olivat 0,2 milj. euroa (edellisenä vuonna 0,1 milj. euroa)  
ja ne toteutuivat Restel-konsernissa sekä Tradecare- 
konsernissa. 

Rahoitus

Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden päät-
tyessä 57,5 milj. euroa eli 4,9 milj. euroa edellisvuotta 
vähemmän. Konserni on asetetun strategian mukaisesti 
pyrkinyt alentamaan hyvin korkeaa omavaraisuus-
astettaan ja tästä syystä tehdyt yrityskaupat on 
pankkirahoitettu vaihtoehtoisen sijoitusvarallisuuden 
vapauttamisen sijaan. Yrityskauppojen pankkirahoituk-
set on toteutettu ringfenced-projektirahoituksina riski-
en hallinta- ja jakosyistä. Koronapandemian vaikutusten 
takia ja konsernin rahoitusaseman varmistamiseksi 
lainamaturiteetteja järjesteltiin uudelleen ja Tradeka- 
sijoitus Oy:lle neuvoteltiin 30 milj. euron suuruinen 

valmiusluotto. Emoyhtiö Tradeka-Yhtiöt Oy antoi lisäksi 
väliaikaisen takauksen tytäryhtiökonsernin Tradecaren 
nostamille lainoille.

Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden ajan 
erinomainen. Tilikauden päättyessä konsernin rahoi-
tusomaisuuden (rahat ja pankkisaamiset sekä rahoi-
tusarvopaperit) määrä oli 24,9 milj. euroa. Konsernin 
vaihto-omaisuusarvopapereiden kirjanpitoarvo laski 
tilikauden aikana 17,4 milj. euroa 307,6 milj. euroon.

Taserakenne

Konsernitaseen loppusumma oli 701,6 milj. euroa, joka 
on 31,6 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Konser-
nin taseen oma pääoma oli 566,7 milj. euroa, vähen-
nystä 11,5 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 
tili kauden päättyessä 81 % (79 % vuonna 2019).

Osuuskunnan taseen loppusumma oli 467,2 milj. euroa, 
joka on edellisvuoden tasolla. Osuuskunnan oma pää-
oma oli 466,1 milj. euroa, kasvua 0,2 milj. euroa. Osuus-
kunnan omavaraisuusaste oli 100 % (100 % vuonna 2019) 
tilikauden päättyessä.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muun-
nettuna keskimäärin 3 158 (3 379). Restel-konsernin 
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 1 367 (1 637),  
Tradedot-konsernin 176 (204), Tradecare-konsernin  
1 603 (1 526), Osuuskunnan 5 (5), Tradeka-Yhtiöt Oy:n  
5 (5) ja Tradeka-sijoitus Oy:n 2 (2).

Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

Konserni  Emoyhtiö

2020 2019 2018 2020 2019 2018

Keskimää räinen 
lukumäärä 
tilikaudella

3158 3379 4 278 5 5 5

Tilikauden  
palkat  
ja palkkiot  
(milj. euroa)

111 119 85    1 1 1

Ympäristövaikutukset

Restel-konserni edellyttää tärkeimmiltä yhteistyö-
kumppaneiltaan vuotuista ympäristö- ja vastuullisuus-
raportointia. Restel on arvioinut, että Restel Liikenne - 
asemat Oy:ssä on olemassa mahdollisuus ympäristö-
riskeihin polttoaineiden käsittelyyn liittyen. Riskiä 
hallitaan noudattamalla turvallisuusohjeita. Muilta 
osin systemaattinen selvitys mahdollisista Restelin 
ympäristö riskeistä toteutetaan myöhemmin.

Tradecare-konsernissa merkittävimmät suorat 
ympäristö vaikutukset liittyvät pääasiassa ensihoito-
potilaiden kuljettamiseen ja siitä aiheutuviin päästöihin. 
Yhtiö suosii vähäpäästöisiä ajoneuvoja hankinnoissa 
ensihoitopalvelun tuottamiseen liittyvien toimin-
nallisten vaatimusten asettamissa rajoissa ja uusii 
jatkuvasti kalustoaan. Myös konsernin henkilökunnan 
työ suhdeautopolitiikka ohjaa vähäpäästöisten ajo-
neuvojen käyttöön. Toiminnassa syntyy vähäinen 
määrä lääkejätettä, joka hävitetään asianmukaisten 
määräysten mukaisesti. Konsernin toimintoihin ei liity 
merkittäviä ympäristöriskejä.
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Tradedot-konsernin merkittävimmät ympäristö-
näkökohdat liittyvät kuljetuksesta syntyviin kasvi-
huonekaasupäästöihin, jätteiden käsittelyyn sekä 
pakkausmateriaalien käyttöön, eikä toimintoihin liity 
oleellisia ympäristöriskejä. Lehtituotteiden kierrätys-
prosessi ja edelleenkuljetus paperinkeräyslaitoksiin on 
osa yhtiön sopimuksellisia vastuita. Paletti Oy sitoutuu 
toiminnassaan noudattamaan kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja FSC- ja PEFC-standardien  
periaatteiden mukaisesti. Paletin Suomessa valmiste-
tuille tuotteille on käytössä Avainlippu-merkki. Lehti-
piste ja Paletti ovat jäseninä pakkausmateriaalien ja 
paperituotteiden kierrätyksestä vastaavissa tuottaja-
yhteisöissä.

Konsernin GDPR ja  
whistleblowing-kanava

Tradeka-Yhtiöt konsernissa kaikki tytäryhtiöt seuraavat 
itsenäisesti GDPR-toimintojensa asianmukaisuutta ja 
vastaavat omista tietosuojaprosessistaan ja siitä, että 
järjestelmät ja toimintatavat ovat direktiivin ja muun 
lainsäädännön vaatimalla tasolla. Osuuskunta Tradekalla  
ja kullakin Tradeka-Yhtiöt -konserniin kuuluvalla tytär-
yhtiöllä on oma nimetty tietosuojavastaavansa. Tieto-
suoja vastaavien tehtävänä on arvioida ja valvoa, että 
prosessit täyttävät jatkuvasti direktiivin vaatimukset. 
Osana sisäisen valvonnan toimivuuden arviointia kon-
sernin sisäinen tarkastus huomioi myös tietosuojaan 
liittyvät asiat tarkastuskokonaisuuksissa. 

Kuluneen vuoden aikana on käynnistetty valmistautumi-
nen ns. whistleblowing-direktiivin kansalliseen voimaan-

astumiseen. Direktiivin tarkoituksena on vahvistaa suoja 
henkilöille, jotka havaitsevat ja ilmoittavat EU-oikeuden 

rikkomuksista. Tradeka-Yhtiöt-konsernissa otetaan käyt-
töön yhteinen direktiivin vaatimukset täyttävä ilmoitus-
kanava sekä luodaan prosessit kanavan kautta tehtyjen 
ilmoitusten käsittelemiseksi.

Jäsenistö

Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 821 uutta jäsentä 
ja Osuuskunnasta erosi 7 407 jäsentä. Osuuskuntaan 
kuului vuoden lopussa 206 274 jäsentä. Osuuspääoma 
oli tilikauden päättyessä 5,9 milj. euroa. Osuusmaksujen 
täydestä määrästä oli maksamatta 3,8 milj. euroa.

Edustajisto

Edustajiston kokous 28.5.2020 vahvisti Osuuskunnan 
vuoden 2019 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden 
tilivelvollisille ja päätti Osuuskunnan lahjoituksista. 
Muut Osuuskunnan sääntömääräiset asiat päätettiin 
siirtää käsiteltäväksi jatkokokouksessa, joka järjestettiin 
22.9.2020.

Hallinto ja johto

Osuuskunnan hallitus, johon kuuluu 22 jäsentä ja kaksi 
henkilöstön valitsemaa jäsentä, kokoontui tilikauden 
aikana 7 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi  
valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen 22.9. saakka  
ja 23.9. alkaen europarlamentaarikko Eero Heinäluoma.  
Varapuheenjohtajina toimivat rehtori Mikko Raudas-
koski, varatuomari Marjo Kiukkonen 22.9. saakka ja  
23.9. alkaen sosionomi Miia Nahkuri. Henkilöstön 
edustajina olivat Head of Marketing Anna Korpivaara 
ja pääluottamusmies Sinikka Anttila 22.9. saakka sekä 
pääluottamusmies Päivi Aaltola 23.9. alkaen. 

Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi OTK, VTM  
Perttu Puro.

Tilintarkastajat

Edustajiston 28.5.2020 valitsema varsinainen tilin-
tarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab pää-
vastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tradeka-Yhtiöt Oy allekirjoitti 16.12.2020 sopimuksen 
A-Katsastus Groupin koko osakekannan ostamisesta. 
Yhtiön omistivat aiemmin suomalainen pääomasijoittaja 
MB Rahastot ja toimiva johto. Yrityskaupan toteutumi-
nen edellytti Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää ja 
kauppa saatiin päätökseen 4.2.2021. A-Katsastus Group 
on Suomen johtava ajoneuvojen katsastus- ja rekiste-
röintipalveluja tarjoava toimija. Konserniin kuuluu myös 
Ajovarma Oy, joka vastaa kaikkien kuljettajantutkintojen 
vastaanotosta Suomessa. A-Katsastuksella on Suomes-
sa noin 150 toimipistettä ja 800 työntekijää. Konsernin 
liikevaihto vuonna 2019 oli 68 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät vuonna 2021 

Uusi vuosi käynnistyy tilanteessa, jossa pandemia  
jyllää edelleen ja tartuntamäärät kasvavat voimakkaasti 
Atlantin molemmin puolin. Uusia sulkutoimia on otettu 
käyttöön ja ne rasittavat talouskasvua alkuvuodesta 
merkittävästi. Samaan aikaan rokotteet ovat jo jakelussa 
ja aikanaan tilanne tulee sitä kautta helpottamaan.  
Sulkutoimista luopumiseen ja normaaliin elämään  
palaamiseen menee kuitenkin vielä kuukausia.  
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Talouselvytystä on tarvittu ja tarvitaan edelleen, jotta 
talouteen ei jäisi pysyviä vahinkoja, joiden myöhempään 
korjaamiseen ei ole edellytyksiä tai mahdollisuuksia. 
Talouskasvu kärsii jälleen uusista sulkutoimista, mutta 
sijoitusmarkkinoilla epävarmuus on pienempää, pitkälti 
rokotteen ja tehtyjen elvytystoimien ansiosta.

Tradeka-sijoitus Oy:n alkaneen sijoitusvuoden 2021 
näkymien osalta on tärkeää, että pandemia laantuu ja 
talouteen palaa normaali toimeliaisuus. Sijoitusmark-
kinan hinnoittelussa tämä skenaario on diskontattu 
ja pandemian pitkittyminen toisi markkinaan volatili-
teettia. Korkomarkkinoilla pysytään edelleen matalilla 
korkotasoilla ja merkittävää korkojennousua ei ole 
odotettavissa. Rahoitus on yrityksille edullista ja matala 
korkotaso pitänee myös riskilliset sijoitusluokat houkut-
televina. Keskuspankeilla ei ole varaa pilata orastavaa 
kasvua koronnostoilla, koska korkojen liiallinen nousu 
ajaisi osakkeet alamäkeen. Osakehintoihin on ladattu 
paljon positiivisia odotuksia ja vähitellen odotusten 
pitäisi realisoitua parempina tuloksina. Sijoitussalkun 
odotetaan tuottavan positiivisesti myös vuonna 2021.

Erityisesti kesän 2020 myönteisten kokemusten perus-
teella ei ole syytä arvioida asiakkaiden käyttäytymisen 
muuttuneen koronakriisin takia ravintolaliiketoiminnan 
kannalta ratkaisevalla tavalla toisenlaiseksi. Lisäksi 
taloudellisesti haastavampien aikojen voidaan arvioida 
jonkin verran lisäävän Restelin kaltaisten yritysten tarjo-
aman edullisemman ruuan kysyntää. Kuitenkin pande-
miatilanteen aiheuttamat ravintoloiden rajoitustoimet 
tulevat vaikuttamaan erittäin haitallisesti Restel-konser-
nin liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen vielä 2021.

Tradecare-konsernin tulos muodostuu vammaisten 
avustustoiminnasta, muista hoivapalveluista ja kotisii-
vouksesta sekä ensihoitoliiketoiminnasta ja toisaalta 
julkisen sektorin henkilöstövuokrausliiketoiminnassa. 
Onnistunut toiminta vaatii jatkuvaa ohjausta organi-
soimista ja tehostamista. Konsernin tuloksentekokyky 
määräytyy näissä toiminnoissa onnistumisessa sekä 
erityisesti sen mukaisesti, kuinka konserni onnistuu 
löytämään kannattavan kasvun kohteet ja toimintatavat 
kotiin vietävissä hoivapalveluissa. Konsernissa toteu-
tettu aktiivinen strategiatyö luo perustan arviolle, että 
Tradecare-konserni tulee vuonna 2021 saavuttamaan 
kannattavuustason, jonka arvioidaan olevan euromää-
räisesti paremmalla tasolla kuin vuonna 2020. Korona-
pandemian pitkittyminen tai rokotusten viivästyminen 
luovat kuitenkin vielä epävarmuutta vuoteen 2021.

Tradedot-konsernin näkymät vuodelle 2021 ovat lähes 
edellisvuoden tasolla, joskin covid-19-pandemia luo 
epävarmuutta myös vuoteen 2021. Lehtijakelun liiketoi-
mintaympäristö jatkuu haasteellisena johtuen painetun 
median laajemmasta laskevasta trendistä, jota epide-
mia on osin kiihdyttänyt. Strategiansa mukaisesti kon-
serni pyrkii vahvistamaan muita tukijalkoja, mutta myös 
pitämään lehtijakelun toimintaedellytykset mahdolli-
simman laadukkaina. Pakettipisteen pakettijakelu sekä 
automaattiliiketoiminnan odotetaan kehittyvän vahvalla 
kasvu-uralla kuluttajapreferenssien sekä muun markki-
nan mukaisesti. Paletin sekä Papua Merchandising Oy:n 
kortti-, lahjapakkaus- ja menekinedistämisliiketoiminto-
jen odotetaan kehittyvän positiivisesti.

Osuuskunta Tradeka -konsernin tunnusluvut

milj.euroa 2020  2019  2018  2017 2016 2015

Liikevaihto 438    453 430    551 489 461

Liiketulos −21      22    2    101 12 3

-liike vaihdosta (%) −4,8     4,8 0,5 18,4 2,4 0,7

Tulos ennen  
tp-siirtoja ja veroja   

 
−11      

 
27

 
12

 
108

 
22

 
9

Omavaraisuusaste (%) 81 79 75      81 75 89

Hallituksen esitys ylijäämän ja 
käyttörahaston käyttämisestä sekä 
tuotto-osuuksille maksettavasta korosta

Osuuskunta Tradekan tilikauden ylijäämä on 48 829,51 
euroa ja käyttörahasto on 443 315 127,26 euroa eli vapaa 
oma pääoma on yhteensä 443 363 956,77 euroa.

Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään käyttö-
rahastoon ja että käyttörahastosta lahjoitetaan 
Osuuskunnan sääntöjen 8§:n mukaisesti yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin enintään 600 000,00 euroa.

Hallitus ehdottaa, että tuotto-osuuksille maksetaan 
tilikaudelta 2020 3,5 % suuruinen korko.
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Osuuskunta-konserni
Konsernituloslaskelma 1.1.– 31.12.2020

euroa 2020 2019

LIIKEVAIHTO 437 563 194 453 412 666

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen lisäys (+) / vähennys (-) -1 345 287 -496 644

Liiketoiminnan muut tuotot 6 872 135 17 552 429

Liiketoiminnan kulut:

Materiaalit ja palvelut -228 835 567 -201 779 150

Henkilöstökulut -131 744 138 -143 606 187

Poistot ja arvonalentumiset -31 420 385 -22 377 603

Liiketoiminnan muut kulut -72 068 421 -80 749 982

Yhteensä -464 068 511 -448 512 922

LIIKEVOITTO/-TAPPIO -20 978 469 21 955 528

Rahoitustuotot ja -kulut 10 207 842 4 695 270

VOITTO/TAPPIO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -10 770 628 26 650 799

Tuloverot -1 089 467 -3 768 874

Vähemmistön osuus 259 236 -393 910

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -11 600 858 22 488 015

Konsernitase 31.12. 2020

euroa 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat:

Aineettomat hyödykkeet 23 212 918 23 393 172

Konserniliikearvo 102 380 857 118 917 714

Aineelliset hyödykkeet 29 293 324 32 764 399

Sijoitukset:

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 862 125 1 106 882

Muut sijoitukset 168 934 650 155 280 881

Pysyvät vastaavat yhteensä 324 683 874 331 463 047

Vaihtuvat vastaavat:

Vaihto-omaisuus 314 255 500 332 970 775

Saamiset 37 697 155 45 763 278

Rahat ja pankkisaamiset 24 917 139 23 015 404

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 376 869 794 401 749 457

Vastaavaa yhteensä 701 553 668 733 212 504

VASTATTAVAA

Oma pääoma:

Osuuspääoma 5 887 999 5 912 788

Tuotto-osuudet 3 451 000 2 183 800

Vararahasto 13 369 258 13 369 258

Käyttörahasto 545 589 767 524 242 465

Tilikauden voitto -11 600 858 22 488 015

Oma pääoma yhteensä 556 697 166 568 196 326

Vähemmistöosuus 10 980 049 11 239 285

Pakolliset varaukset 67 919 66 517

Vieras pääoma:

Pitkäaikainen vieras pääoma 51 073 539 44 774 885

Lyhytaikainen vieras pääoma 82 734 995 108 935 490

Vieras pääoma yhteensä 133 808 533 153 710 375

Vastattavaa yhteensä 701 553 668 733 212 504
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Konsernin rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2020

euroa 2020 2019

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -10 770 628 26 650 799

Oikaisut:

+ Poistot ja arvonalentumiset 31 420 385 22 377 603

-/+ Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 3 930 026 -4 362 006

-/+ Rahoitustuotot ja -kulut -10 207 842 -4 756 072

-/+ Muut oikaisut, mm. myyntivoitot ja -tappiot -3 433 776 -5 371 274

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 10 938 165 34 539 051

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-) / väh. (+) 7 001 031 1 118 621

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 18 715 275 -35 608 172

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -17 760 681 -2 280 355

Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja 18 893 791 -2 230 855

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 339 144 -1 492 576

Saadut osingot 201 121 350 795

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 14 799 560 6 445 426

Maksetut verot -32 107 -4 599 729

Liiketoiminnan rahavirta 32 523 220 -1 526 940

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -10 176 994 -20 625 429

Aineell. ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot 1 716 607 469 845

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -974 358 0

Ostetut liiketoiminnat -751 610 -66 245

Investoinnit muihin sijoituksiin -43 031 497 -37 600 625

Luovutustulot muista sijoituksista 0 2 251 303

Myydyt osakkeet 5 037 897 0

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 260 707 11 856 361

Myönnetyt lainat 0 -30 000

Pitkäaikaisten saatavien muutos -99 570 -1 552 018

Luovutustulot muista sijoituksista 21 546 073 18 465 731

Lainasaamisten takaisinmaksut 0 25 273

Investointien rahavirta -26 472 745 -26 805 803

euroa 2020 2019

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:

Osuusmaksut vuoden aikana 27 137 26 801

Palautetut osuusmaksut -201 827 -150 441

Annetut lahjoitukset -960 803 -859 861

Tuotto-osuudet 1 267 200 2 183 800

Tuotto-osuuksien korot -51 870 0

Lyhytaikaisten lainojen nostot 680 782 321 515

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -590 925 -315 345

Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 181 303 1 286 060

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -5 499 737 -23 286 284

Rahoituksen rahavirta -4 148 740 -20 793 755

RAHAVAROJEN MUUTOS 1 901 735 -49 126 499

RAHAVARAT 1.1. 23 015 404 72 141 903

RAHAVARAT 31.12. 24 917 139 23 015 404
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Osuuskunta Tradeka
Tase 31.12. 2020

euroa 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat:

Aineettomat hyödykkeet 176 382 0

Aineelliset hyödykkeet 968 395 1 245 526

Sijoitukset:

Osuudet saman konsernin yrityksissä 444 596 481 444 596 481

Muut sijoitukset 17 406 154 14 502 654

Pysyvät vastaavat yhteensä 463 147 412 460 344 660

Vaihtuvat vastaavat:

Saamiset 3 008 839 5 903 745

Rahat ja pankkisaamiset 1 047 409 967 652

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 056 248 6 871 397

Vastaavaa yhteensä 467 203 659 467 216 058

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Osuuspääoma 5 887 999 5 912 788

Tuotto-osuudet 3 451 000 2 183 800

Vararahasto 13 369 258 13 369 258

Käyttörahasto 443 315 127 442 304 546

Tilikauden ylijäämä 48 830 2 151 294

Oma pääoma yhteensä 466 072 214 465 921 686

Vieras pääoma

Pitkäaikainen 400 000 450 000

Lyhytaikainen 731 445 844 371

Vieras pääoma yhteensä 1 131 445 1 294 371

Vastattavaa yhteensä 467 203 659 467 216 058

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2020

euroa 2020 2019

LIIKEVAIHTO 891 792 891 792

Liiketoiminnan muut tuotot 75 922 76 952

Liiketoiminnan kulut:

Henkilöstökulut -1 376 794 -1 315 296

Poistot -89 530 -95 446

Liiketoiminnan muut kulut -2 655 709 -2 811 177

Yhteensä -4 122 032 -4 221 920

LIIKETAPPIO -3 154 318 -3 253 176

Rahoitustuotot ja -kulut 153 642 87 745

TAPPIO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -3 000 675 -3 165 431

Tilinpäätössiirrot 3 000 000 5 900 000

Tuloverot 49 505 -583 275

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 48 830 2 151 294
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O Osuuskunta Tradeka on Osuuskunta Tradeka 
-konsernin emoyritys. Osuuskunta Tradekan 
kotipaikka on Helsinki. Tradeka-konsernin  

tilinpäätöksen jäljennös on saatavissa Osuuskunta  
Tradekasta; Hämeentie 19, 00500 Helsinki.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla pois-
toilla ja kertyneillä arvonalennuspoistoilla. Suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttö-
omaisuushyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan 
perusteella hankintamenoista.

Poistoajat ovat:

Konserniliikearvo 10 – 20 vuotta

Liikearvot 5 – 20 vuotta

Aineettomat oikeudet 3 –10 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet 5 –10 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat 10– 40 vuotta

Koneet ja kalustot 3–8 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet 5–10 vuotta

Konserniliikearvojen ja muiden liikearvojen tuloa  
tuottavan vaikutuksen on arvioitu olevan vähintään 
10–20 vuotta.

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät vuokra-
tilojen korjausmenot poistetaan 10 vuodessa, elleivät 
vuokrasopimukset edellytä lyhyempää poistoaikaa. 
IT-ohjelmistojen hankintamenot poistetaan 5 vuodessa.

Kiinteistöjen kirjanpitoarvot konsernitaseessa vastaavat 
alkuperäisiä hankintamenoja tai suunnitelman mukaisia 
hankintamenojäännöksiä.

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

Vaihto-omaisuus koostuu Tradeka-sijoitus Oy:n vaihto- 
omaisuusosakkeista sekä konserniyhtiöiden operatiivi-
sen toimintaan liittyvistä varastoista. Vaihto-omaisuus 
on kirjattu alkuperäisen hankintamenon tai tätä alhai-
semman todennäköisen luovutushinnan määräi senä. 
Vaihto-omaisuuteen sisältyvien osakkeiden markkina- 

arvo oli tilikauden päättyessä noin 51,5 milj. euroa  
(ed.v. 44,9 milj. euroa) kirjanpitoarvoa korkeampi.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä  
alhaisempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusarvopaperit sisältävät julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevia rahasto-osuuksia ja joukkovelkakirja-
lainoja. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankinta-
menoon tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän toden-
näköiseen luovutushintaan.

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

Liitetiedot 31.12.2020
Osuuskunta-konserni
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Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty konserni  -
yhtiöiden tilinpäätökset ja osakkuusyhtiöiden  
tilinpäätöstiedot niiden hankintahetkestä lukien.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki  
sivulla 35 luetteloidut tytär- ja osakkuusyhtiöt.   

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetel-
mällä. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse perustettu-
ja. 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  
Osuuskunta-konsernin tilinpäätökseen KPL 1:5.3 §:n 
perusteella.

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

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

Osakkuusyhtiöt
Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetel-
mällä. Kaikki osakkuusyhtiöt ovat kiinteistöosakeyhtiöitä 
ja niiden tulososuudet sisältyvät rahoituseriin.

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

Laskennallinen verosaaminen perustuu pääosin  
verotuksessa vielä vähentämättömiin poistoihin sekä 
konsernin sisäisiin katteisiin ja konserniyhtiöiden  
aikaisemmilta vuosilta vahvistettuihin tappioihin.
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Osuuskunta-konserni
Tytäryhtiöt 31.12. 2020

Kotipaikka Konsernin  
omistus osuus %

Tradeka-palvelut Oy Helsinki 100 %

Tradeka-Yhtiöt Oy Helsinki 98 %

Restel Oy Helsinki 100 %

Restel Ravintolat Oy Helsinki 100 %

Restel Liikenneasemat Oy Helsinki 100 %

Restel Fast Food Oy Helsinki 100 %

Restel Mexican Food Oy Helsinki 100 %

Restel Fresh Food Oy Helsinki 100 %

Tradeka-sijoitus Oy Helsinki 100 %

Tradedot Oy Helsinki 100 %

Lehtipiste Oy Vantaa 100 %

Paletti Oy Hämeenlinna 100 %

Papua Merchandising Oy Vantaa 100 %

Tradecare Oy 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 Oy Turku 100 %

Hoivea Oy Ylivieska 100 %

Hoivea Palvelut Oy Oulu 100 %

Yhdessä Huomiseen Oy Tampere 100 %

H10 Kymppipalvelut Oy Savonlinna 100 %

Mikkelin Hoivapalvelut Pelakuu Oy Mikkeli 100 %

Tradecar Oy Helsinki 100 %

Osakkuusyhtiöt 31.12. 2020

Kotipaikka Konsernin  
omistus osuus %

Ki Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti Imatra 50 %

* Sulautunut Med Group Ensihoitopalvelut Oy:öön 31.12.2020
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Eero Heinäluoma, puheenjohtaja
Mikko Raudaskoski, varapuheenjohtaja

Miia Nahkuri, varapuheenjohtaja
Hilkka Ahde
Esa Anttila

Paavo Arhinmäki
Kaija Haapsalo

Jukka Kärnä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2021

KPMG Oy Ab

Jukka Rajala, KHT

Tilinpäätöksen ja  toiminta-   
kertomuksen  allekirjoitukset

Tilinpäätösmerkintä

Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 2021

Riitta Lehtola
Harri Moisio

Johanna Ojala-Niemelä
Tarja Pietilä

Jorma Pimperi
Kirsti Puurunen
Kari Rajamäki
Maritta Salo

Ulla-Maija Sievinen
Nina Söderlund

Miika Tiainen
Marja-Liisa Vuorenpää-Vainiola

Päivi Aaltola, henkilöstön edustaja
Anna Korpivaara, henkilöstön edustaja

Perttu Puro, toimitusjohtaja
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Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Osuuskunta Tradekan 
(y-tunnus 0196885-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että 
emo-osuuskunnan taseen, tuloslaskelman ja liite -
tiedot sekä konsernin rahoituslaskelman.

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

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
nouda    tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme 
kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvolli-
suudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riip-
pumattomia emo-osuuskunnasta ja konserniyrityksistä 
niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 

mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilin- 
tarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden  
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.  
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen  
laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja 
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka 
ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätök-
sen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtu-
vaa 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 jatkuvuu-
teen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan  

Tilintarkastuskertomus
Osuuskunta Tradekan jäsenille

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 väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheel-
lisyyttä, 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 taloudel lisiin päätöksiin, joita käyttäjät 
tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säily-
tämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuk-
sen ajan.  
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Lisäksi:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin 
riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja  
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen mää-
rän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus evidenssiä. 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski 
siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys 
jää havaitsematta, sillä väärin käytökseen voi liittyä  
yhteistoimintaa, väärentä mistä, tietojen tahallista 
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittä-
mistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

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

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimis-
periaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon teke-
mien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien 
tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja 
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpää-
tös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, 
ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista 
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epä-

varmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 
emo-osuuskunnan tai konsernin kykyä jatkaa toimin-
taansa. 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. Johtopäätök-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastus-
evidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emo-osuuskunta 
tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

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

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen sovel-
tuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yh-
teisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta 
informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilin-
tarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittami-
sesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoitukses-
ta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan 
lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puut-
teellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

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

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpää-
töksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäm-
me arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristirii-
dassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa 
hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se 
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuute-
namme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadit-
tu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakertomus 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 10. maaliskuuta 2021
KPMG OY AB

Jukka Rajala
KHT
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Osuuskunta Tradekan edustajisto

Uudenmaan piiri
Hilkka Ahde, Helsinki, 22.9.2020 saakka
Paavo Arhinmäki, Helsinki, 

22.9.2020 saakka
Maria Guzenina, Espoo 
Maija Jakka, Vihti, 18.12.2020 alkaen
Marjo Kiukkonen, Hyvinkää, 22.9.2020 alkaen
Juhani Kouhia, Hyvinkää
Tuija Lahtinen, Hyvinkää
Lasse Lehtinen, Helsinki
Antti Lindtman, Vantaa
Matti Pajuoja, Lohja
Matti Saarinen, Lohja
Jani Sievinen, Vihti
Pilvi Torsti, Helsinki

Varsinais-Suomen piiri
Kristiina Hellsten, Turku
Mikko Immonen, Mynämäki
Janne Laulumaa, Turku
Hannu Peltonen, Loimaa
Jukka Roos, Salo
Mikko Rönnholm, Naantali
Kaarina Vikman, Uusikaupunki
Johannes Yrttiaho, Turku

Satakunnan piiri
Erja Järvinen, Pori
Harri Lehtonen, Eura
Jari Myllykoski, Nakkila
Jari Pajukoski, Pori

Sari Pihlajaniemi, Kankaanpää
Antti Vuolanne, Pori

Hämeen piiri
Jorma Hacklin, Jokioinen
Antti Holopainen, Lahti, 

22.9.2020 alkaen
Ilkka Joenpalo, Forssa
Aarne Kauranen, Hämeenlinna
Vuokko Kautto, Lahti, 

22.9.2020 saakka
Leena Sahlsten, Hämeenlinna
Ritva Oinonen, Hämeenlinna
Kari Salmi, Lahti
Ulla Vaara, Lahti

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

Kaakkois-Suomen piiri
Jouni Backman, Savonlinna

Harri Helminen, Kouvola
Teemu Hirvonen, Savonlinna
Anneli Kiljunen, Lappeenranta
Raine Lehkonen, Mikkeli
Timo Mykrä, Imatra
Harri Nykänen, Imatra
Ritva Suomalainen, Savonlinna
Minna Tuukkanen, Kuusankoski
Esa Valkonen, Savonlinna

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

Vaasan piiri
Markus Aaltonen, Seinäjoki, 

22.9.2020 alkaen
Anneli Lehto, Vaasa
Riitta Lehtola, Seinäjoki, 

22.9.2020 saakka
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
Anne Huotari, Oulu
Raimo Järvenpää, Oulu
Erkki Kalliorinne, Oulu
Merja Kyllönen, Suomussalmi
Leena Mustonen, Kuusamo
Raili Myllylä, Kajaani
Tarja Ollanketo, Raahe

Lapin piiri
Jukka Ikäläinen, Kemi
Marketta Korrensalo, Kemi
Antti Liikkanen, Rovaniemi
Juha Pikkarainen, Kemijärvi
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Hallituksen puheenjohtaja
Tapani Hellstén, HM, varatoimitusjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja
Minna Lintonen, KM, rehtori

Mikko Aaltonen, HM
Mika Hentunen, KTM, FM, 

ammattikorkea   koulun opettaja
Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja
Neeta Röppänen, logistiikkapäällikkö
Jukka Simula, varatuomari

Henkilöstön edustaja
Sari Tamminen, hallintovastaava

Hallituksen puheenjohtaja  
Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos, 

22.9.2020 saakka
Eero Heinäluoma, europarlamentaarikko, 

23.9.2020 alkaen

Hallituksen varapuheenjohtaja 
Mikko Raudaskoski, rehtori

Hallituksen varapuheenjohtaja 
Marjo Kiukkonen, varatuomari, 

22.9.2020 saakka
Miia Nahkuri, kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja, 23.9.2020 alkaen

Hilkka Ahde, lastentarhanopettaja, 22.9.2020 alkaen
Esa Anttila, rehtori
Paavo Arhinmäki, kansanedustaja, 22.9.2020 alkaen
Kaija Haapsalo, sairaanhoitaja, pääluottamusmies
Antti Holopainen, ylilääkäri, 22.9.2020 saakka
Jukka Kärnä, elinkeinopoliittinen asiantuntija

Osuuskunta Tradekan  
hallitus

Tradeka-Yhtiöt 
Oy:n hallitus

Riitta Lehtola, yhteiskuntatieteiden maisteri, 
22.9.2020 alkaen

Harri Moisio, nuorisokodin johtaja
Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, 

varatuomari
Tarja Pietilä, pääluottamusmies
Jorma Pimperi, alueluottamusmies
Kirsti Puurunen, aluetoimitsija
Kari Rajamäki, valtiopäiväneuvos
Maritta Salo, pankkitoimihenkilö
Ilkka Sepponen, isännöitsijä, 

22.9.2020 saakka
Ulla-Maija Sievinen, toimittaja
Nina Söderlund, valtiotieteen maisteri
Miika Tiainen, opiskelija, 22.9.2020 alkaen
Marja-Liisa Vuorenpää-Vainiola, lähihoitaja

Henkilöstön edustajat  
Päivi Aaltola, pääluottamusmies
Anna Korpivaara, Customer Experience Director
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Osuuskunta Tradekan johtoryhmä

Perttu Puro,  
toimitusjohtaja,   
Osuuskunta Tradeka

Ari Tasa,  
talousjohtaja,   
Osuuskunta Tradeka

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

Jari Pussinen, 
toimitusjohtaja, 
 Tradeka-sijoitus Oy

Mikael Backman,  
toimitusjohtaja,  
 Restel Oy
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tradeka.fi
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