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K orona on varjostanut kaikkien suomalaisten 
elämän tavoin myös Tradekan toimintaa viime 
vuodet. Etätyöt sekä erilaiset suositukset ja rajoi-

tukset painoivat ravintolaliiketoimintaa tekevän Restelin 
tuloksen reilusti tappiolliseksi toista vuotta peräkkäin. 
Iskuja koronasta ovat saaneet kilpeensä myös hoivapal-
velut ja katsastusliiketoiminta. Sairastumiset, karantee-
nit ja suoranainen työvoimapula vaivaavat tällä hetkellä 
kaikkia palveluja-aloja, mutta painoivat erityisesti ONNIn 
viime vuoden tulosta. Samaan aikaan osassa konsernin 
yhtiötä on jouduttu turvautumaan lomautuksiin ja  
muihin poikkeusjärjestelyihin koronan hiljentämään  
toimintaympäristöön sopeutumiseksi.

Hankala tilanne ei valitettavasti ole vieläkään ohi. 
Alkuvuotta 2022 ovat sävyttäneet niin kiristyneet 
ravintolarajoitukset ja laajasti leviävä omikron-muun-
nos kuin kiristyvä geopoliittiinen tilanne. Kaikesta tästä 
huolimatta Tradekalla on ollut mahdollisuus panostaa 
liiketoiminnan kehittämiseen myös pandemian aika-
na. Vuoden vaihteessa Restel laajensi toimintaansa 

hankkimalla omistukseensa Hangon Makaronitehtaan 
ja Classic Pizza Ravintolat. Hankitut 23 uutta ravintolaa 
kasvattavat Restelin tarjoamaa ja avaavat osuuskunnal-
le kaivattuja uusia mahdollisuuksia jäsentensä palkitse-
miseen. Toimintavuonna myös muut konsernin yhtiöt 
ovat laajentaneet toimintaansa sekä uusin investoinnein 
että yrityskaupoin. Uuteen nor-
maaliin Tradeka palaakin merkit-
tävästi aiempaa vahvempana ja 
monipuolisempana.

Entisestään laajentuneen jäsene-
tutarjontansa ohella osuuskunnan 
alkuvuodessa näkyivät Tradekan 
edustajiston vaalit. Vaaleissa ase-
tettiin 526 ehdokasta ja vaalien 
äänestysprosentti kipusi noin 25 
prosenttiin. Vaaleissa valittu uusi 
hallinto pääsee heti kevään aikana aloittamaan työnsä 
ja suuntaamaan Tradekan toimintaa vastaamaan entis-
tä paremmin edessä oleviin haasteisiin.

Kohti kolmatta koronavuotta

Toimintavuoden aikana osuuskunnan jäsenet merkit-
sivät tuotto-osuuksia noin 1,4 miljoonan euron edestä; 
kaikkiaan niitä on merkitty noin 5 miljoonaa euroa. 
Osuuskunnan hallitus esittää tuotto-osuuksille makset-
tavan tuottotavoitteen mukaisen 3,5 % suuruisen koron 
viime vuodelta.

Vastuullisuuden osalta vuosi 2021 
merkitsi erityisesti osuuskunnan Tra-
dekalle asettamien vastuullisuusta-
voitteiden konkretisoitumista kaikissa 
konserniyhtiöissä. Erityisenä kehit-
tämisen painopisteenä ovat olleet 
ilmastokysymykset. Strategiaan tehty 
lisäys Pariisin ilmastotavoitteiden 
huomioimisesta käynnistikin viime 
vuonna kaikissa yhtiöissä hiilija-
lanjälkilaskennan. Laskenta auttaa 

arvioimaan omat ilmastovaikutuksemme ja tekemään 
huolellisesti kohdennettuja ja vaikuttavia toimia niiden 
pienentämiseksi.

Toimitusjohtajan katsaus

 Etätyöt sekä 
erilaiset suositukset 

ja rajoitukset painoivat 
ravintolaliiketoimintaa 

tekevän Restelin tuloksen 
reilusti tappiolliseksi 

toista vuotta peräkkäin. 



4Toimitusjohtajan 
katsaus

Vuosi  -
kertomus

Toiminta-
kertomus

Osuuskunta 
Tradeka

Vuoden
tapahtumat

Organisaatio- 
kaavio

Tradeka- 
Yhtiöt Oy

Lahjoitukset  
ja apurahat

Vero-
jalanjälki

Sisällys
Tiivistelmä  

tilinpäätöksestä
Tilintarkastus-

kertomus
Liite-
tiedot

Edustajisto, hallitus ja 
johtoryhmä

Voitonjakolupauksensa mukaisesti Tradeka lahjoitti 
viime vuonna yleishyödyllisen toimintaan 600 000 
euroa. Tälle vuodelle osuuskunnan hallitus on esittä-
nyt edustajistolle yhteensä 600 000 euron suuruisista 
lahjoituksista päättämistä. Yhdessä Tradekan säätiön 
ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön kanssa Tradekan 
lahjoitustoimintaan budjetoidaan 1,7 miljoonaan euroa 
tänä vuonna.

Kuluneen vuoden valopilkkuja oli erinomaisesti kehit-
tynyt sijoitustoiminta. Tradeka-sijoituksen sijoitustoi-
minnan tuotto oli 15,3 % ylittäen vertailuindeksinsä 4 
%-yksiköllä. Sijoitustoiminnan ohella Lehtipiste-konser-
nin toiminta ja talous kehittyivät vuoden aikana hyvin. 
Erityisesti Lehtipiste panosti Pakettipisteen automaat-
tiverkoston kasvattamiseen sekä markkina-asemansa 
vahvistamiseen kortti- ja paketointitarviketoimittajana. 
Pakettipisteen pakettiautomaattiverkosto kattoi vuo-
denvaihteessa lähes 550 automaattia ja vuoden aikana 
kuljetettujen pakettien määrä ylitti 3 miljoonaa.

Korona-aika on koetellut Tradekaa ja sen jäsenistöä ja 
kovia ajat ovat olleet myös Tradekan konserniyhtiöille 
sekä niiden asiakkaille ja työntekijöille. Puolestamme 
virus voisikin jo väistyä taka-alalle. Kun sen aika koittaa, 
toivottavasti hyvinkin pian, on Tradeka valmis vaikeuksis-
ta vahvistuneena palvelemaan jäseniään ja asiakkaitaan.

Helsingissä 18.2.2022

Perttu Puro
toimitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka
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Tradeka-Yhtiöt Oy

Tradeka- 
palvelut Oy

Osuuskunta Tradeka

Tradekan  
säätiö

Kuluttaja- 
osuustoiminnan  

säätiö

Osuuskunnan 
 jäsenet

(n. 200 000 
jäsentä)

100 % 100 %100 % 100 %100 %

98 %* 

49 %**

* % osakkeista     ** % päätösvallasta

1,8 %* 

46 %**

0,2 %* 

5 %**
100 %

Tradeka-sijoitus
sijoitustoiminta

Lehtipiste
Pakettipiste, Karto,  

Paletti & Putinki

A-Katsastus
Ajovarma 

ONNI
ONNI akuutti 
ONNI hoiva 

ONNI kumppani 
(Med Group)

Restel
Burger King, Taco Bell, 
Rax, Helmisimpukka, 

Food&Events, Classic Pizza, 
Hangon Makaronitehdas, 

Hemingway’s & 
Wanha Mestari
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Vuoden 2021 
tapahtumat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
hyväksyi Tradeka-Yhtiöt Oy:n 
yrityskaupan A-Katsastus 
Groupista. Uudeksi toimitus- 
johtajaksi nimettiin Petri Haikola.

Osuuskunta Tradekan edustajiston 
kokous käsitteli konsernin uuden- 
laisen palkitsemispolitiikan, joka 
kannustaa sen piiriin kuuluvia 
vastuullisuusnäkökohtien  
huomioimiseen ja liiketoiminnan 
vastuullisuuden kehittämiseen.

ONNI vahvisti kotihoidon  
palveluitaan Oulun seudulla  
ostamalla Walkea Sydän Oy:n  
liiketoiminnan.

Tradeka lahjoitti Helsingin 
yliopiston HELSEED-lahjoitus-
rahastoon 50 000 euroa. Rahasto 
tekee alkuvaiheen sijoituksia  
opiskelijoiden perustamiin  
startup-yrityksiin.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitukseen 
valittiin Lotta Staffans. Myös tytär- 
yhtiöiden hallituksiin valittiin uusia 
jäseniä: Sijoituksen hallitukseen 
Anders Ekholm, Resteliin Olli Kilpi 
sekä Med Groupiin Minna Metsälä 
ja Juha Rautio.

Restel osti Suomenlinnassa 
sijaitsevan Bastion Bistron 
koko liiketoiminnan.

4.2. 25.3. 21.4.

9.2. 5.3. 22.4.
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Restel lanseerasi Rax-rekan, 
joka kiertää erityisesti kesäisin 
kaupunkitapahtumissa 
ja festivaaleilla.

Tradeka maksoi tuotto-osuus- 
annissa merkityille osuuksille korkoa. 
Maksettava korko oli tavoitteen 
mukaisesti 3,5 %. 

HUSin hallitus valitsi ja valtuusto 
hyväksyi Tradeka-Yhtiöt enemmistö- 
omistajaksi yhteisyritykseen, joka 
vastaa diagnostiikkalaitepalvelun 
tarjoamisesta HUSille.

Lehtipiste kasvoi kotimaisella 
korttimarkkinalla ja osti Karto Oy:n 
ja Putinki Oy:n koko osakekannat.

ONNI osti kokkolalaisen 
Kotipalvelut Majakan 
liiketoiminnan.

Tradekan jäsenkyselyyn tuli 
4 420 vastausta. Vastaajat olivat 
tyytyväisempiä jäsenyyteensä kuin 
edellisenä vuonna.

4.5. 1.6. 10.6.

12.5. 26.5. 24.6.

 3,5%
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Tradekan vuosittainen jäsenkirje 
etukuponkeineen postitettiin 
kaikille jäsenille.

Anitra Komulaisen kirjoittama ja 
Siltalan kustantama Tradekan 
100-vuotishistoriakirja Punapää-
oman linnake – Työväen osuustoimin-
nan dramaattiset vaiheet julkaistiin.

Osuuskunta Tradekan edustajiston 
vaalien vaalikuulutus julkaistiin.

Restelin Food&Events Tapahtuma- 
ravintolat aloitti Kansallisoopperan 
ja -baletin ravintolapalveluiden 
operoinnin.

Tradeka-konserni otti käyttöön 
anonyymin whistleblowing- 
ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa 
konsernissa havaitusta vastuutto-
masta toiminnasta tai 
väärinkäytöksestä.

ONNI osti Turun seudulla toimivan 
Hoivatuulet Oy:n liiketoiminnan.

16.8. 2.9. 2.9.

1.8. 20.8. 9.9.
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Tradekan jäsenäänestys päättyi. 
Äänestyksessä jaettiin yhteensä 
50 000 euroa viidelle eri kohteelle. 
Äänestyksen voitti Luonnon- 
perintösäätiö.

A-Katsastus Group Oy:n 
hallitukseen valittiin 
Sanna Ruuskanen.

Pakettipisteen automaattien kautta 
jaettiin ennätysmäärä paketteja: 
92 346 kappaletta yhden viikon 
aikana.

Restelin Food&Events Tapahtuma- 
ravintolat osti kotkalaisen Ravintola  
Keisarinsataman liiketoiminnan.

Tradehit Oy osti Paletti Oy:lta 
Papua Merchandising Oy:n.

Tradeka päätti kompensoida jäsen- 
etujensa ja osuuskunnan toiminnan 
hiilipäästöjä osallistumalla FFD-Hope 
hiilikompensaatio-ohjelmaan.

Restel osti Makaronitehdas-ketjun ja 
Classic Pizza Ravintolat.

19.9. 15.11. 7.12.

3.11. 15.11. 7.12.

22.12.



10Toimitusjohtajan 
katsaus

Vuosi  -
kertomus

Toiminta-
kertomus

Osuuskunta 
Tradeka

Vuoden
tapahtumat

Organisaatio- 
kaavio

Tradeka- 
Yhtiöt Oy

Lahjoitukset  
ja apurahat

Vero-
jalanjälki

Sisällys
Tiivistelmä  

tilinpäätöksestä
Tilintarkastus-

kertomus
Liite-
tiedot

Edustajisto, hallitus ja 
johtoryhmä

O suuskunta Tradeka on yli satavuotias noin 
200 000 jäsenen suomalainen merkityksel-
lisen omistamisen osuuskunta. Sen johto-

ajatuksena on inhimillisemmän markkinatalouden 
toteuttaminen käytännössä. Tradekan sääntöjen 
mukaan osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on 
osuustoiminnallisia perinteitä kunnioittaen harjoittaa 
kannattavaa taloudellista toimintaa, tuottaa jäse-
nistölle kilpailukykyisiä etuja ja palveluja sekä tukea 
yleishyödyllistä toimintaa. Osuuskunnan toiminnassa 
toteutetaan jäsenten näkemystä hyvästä omistajuu-
desta toimimalla pitkäjänteisenä omistajana yrityksis-
sä sekä harjoittamalla vastuullista sijoitustoimintaa. 
Tradeka toimii myös ankkuriomistajana suomalaisessa 
talouselämässä.

Tradekan omistajuus toteutuu usealla tavalla: omis-
tamme ja kehitämme, sijoitamme ja turvaamme, 
mahdollistamme uutta, teemme hyvää tulosta sekä 
jaamme tuotoistamme merkittävän osan yhteiseksi 
hyväksi. Lisäksi myös maltamme odottaa omistus- 
temme kehittymistä.

Jäseniä kuullaan useissa kanavissa

Omistajaosuuskunta Tradekan jäsenille jäsenyys on väylä 
osallistua yhteisöllisesti omistettuun liiketoimintaan, 
jonka arvot koetaan omiksi ja toiminta hyödylliseksi sekä 
itselle että yhteiskunnalle. Ylintä päätösvaltaa käyttää jä-
senistö ”jäsen ja ääni” -periaatteella. Jäsenyys Tradekassa 
on hyvä tapa olla mukana vaikuttamassa myönteisellä 
tavalla suomalaiseen talouselämään ja yhteiskuntaan. 
Vuonna 2021 osuuskuntaan liittyi uusia jäseniä enemmän 
kuin vuosikymmeneen.

Tradekan jäsenet voivat vaikuttaa osuuskuntansa toimin-
taan monelle eri tavalla. Keskeinen ja perinteinen keino 
on ehdolle asettuminen ja äänestäminen osuuskunnan 
vaaleissa. Vaalien välissä Tradekassa on käytössä myös 
muita jäsenvaikuttamisen kanavia, kuten jäsenäänestys 
ja jäsenaloite. Jäsenaloitteen avulla jäsenet voivat vaikut-
taa osuuskunnan toimintaan tekemällä ja kannattamalla 
aloitteita. Vuonna 2021 uusia jäsenaloitteita jätettiin 42 
kappaletta; näistä osa oli ehdotuksia kohteiksi syksyn 
jäsenäänestykseen.  

Osuuskunta Tradeka 
Hyvää tulosta ja hyvää sekä jäsenille 
että yhteiskunnalle
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Vuoden 2021 jäsenkyselyn perusteella vastaajat ovat 
hieman tyytyväisempiä jäsenyyteensä kuin edellisenä 
vuonna, tuloksen ollessa 7,08/10 (2020: 6,83).

Tradekan tuotto-osuus

Tradekan tuotto-osuus on uudenlainen jäsenille tarjot-
tu jäsenetu. 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 talou-
dellisesta tuloksesta. Vähimmäissijoitus on 100 euroa ja 
enimmillään merkintöjä voi tehdä 50 000 euron arvosta. 
Kaikkiaan tuotto-osuuksia on merkitty noin 5 miljoonan 
euron arvosta. Irtisanottuja tuotto-osuuksia palautettiin 
vuonna 2021 noin 460 000 euroa.

Vuonna 2021 tuotto-osuuksille maksettiin tuottotavoitteen 
mukainen korko 3,5 %. Korosta päätetään vuosittain  
edustajiston kokouksessa. 

Vuonna 2021 
tuotto-osuuksille 

maksettiin tuottotavoitteen 
mukainen korko 

 
 3,5 %

Toimintavuonna jäsenet pääsivät osallistumaan osuus-
kunnan päätöksentekoon myös jäsenäänestyksen kautta. 
Äänestyksessä jaettiin 50 000 euron lahjoituspotti jäsen-
ten antamien äänten suhteessa. Viidestä äänestyskoh-
teesta eniten ääniä keräsi Luonnonperintösäätiö, joka sai 
26 % ääniosuudella yhteensä 13 000 euroa suomalaisen 
metsän ja luonnon suojelemiseen. Kaikki äänestyskohteet 
valittiin jäsenten jättämien ehdotusten perusteella. 

Jäsenet arvostavat jäsenetuja

Jäsenistölle tärkeitä ovat osuuskunnan merkittävät ja 
monipuoliset jäsenedut, joita tarjoavat sekä Tradekan 
omistamat yritykset että sen yhteistyökumppanit. 
Pitkäaikaisia vuosietuja täydentävät vaihtuvat extraedut. 
Jäsenetuja kehitetään jatkuvasti jäseniltä saadun palaut-
teen perusteella.

Tradeka toteuttaa vuosittain myös jäsenkyselyn, jossa 
kerätään palautetta ja kehittämisehdotuksia liittyen 
muun muassa jäsenetuihin. Kyselyn perusteella arvoste-
tuimpia jäsenetuja ovat kotiin lähetetyt etusetelit, joita 
voi käyttää Restelin ravintoloissa. Eduista käytetyimpiä 
ovat jatkuva 20 % alennus Restelin ravintoloissa sekä 
40 % alennus autopesuista. Kuluneena vuonna ONNIn 
laajentaessa kotisiivouspalvelua uusille paikkakunnille on 
myös siivousetu ollut yhä laajemmalti jäsenistön käytet-
tävissä, ja tätä myöden edun merkitys on kasvanut. Leh-
tipisteen omistama Karton verkkokauppa on tarjonnut 
etuja korteista ja pakkaustarvikkeista ja lisäksi jäsenet 
ovat saaneet jäsenetuna alennusta ajoneuvojen mää-
räaikaiskatsastuksista A-Katsastuksen asemilla ympäri 
Suomen.
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Lisää 
talous- ja 
vastuullisuus- 
viestintää
Tradeka viestii jäseneduista ja ajankohtaisista asioistaan 
aktiivisesti omilla verkkosivuillaan, sosiaalisen median 
kanavissa sekä sähköisellä uutiskirjeellä. Kerran kuussa 
jäsenille lähetettävässä uutiskirjeessä kerrotaan ajan-
kohtaisten etujen ja konsernin uutisten lisäksi Tradekan 
vastuullisuus- ja lahjoitustoiminnasta.

Toimintavuonna Tradeka jatkoi sen omien sosiaalisen 
median kanavien kehittämistä. Näistä jäsenistölle  
edelleen tärkein kanava on Facebook, mutta myös 
vuonna 2020 perustetun Instagram-tilin seuraaja- 

määrä ja sitoutumisaste on kasvanut tasaisesti. Kussa-
kin kanavassa julkaistaan sille määritellyn kohderyhmän 
ja suunnitelman mukaisesti uutisia ja ajankohtaista tie-
toa osuuskunnan toiminnasta. Toimintavuonna lisättiin 
erityisesti vastuullisuuteen liittyviä sisältöjä.

Myös Tradekan liike- ja sijoitustoimintojen kehittymi-
sestä on viestitty aktiivisesti. Tämä tieto palvelee muun 
muassa tuotto-osuuksia merkinneitä tai merkintää 
suunnittelevia jäseniä. Osuuskunnan verkkosivuilla on 
julkaistu neljä kertaa vuodessa osavuosikatsaus, joka 
pitää sisällään Tradeka-Yhtiöt-konsernin sekä liiketoi-
mintayhtiöiden ja sijoitustoiminnan tiivistetyt tuloslas-
kelmaluvut. Myös sijoitustoiminnasta kerrotaan jäsenille 
ja sidosryhmille kattavammin; sijoituspolitiikan periaat-
teita on avattu verkkosivuilla muun muassa ilmastota-
voitteiden ja vastuullisen sijoittamisen osalta. Lisäksi 
kaksi kertaa vuodessa julkaistaan Tradeka-sijoituksen 
sijoitusallokaatio ja salkun koostumus.

Tuoreimman kesällä 2021 tehdyn jäsenkyselyn tulosten 
perusteella Tradekan viestintä on kehittynyt, sillä yhä 
useampi vastaaja on sitä mieltä, että Tradeka viestii toi-
minnastaan hyvin ja vastaajat myös kokevat tietävänsä 
riittävästi Tradekan omistuksista ja toiminnasta. Saadun 
palautteen perusteella jäsenet arvostavat erityisesti 
vuosittain postitse lähetettävää jäsenkirjettä. Sitä odo-
tetaan ja kysellään jo heti vuoden vaihduttua. Vuonna 
2021 jäsenkirjeen mukana lähetettiin neljä viiden euron 
ravintolaetuseteliä. Osuuskunnan uutisten lisäksi kirjees-
sä kerrottiin mahdollisuudesta tilata heijastinvalikoima 
ilmaiseksi jäsenen kotiin toimitettuna.

Helmikuussa 2021 jäsenpalvelun asiakastyö siirtyi 
Tradeka-konserniin kuuluvalle ONNIn asiakaspalvelu- 
yksikölle. Muutoksella tavoiteltiin jäsenpalvelun laadun 
ja joustavuuden kasvattamista erityisesti ruuhkati-
lanteissa. Jäsenpalvelu vastaa jäsenten kysymyksiin 
puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.

Suomalaisen Työn Liitto on 
myöntänyt Tradeka-konsernille 

Avainlippu-tunnuksen. Avainlippu 
on merkki Suomessa työllistävästä 

palvelusta tai Suomessa 
valmistetusta tuotteesta.
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O suuskunta Tradekan edustajiston vaalit 
järjestettiin helmikuussa 2022. Osuuskun-
nassa ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet 

valitsivat osuuskunnalle seuraavaksi kuudeksi vuodeksi 
edustajiston. Tradekan vaalit käytiin koko Suomessa 
1.2.–15.2.2022. Vaaleissa edustajistoon valittiin 75  
jäsentä ja 75 varajäsentä viidestä vaalipiiristä. 
 
Tradekan edustajistovaalien ehdokasasettelu kävi 
joulukuussa vilkkaana ja ehdokkaita asetti kuusi eri 
ryhmää tai puoluetta. Ehdokkaita asetettiin enemmän 
kuin edellisissä vaaleissa kuusi vuotta sitten; kaikkiaan 
ehdokkaita oli 526 ja valitsijayhdistyksiä 31. 
 
Vaalit käytiin sähköisen äänestyksen ja postiäänes-
tyksen yhdistelmänä. Äänioikeutettuja vaaleissa olivat 
kaikki osuuskunnan jäseneksi vuoden 2021 liittyneet. 
Vilkas ehdokasasettelu toteutui vilkkaana äänestys-
aktiivisuutena, kun aktiivisten jäsenten äänestyspro-
sentiksi muodostui 25,5 %. Edustajistoon valituista 
jäsenistä yli 40 % on uusia edustajia.

Jäsenet 
vaikuttivat 
vaaleissa

Tradekan edustajiston vaalit 2022

(edellinen edustajisto: 
 N:44 %/M:55%)

49 % 
naisia

51 % 
miehiä

äänestänyttä
(äänestysprosentti 25,5 %)

äänesti  
sähköisesti

keski-ikä
(edellisten vaalien jälkeen 

noin 60 vuotta)

varsinaisista  
jäsenistä uusia

edustajaa  
edustajistossa

50 934

11 %

57 
vuotta

40 %

75



14Toimitusjohtajan 
katsaus

Vuosi  -
kertomus

Toiminta-
kertomus

Osuuskunta 
Tradeka

Vuoden
tapahtumat

Organisaatio- 
kaavio

Tradeka- 
Yhtiöt Oy

Lahjoitukset  
ja apurahat

Vero-
jalanjälki

Sisällys
Tiivistelmä  

tilinpäätöksestä
Tilintarkastus-

kertomus
Liite-
tiedot

Edustajisto, hallitus ja 
johtoryhmä

vastaajaa  
jäsenkyselyssä
(2020: 3 640 vastausta)

vastaajaa  
uusien jäsenten 

kyselyssä
(2020: 183 vastaajaa)

vastaajaa  
hallinnon kyselyssä 

(2020: 79 vastausta)

349 814 420Vuonna 2021 Tradeka teki vuosittaisen 
jäsenkyselyn lisäksi viimevuotiseen tapaan 

erillisen kyselyn osuuskunnan uusille jäsenille. 
Lisäksi tehtiin kysely Tradekan 

hallinnon edustajille.

Kyselyt Tradekan jäsenistölle ja hallinnolle

jäsenkyselyyn 
vastanneista oli sitä 

mieltä, että Tradeka on 
suomalaisia työllistävä 

ja vastuullinen.

vastaajista voi 
suositella Tradekan 

jäsenyyttä.

osuuskunnan uusista 
jäsenistä kertoi liittyneensä 

jäsen etujen vuoksi. 7,08/10

Kuinka tyytyväinen 
olet jäsenyyteesi?

(2020: 6,83/10)Myös jäsenkyselyn vastaajista 87 % arvostaa 
jäsenetuja. Erittäin tärkeä tai tärkeä syy 

osuuskunnan jäsenyyteen on 76 % mielestä 
myös osuuskunnan arvot.

86 % 80 % :n 78 %
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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) asiantuntevuus ja johdonmukaisuus 
3) pitkäjänteisyys 
4) vastuullisuus ja kohtuullisuus. 
 
Osuuskunta Tradeka on linjannut, että Tradeka-Yhtiöt 
Oy:n harjoittaman liiketoiminnan tulee perustua Osuus-
kunta Tradekan strategiassa vahvistettujen vastuulli-
suuslinjausten painopistealueisiin ja sen tulee tavoitella 
omistajaohjauksessaan sitä, että sen omistamat yhtiöt 
ovat toimialojensa vastuullisimpia ja ottavat toiminnas-
saan huomioon Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. 
 
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, 

pitkäjänteinen ankkuriomistaja.

Kategoriaan kuuluvat Tradeka-Yhtiöt Oy:n  
kokonaan omistamat Restel Oy, Tradedot Oy 

(Lehtipiste Oy) sekä Tradecare Oy (Med Group Oy). 
Helmikuussa 2021 kategoriaan liitettiin 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 

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 kategorian tavoitteita toteuttaviin pääomarahastoihin. 
Tradeka-Yhtiöt Oy:n tavoitteena on allokoida kategoriaan 5 % 

Tradekan sijoitusvarallisuudesta. 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” 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.

Sijoita ja turvaa

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

Kaksi kolmasosaa 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. Sijoitustoiminnalle asetettu 
reaalituottotavoite on 4 %.

Merkityksellinen 
omistajuus
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Omista ja kehitä -kategorian 
merkittävimmät tapahtumat

Restel: 2021 oli ravintola-alalle jo toinen erittäin vaikea 
vuosi. Covid-19-pandemialla on ollut merkittävä vaiku-
tus Restelin liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Pande-
mian aiheuttama epävarmuus ravintola-alalla heijastui 
henkilöstön saatavuuteen, joka on heikentynyt entises-
tään. Synkistä olosuhteista huolimatta Restel onnis-
tui pitkäaikaisen strategisen tavoitteensa mukaisesti 
kasvattamaan toimintaansa myös yritysostoin. Restelin 
ravintolaverkosto kasvoi tilikaudella 15 uudella ravinto-
lalla: Uusia ravintoloita avattiin eniten Taco Bell -ketjuun, 
jossa avattiin viisi uutta ravintolaa. Kahdeksan ravinto-
lan liiketoiminta loppui vuokrasopimusten päättyessä.  
Loppuvuodesta Restel osti Hangon Makaronitehtaan ja 
Classic Pizza Ravintolat. Ketjuihin kuuluu yhteensä 23 
ravintolaa, joista viittä operoi ulkopuolinen yrittäjä.

Lehtipiste: Jakelu päivittäistavarakauppoihin kehittyi 
hyvin aikakauslehtien ja myös kirjojen ja keräilytuottei-
den osalta. Lehtijakelu kehittyi vuoden aikana ennus-
tettua paremmin pandemiasta ja painetun median 
laskevasta yleisestä trendistä huolimatta. Paketti-
piste-automaattiverkoston kuluttajapakettien volyy-
mit nousivat yli kolmeen miljoonaan pakettiin. Myös 
korttiliiketoiminta kehittyi kokonaisuutena positiivisesti. 
Tradedot-konserni hankki omistukseensa Karto Oy:n 
ja Putinki Oy:n osakekannat ja näillä kaupoilla vahvisti 
asemaansa kortti- ja paketointituotteiden liiketoimin-
nassa. Postituspojat ja Papua Merchandising Oy myytiin 
tilikauden aikana.

Med Group: Tradecare-konsernissa ONNI-brändin alla 
toimivat valtakunnallinen ONNI hoiva-, ONNI kumppani- 
ja ONNI akuutti -palvelukokonaisuudet, joista etenkin 
ONNI hoiva sekä ONNI kumppani kasvoivat tilikauden ai-
kana tekemällä kasvua vahvistavia yritysostohankkeita. 
Työvoiman saatavuuden kanssa on ollut toimintavuonna 
haasteita erityisesti hoiva-alalla.

A-Katsastus ja Ajovarma: Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
hyväksyi kaupan, jolla Tradeka-Yhtiöt Oy osti A-Katsas-
tus Groupin koko osakekannan helmikuussa 2021, jolloin 
A-Katsastus Group yhdistettiin Tradeka-konserniin. 
Yhteistyö Tradeka-konsernin muiden yhtiöiden kanssa 
alkoi sujuvasti ja useita onnistuneita synergiaprojekte-
ja käynnistettiin. Katsastusliiketoiminnan liikevaihdon 
laskuun toimintavuonna vaikutti merkittävästi määräai-
kaiskatsastusten kokonaismarkkinan 3 %:n lasku. Myös 
käyttökate laski, mihin vaikuttivat katsastusliikevaihdon 
laskun lisäksi muun muassa panostukset Ajovarman 
toimintaan, joka näkyi muun muassa henkilöstökulujen 
kasvuna.

Sijoita ja turvaa -kategorian 
merkittävimmät tapahtumat

Vuosi 2021 oli poikkeuksellisen vahva sijoitusvuosi ja 
Tradeka-sijoituksen sijoitussalkun tuotosta tuli erin-
omainen: 15,3 %, voittaen indeksinsä 4,0 %-yksiköllä. 
Salkun riskitaso pidettiin korkeana koko vuoden ja 
tämä tuotti selvästi indeksiä paremman tuoton. Trade-
ka-sijoituksen sijoitusvarallisuuden määrä oli 31.12.2021 
markkina-arvoon arvostettuna 620,1 miljoonaa euroa. 
Pääosa varallisuudesta on sijoitettu osake- ja korko-
markkinoille maailmanlaajuisesti.
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Luo uutta -kategorian  
merkittävimmät tapahtumat

Luo Uutta -kategorian sisällä Tradeka-sijoitus on aikai-
sempina vuosina tehnyt sijoitussitoumuksia rahastoihin, 
joissa sijoitetaan esimerkiksi pohjoismaisiin ravinnon-
tuotannon haasteita ratkoviin alkavan vaiheen yrityksiin 
ja vaikuttavuussijoittamisen periaatteita toteuttavaan 
koulutusalan teknologiaa kehittäviin yrityksiin. Luo 
Uutta -kategoriaan kuuluvat rahastot ovat kutsuneet 
pääomia tilikauden aikana yhteensä 0,9 miljoonaa 
euroa. Luo Uutta -sijoitusten nykyinen markkina-arvo on 
15,5 miljoonaa euroa.

Malta ja toteuta -kategorian 
merkittävimmät tapahtumat

Tradeka-Yhtiöt Oy:n asumisosuuskuntamallin kehittämi-
nen yhteistyössä Firan kanssa jatkui; ensimmäinen talo, 
Koskelan Lehmus, valmistui loppukesästä 2021. Tradeka 
tarjosi hankkeelle siltarahoitusta, joka on tilikauden aika-
na maksettu takasin. Asukkaat omistavat asumisosuus-
kunnan osuudet ja osuuskunta pyrkii vuokraamaan kiin-
teistöstä asuntoja asukkaille alueen vastaavia kohteita 
edullisemmin. Tradeka teki toimintavuonna Firan kanssa 
siltarahoitussopimuksen Helsingin Postipuiston ryhmä-
rakentamiskohteeseen. 

Tradeka-Yhtiöt on myös rahoittanut Solidate Oy:n 
välittämiä lainoja yksityishenkilöiden ylivelkaantu-
misongelmien ratkomiseksi. Lainat ovat järjestelylainoja 
pikavippikierteeseen joutuneille henkilöille. Vuoden 2021 
lopussa lainojen määrä oli 392 000 euroa, josta 
6 000 euroa kohdistui Tradekan järjestelylainoihin 
Palkka haltuun -hankkeen kautta. Yhteistyö Solidaten 
kanssa päättyi toimintavuonna.

34 %

16 %

15 %

11 %

24 %

Restel Oy

Tradedot Oy

Tradecare Oy

Tradecar Oy

Tradeka- 
sijoitus Oy

Liikevaihto 
2021
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Konserniin uutena 
yhtiönä A-Katsastus

T        radeka-Yhtiöt Oy allekirjoitti joulukuussa 2020 
sopimuksen A-Katsastus Groupin koko osake-
kannan ostamisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

hyväksyi kaupan helmikuussa 2021 ja A-Katsastus siirtyi 
osaksi Tradeka-konsernia. A-Katsastuksella on Suomes-
sa noin 150 toimipistettä ja 800 työntekijää.

A-Katsastus Group Oy koostuu ajoneuvokatsastuksia 
tekevästä A-Katsastuksesta ja muun muassa kuljetta-
jantutkintoja vastaanottavasta Ajovarmasta. Julkisen 
sääntelyn piiriin kuuluvana yhtiönä A-Katsastus asettui 
erinomaisesti osaksi Tradekan Omista ja kehitä -kate-
goriaa, jonne kuuluu muitakin kotimaisia palvelualan 
yhtiöitä. 

A-Katsastus Groupin pitkäaikainen toimitusjohtaja Kari 
Kivikoski siirtyi omistajan vaihdoksen yhteydessä yhtiön 
hallitukseen ja yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin 
A-Katsastus Oy:n toimitusjohtaja Petri Haikola. 
 
A-Katsastuksen siirtyminen Tradeka-konserniin mah-
dollisti myös uuden koko maan kattavan katsastusedun 
tarjoamisen osuuskunnan jäsenille. Maaliskuusta 2021 
alkaen Tradekan jäsenet ovatkin saaneet 15 % alennuk-
sen henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksis-
ta ja niiden lakisääteisistä mittauksista.
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S        yksyllä 2021 käynnistyi myös Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUSin 
kanssa perustetun yhteisyrityksen Suomen 

Sairaalalaitepalvelu Oy:n toiminta. Yhteisyrityksen 
omistaminen tarjoaa Tradekalle mahdollisuuden jatkaa 
panostuksia suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan  
kehittämiseen. Tradeka-konsernin omistusosuus  
yhtiöstä on 60 % ja HUSin 40 %. 
 
Yhteisyritys tarjoaa HUSille diagnostiikkalaitteisiin, 
kuten kuvantamis- ja laboratoriolaitteisiin liittyviä 
rahoitus- ja muita palveluita sekä henkilöstöä.  
Rahoitettavaksi tulevan laitekannan määräksi on  
suunniteltu noin 50 miljoonaa euroa.

Suomen 
Sairaala- 
laitepalvelu
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Restel-konserni
Liikevaihto 195,2 milj. euroa
Liiketulos –16,9 milj. euroa 

Henkilötyövuosia keskimäärin 1 422 
Toimipaikkojen lukumäärä 227

Toimitusjohtaja Mikael Backman

 
Tradedot-konserni

Liikevaihto 90,5 milj. euroa
Liiketulos 5,3 milj. euroa

Henkilötyövuosia keskimäärin 258
Toimitusjohtaja Janne Mansukoski

 
Tradeka-sijoitus Oy

Liikevaihto 133,6 milj. euroa
Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo 

620,1 milj. euroa
Sijoitustoiminnan tuotto 15,3 %

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
44,9 milj. euroa

Henkilötyövuosia keskimäärin 2
Toimitusjohtaja Jari Pussinen

Tradecar-konserni
Liikevaihto 62,4 milj. euroa

Liiketulos 2,9 milj. euroa
Henkilötyövuosia keskimäärin 894

Toimipaikkojen lukumäärä 150
Toimitusjohtaja Petri Haikola

 
Tradecare-konserni 

Liikevaihto 86,0 milj. euroa
Liiketulos -5,9 milj. euroa

Henkilötyövuosia keskimäärin 1 573
Toimitusjohtaja Kaisa Tarkkanen

Tradeka-konsernin henkilöstö 
kokonaisiksi henkilötyövuosiksi 

muutettuna.

4 157

Yhtiön 100 % omistamat tytäryhtiöt



22Toimitusjohtajan 
katsaus

Vuosi  -
kertomus

Toiminta-
kertomus

Osuuskunta 
Tradeka

Vuoden
tapahtumat

Organisaatio- 
kaavio

Tradeka- 
Yhtiöt Oy

Lahjoitukset  
ja apurahat

Vero-
jalanjälki

Sisällys
Tiivistelmä  

tilinpäätöksestä
Tilintarkastus-

kertomus
Liite-
tiedot

Edustajisto, hallitus ja 
johtoryhmä

Voitonjakolupauksensa mukaisesti 
Tradeka palauttaa yhteiskuntaan keskimäärin 

vähintään 10 % liiketoiminnan tuloksesta.
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Lahjoitukset  
ja apurahat

Y leishyödyllisen toiminnan tukijana Tradeka 
yhdessä Tradekan säätiön kanssa edistää jä-
senten arvojen mukaista toimintaa lahjoituksin. 

Tradeka palauttaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti 
merkittävän osan tuloksestaan takaisin suomalaiseen 
yhteiskuntaan tukemalla yleishyödyllistä toimintaa. 
Voitonjakolupauksensa mukaisesti yhteiskuntaan 
palautuva summa on keskimäärin vähintään 10 % 
liiketoiminnan tuloksesta. 
 
Avustustoiminnan ja lahjoitusten kautta Tradeka ja 
Tradekan säätiö haluavat olla mukana vahvistamassa 
Suomen tulevaisuutta tukemalla kansalaisia, tasa-ar-
voa, innovointia ja yrittäjyyttä. Tradekan lahjoituksia 
ovat saaneet hankkeet, jotka aktivoivat ja tukevat kan-
salaisia, uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat 
uudenlaista kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. 
 
Myös Tradeka-konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on 
omia vastuullisuushankkeita, jotka lasketaan osak-
si Tradekan voitonjakolupausta. Lahjoitusten lisäksi 
Tradeka palauttaa tuottoa takaisin suomalaiseen 
yhteiskuntaan tekemällä sijoituksia ja osallistumalla 
liiketoimintaan.

 
Apurahojen vaikuttavuutta selvitetty 
 
Apurahaa saaneille tahoille lähetettiin syksyllä 
2021 erillinen kysely, jolla tutkittiin apurahojen ja 
lahjoitusten vaikuttavuutta sekä kerätiin palautetta 
itse prosessista. 
 
Kyselyn tulosten perusteella lahjoitustoimintaa 
on onnistuttu kohdistamaan nimenomaan niihin 
hankkeisiin, jotka olisivat jääneet toteuttamatta 
ilman Tradekan myöntämää tukea. Vastaajat 
arvioivat, että saadun apurahan tärkeys organisaation 
kokonaisrahoitukselle oli 9,2/10. Vastaajista 92 %:n 
mukaan myönnetty apuraha mahdollisti jotain, mikä 
muuten olisi jäänyt toteuttamatta.

Vuonna 2021 
Osuuskunta 

Tradeka myönsi 
voitonjakolupauksen 

perusteella lahjoituksina

Tradeka säätiö 
myönsi apurahoina

600 000 €

560 000 €
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Jäsenäänestykset ovat neuvoa-antavia äänestyk-
siä, joissa Tradekan jäsenet pääsevät kertomaan 
mielipiteensä. Äänestykset voivat koskea esimer-

kiksi lahjoitustoimintaa tai jäsenetujen kehittämistä. 
Jokaiselle jäsenellä on käytössään yksi ääni. 
 
Tradekan vuoden 2021 jäsenäänestyksessä jäsenet 
pääsivät suoraan vaikuttamaan lahjoitusten kohdista-
miseen; äänestyksessä jaettavana oli yhteensä 
50 000 euroa. Kaikki äänestykseen valitut kohteet 
olivat jäsenten ehdottamia. Summa jaettiin kokonaan 
äänestystuloksen perusteella. 
 
Viidestä äänestyskohteesta eniten ääniä keräsi Luon-
nonperintösäätiö, joka sai 26 % ääniosuudella yhteensä 
13 000 euroa suomalaisen metsän ja luonnon suojele-
miseen. 
 
Toiselle sijalle tulivat samalla prosenttiosuudella TUL:n 
urheiluseurat ja Pelastusarmeijan Auta Ihmistä -keräys. 
Molemmat kohteet saivat 11 500 euroa, jonka TUL koh-
distaa jäsenseuroille ja Pelastusarmeijan Auta ihmistä 
-keräys auttaa laaja-alaisesti vähävaraisia lapsiper-
heitä, yksineläviä aikuisia, yksinäisiä vanhuksia sekä 
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. 
 

Äänestyksen perusteella lahjoitetaan lisäksi 8 500 
euroa MIELI ry:n Sekasin-chatille nuorten mielenhy-
vinvoinnin tukemiseen ja 6 000 euroa Partion Ystävät 
-rahastoon, joka tarjoaa jäsenmaksuvapautuksien ja 
leiristipendien muodossa turvallisen ja mukavan 
harrastuksen vähävaraisille lapsille ja nuorille.

Vuoden 2021 
jäsenäänestys

17 %

23 %
TUL:n 
urheiluseurat

Sekasin-chat

26 %
Luonnon- 
perintösäätiö

23 %
Pelastus- 
armeijan 
Auta ihmistä 
-keräys

12 %

Jäsen- 
äänestyksen 

tulokset

Partion ystävät
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Verojalanjälki 2021

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

Tradekan verojalanjälki vuonna 2021 oli yhteensä 92,9 
miljoonaa euroa (57,1 miljoonaa euroa vuonna 2020), 
josta maksettujen yhteisöverojen osuus oli 4,6 miljoonaa 
euroa. Arvonlisäveron osuus oli 20,2 miljoonaa euroa.* 
Kiinteistöveroa maksettiin 0,1 miljoonaa euroa ja varain-
siirtoveroa 0,9 miljoonaa euroa. 
 
Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Tradeka-konser-
nin verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät 
veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidä-
tetyt 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 639 863 euroa, jota ei ole sisällytetty laskelmaan.

Verojalanjälki

euroa 2021 2020

Maksetut yhteisöverot 4 564 443 682 508

Maksetut arvonlisäverot 20 170 029 8 404 895

Ennakonpidätykset 29 516 362 19 949 505

Työeläkemaksut 35 275 233 26 523 948

Sotu 2 279 685 1 469 263

Kiinteistöverot 112 468 33 691

Varainsiirtoverot 937 844 29 463

Yhteensä 92 856 063 57 093 273

Verojalanjälki 

92,9 milj. €



26Toimitusjohtajan 
katsaus

Vuosi  -
kertomus

Toiminta-
kertomus

Osuuskunta 
Tradeka

Vuoden
tapahtumat

Organisaatio- 
kaavio

Tradeka- 
Yhtiöt Oy

Lahjoitukset  
ja apurahat

Vero-
jalanjälki

Sisällys
Tiivistelmä  

tilinpäätöksestä
Tilintarkastus-

kertomus
Liite-
tiedot

Edustajisto, hallitus ja 
johtoryhmä

Tuloskehitys

Konsernin liikevaihto oli 566,6 milj. euroa, mikä on 29,5 % 
edellisvuotta enemmän. Konsernin liikevoitto oli 26,1 
milj. euroa, tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna 
47,1 milj. euroa.

Konsernin tulosta pienensi edelleen covid-19-pandemia, 
negatiivisen kokonais-tulosvaikutuksen ollessa nettona 
arviolta -18 milj. euroa. Sijoitustoiminnan erinomaisen 
tuloksen avulla koko konsernin tulos kääntyi kuitenkin 
selkeästi positiiviseksi.  Koronakriisin jatkumisen vaiku- 
tusta konsernin tulokseen on käsitelty myöhemmin 
tässä kertomuksessa kunkin tytäryhtiökonsernin osalta 
erikseen.

Sijoitusmarkkinan tuotot olivat poikkeuksellisen hyviä. 
Yritysten hyvä tuloskehitys ja matala korkotaso nostivat 
osakemarkkinan korkealle. Tradeka-sijoituksen sijoitus-
toiminnan tuotoksi tuli 15,3 %, jota voi pitää erin- 
omaisena. 

Kulunut vuosi on ollut ravintola-alalle jo toinen erittäin 
vaikea vuosi. Covid-19-pandemialla on ollut merkittävä 
vaikutus Restelin liiketoimintaan ja kannattavuuteen 
aina maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemian aiheuttama 
epävarmuus ravintola-alalla on aiheuttanut myös sen, 
että henkilöstön saatavuus on heikentynyt entisestään.
  
Tradecare-konserni jatkoi kasvuhakuista työtään: 
ONNI-brändin alla tuotetuista valtakunnallisista ONNI 
hoivan, ONNI kumppanin ja ONNI akuutin palvelukoko-
naisuuksista kasvoivat etenkin ONNI hoiva sekä ONNI 
kumppani.  Tradecare-konsernissa toteutettiin tilikau-
den aikana myös useita ONNI hoivan kasvua vahvistavia 
yritysostohankkeita.

Tradedot-konsernin irtonumerojakelu päivittäistavara-
kauppoihin kehittyi hyvin kirjoissa sekä keräilytuotteis-
sa. Suurimpien tuoteryhmien sanoma- ja aikakausleh-
tien kehitykseen vaikutti pandemian lisäksi vallitseva 
painetun median laskeva trendi.  Pakettipiste-auto-
maattiverkoston kuluttajapakettien volyymit nousivat 

Tiivistelmä tilinpäätöksestä
Hallituksen toimintakertomus 
Osuuskunta Tradeka

Hallituksen toimintakert

Osuuskunta Tradeka 
Toiminta tilikautena 1.1.2021–31.12.2021

yli kolmeen miljoonaan pakettiin. Korttiliiketoiminta 
kehittyi kokonaisuutena positiivisesti.  
Tradecar-konsernin alkuvuoden liikevaihto ja käyttö-
kate olivat vahvalla tasolla. Kesällä ja loppuvuodesta 
katsastusliiketoiminnan liikevaihto ja käyttökate jäivät 
kuitenkin selvästi odotettua alhaisemmaksi johtuen 
pääasiassa odotettua pienemmästä kokonaismarkkin-
asta. Ajovarman koko vuoden liikevaihto oli budjetoidulla 
tasolla, mutta sen tulosta rasittivat ajokokeiden vahvan 
kysynnän myötä tehdyt tutkinnonvastaanottajien 
rekrytoinnit.

Koko osuuskuntakonsernin vuoden 2021 tulosta voi 
luonnehtia olosuhteisiin nähden hyväksi.  
Emo-osuuskunnan liikevaihto oli 0,9 milj. euroa ja liike-
tappio -3,0 milj. euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 
20,2 milj. euroa (muutos edelliseen vuoteen +31,8 milj. 
euroa) ja Osuuskunnan tilikauden ylijäämä 1,8 milj. euroa 
(muutos edelliseen vuoteen +1,7 milj. euroa).  
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Konsernirakenne 

Osuuskunta Tradeka -konsernin liiketoimintaa vuonna 
2021 harjoittivat emoyhtiö Osuuskunta Tradeka (hal-
linto- ja jäsenpalvelut), Tradeka-palvelut Oy ( jäsenpal-
veluiden tuottaminen) ja Tradeka-Yhtiöt Oy (ydinliike-
toimintojen hallinnointiyhtiö) sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n 
kokonaan omistamat Tradeka-sijoitus Oy (sijoitustoi-
minta), Restel Oy tytäryhtiöineen (ravintolatoiminta), 
Tradecare Oy tytäryhtiöineen (hoiva- ja ensihoitoliiketoi-
minta sekä lääkärivälitys), Tradedot Oy tytäryhtiöineen 
(lehti-, kortti- ja pakettijakelu),  Tradecar Oy tytäryhti-
öineen (ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröinti-palvelut 
sekä kuljettajantutkintojen vastaanotto) sekä Suomen 
Sairaalalaitepalvelu Oy (diagnostiikkalaitteiden rahoitus-
palvelu HUSille).

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 yhdisteltiin Tradeka-Yhtiöt-konserniin helmikuus-
ta 2021 lähtien Tradecar-alakonsernina, jonka emoyhtiö 
on Tradecar Oy. Joulukuussa 2021 Tradecar-konserni 
hankki omistukseensa Heinolan Omakatsastus Oy:n 
koko osakekannan. 

Tradecare-alakonserniin hankittiin tilikaudella hoivapal-
veluliiketoiminnat Hoiva Mimi, Walkea Sydän, Pumpuli-
tupa, Majakka sekä Hoivatuulet.

Tradedot-konserni myi tilikaudella Postituspojat liike-
toiminnan sekä marraskuussa allekirjoitetulla kaupalla 
myynninedistämiseen sekä tuotteiden esillelaittoon 

erikoistuneen tytäryhtiönsä Papua Merchandising Oy:n. 
7.5.2021 allekirjoitetulla ja 12.5.2021 päätetyllä kaupalla 
Tradedot-konserni hankki omistukseensa Karto Oy:n ja 
Putinki Oy:n osakekannat ja näillä kaupoilla vahvisti ase-
maansa kortti- ja paketointituotteiden liiketoiminnassa.
   
Restel-konserni osti Hangon makaronitehtaan ja Classic 
Pizza Ravintolat 22.12.2021 päätetyllä kaupalla. Ravin-
tolaketjuihin kuuluu yhteensä 23 ravintolaa, joista viittä 
operoi franchising yrittäjä. Kaupassa Restel-konserniin 
siirtyivät kauppaa varten perustetun Restel Casual Oy:n 
omistukseen toimintaa harjoittavat tytäryhtiöt CPR 
Finland Oy, Hangon Makaronitehdas Oy ja Jonathan Ra-
vintolapalvelut Oy. Hangon Makaronitehtaan ja Classic 
Pizza Ravintoloiden liikevaihto oli vuonna 2019 ennen 
koronapandemiaa yhteensä noin 15 miljoonaa euroa.
 
Syksyllä 2021 käynnistyi myös Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS kanssa peruste-
tun yhteisyrityksen Suomen Sairaalalaitepalvelu Oy:n 
toiminta. Tradeka -konsernin omistusosuus yhtiöstä 
on 60 % ja HUSin 40 %. Yhteisyritys tarjoaa HUSille 
diagnostiikkalaitteisiin, kuten kuvantamis- ja labora-
toriolaitteisiin liittyviä rahoitus- ja muita palveluita 
sekä henkilöstöä. Rahoitettavaksi tulevan laitekannan 
määräksi on suunniteltu noin 50m€, josta osa toteutui 
tilikaudella 2021. 

Osuuskuntakonserniin kuului 31.12.2021 emo-osuuskun-
nan lisäksi 32 liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä ja 
1 osakkuusyhtiö. Tradeka-Yhtiöt Oy vastaa Osuuskunnan 
ydinliiketoimintojen hallinnoinnista ja omistajaohjauk-
sesta. Osuuskunta puolestaan keskittyy Tradeka-Yhtiöt 
Oy:n ja Tradeka-palvelut Oy:n omistajaohjaukseen sekä 
huolehtii jäsenistölle tarjottavista eduista ja Osuuskun-
nan muista jäsenpalveluista.  

Osuuskunnan jäsenpalvelut  
ja Tradeka-palvelut Oy

Osuuskunta Tradekalla on noin 199 700 jäsentä. Toi-
minta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta palvelee 
jäseniään tarjoamalla heille kilpailukykyisiä etuja ja 
palveluita.  Jäsenillä on myös mahdollisuus vaikuttaa 
osuuskunnan toimintaan jäsenaloitteiden kautta, ää-
nestämällä jäsenäänestykissä tai asettumalla ehdolle 
tai äänestämällä Osuuskunta Tradekan edustajistovaa-
leissa.

Osuuskunnan jäsenpalvelu- ja jäsenetutoiminnan to-
teutuksesta vastaa Tradeka-palvelut Oy. Keskeisimpiä 
jäsenille tarjottavia etuja ovat konsernin tytäryhtiöiden 
palvelusta annetut alennukset. Jäsenet ovat kuluneena 
vuonna saaneet alennuksia Restelin operoimista ravin-
toloista, A-Katsastuksen katsastuspalveluista ja Karton 
verkkokaupasta sekä ONNIn kotisiivouksista. Lisäksi 
jäsenetuja tarjoavat Tradekan yhteistyökumppanit.

Tradekan tuotto-osuus on myös jäsenille suunnattu etu, 
jonka kautta jäsen voin hyötyä osuuskunnan taloudelli-
sesta menestyksestä. Tuotto-osuuden vaatima vähim-
mäissijoitus on 100 euroa ja enimmillään merkintöjä voi 
tehdä 50 000 euron arvosta. Kaikkiaan tuotto-osuuk-
sia on merkitty noin 5 milj. €. arvosta. Osuuskunnan 
edustajisto päättää tuotto-osuuksille maksettavasta 
tuotosta vuosittain ja kesäkuussa 2021 tuotto-osuuk-
sille maksettiin tuottotavoitteen mukainen 3,5 % korko. 
Tuotto-osuusannin kautta kerätyt varat on lainattu 
Tradeka Yhtiöt Oy:lle käytettäväksi yhtiölle vahvistetun 
strategian mukaisesti sijoituskriteerit täyttäviin sijoituk-
siin. 
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Osuuskunnan jäsenviestintään liittyviä panostuksia 
kuluneella tilikaudella olivat sosiaalisen median kanavien 
kehittäminen. Kuukausittain lähetettävän uutiskirjeen 
lisäksi jäsenten koteihin postitettiin elokuussa jäsenkirje 
etukuponkeineen. Jäsenten osallisuutta vahvistettiin 
toista kertaa järjestetyllä jäsenäänestyksellä, jonka 
tulosten perusteella jaettiin 50 000 euron suuruinen 
lahjoituspotti.  Toimintavuoden aikana talousviestinnän 
läpinäkyvyyttä kasvatettiin julkaisemalle neljännesvuo-
sittain osavuosikatsaus Tradekan verkkosivuilla. Lisäksi 
sijoitustoiminnan osalta on julkaistu sijoitusallokaatio.  

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 31.12.2021 
markkina-arvoon arvostettuna 620,1 milj. euroa. Pääosa 
varallisuudesta on sijoitettu osake- ja korkomarkkinoille 
maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista on pitkä-
aikaisia sijoituksia lähinnä kiinteistö-pääoma-, infra- ja 
lainarahastoihin. 

Vuosi 2021 oli poikkeuksellisen vahva sijoitusvuosi. 
Yritysten tulokset yllättivät sijoittajat positiivisesti ja 
matalan korkotason tukemana osakkeet nousivat vuo-
den alusta lähtien. Vasta vuoden loppupuolella koettiin 
osakkeiden laskukausia. Syyskuussa markkina hermoili 
Kiinan kiinteistömarkkinaa ja korkeaa inflaatiota ja mar-
raskuun lopussa omicron sekä pelko korkojen noususta 
saivat osakkeet väliaikaisesti laskuun. 

Sijoitussalkun tuotosta tuli erinomainen. Salkun riskitaso 
pidettiin korkeana koko vuoden ja tämä tuotti selvästi 

indeksiä paremman tuoton. Pitkäaikaisten sijoitusten 
tuotto oli myös erinomainen. Tradeka-sijoitus Oy:n 
sijoitustoiminnan tuotto oli 15,3 %, voittaen indeksinsä 
4,0 %-yksiköllä. Tradeka-sijoitus Oy:n liikevaihto oli 133,6 
(109,3) miljoonaa euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja 44,9 miljoonaa euroa (16,7). 

Restel-konserni

Restel-konsernin liikevaihto oli 195,2 milj. euroa, liikevaih-
to kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 14,8 milj. euroa. 
Liiketulos oli -16,9 milj. euroa tappiollinen, tulos heikkeni 
edelliseen vuoteen verrattuna -2,4 milj. euroa.

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ravinto-
latoimintaa harjoitettiin tiukasti rajoitetussa liiketoi-
mintaympäristössä. Ravintolat olivat edellisen vuoden 
kevään tapaan asetettuna sulkutilaan 8.3.–19.4.2021, jol-
loin vain ulosmyynti oli sallittua. Kun kesällä rajoituksia 
purettiin asteittain, asiakaskysyntä palautui nopeasti 
hyvälle tasolle. Katsomorajoitusten poistuessa 1.10.2021 
tapahtumaravintoloiden liiketoiminta vilkastui ja loppu-
vuoden varaustilanne näytti hyvältä. Kun ravintola-alalla 
toiminnan kausiluonteisuuden takia tuloksellisimmat 
kuukaudet painottuvat normaalistikin vuoden toiselle 
puoliskolle, loppuvuoden näkymät olivat positiiviset. 
Kuitenkin epidemiatilanteen heikentyessä vuoden vii-
meisellä neljänneksellä rajoituksia uudelleen kiristettiin. 
Asiakaskäyttäytyminen muuttui jälleen varovaisemmak-
si ja alkoi varattujen tilaisuuksien peruutusaalto. 24.12. 
alkaen rajoituksia edelleen tiukennettiin ja koronapassin 
käyttöä rajoitettiin leviämisalueilla eli suurimmassa 
osassa maata kaikissa ravintoloissa. Restelissä aloitet-
tiin yhteistoimintaneuvottelut, jolla pyrittiin sopeutta-
maan henkilöstökulut kiristyviin ravintolarajoituksiin.

Restel-konsernin liikevaihdon menetys covid-19-pande-
mian vuoksi 2021 oli arviolta noin 46 milj. euroa nettolii-
ketulosmenetyksen ollessa noin -17,7 milj. euroa.
  
Restelin ravintolaverkosto kasvoi tilikaudella 15 uudella 
ravintolalla. Uusia ravintoloita avattiin eniten Taco Bell 
-ketjuun, jossa avattiin viisi uutta ravintolaa. Kahdek-
san ravintolan liiketoiminta loppui vuokrasopimusten 
päättyessä.

Restel osti 22.12.2021 allekirjoitetulla ja loppuun saate-
tulla kaupalla CPR Finland Oy:n, Hangon Makaroniteh-
das Oy:n ja Jonathan Ravintolapalvelut Oy:n osakekan-
nat, joihin kuuluu 23 ravintolan Classic Pizza- ja Hangon 
Makaronitehdas -ravintolaketjut.

Restelin vastuullisuuden kärkenä on henkilöstön hyvin-
voinnista huolehtiminen, joka edelleen korostuu ravin-
tola-alan ennustettavuuden ja työvoiman saatavuuden 
heikentyessä. Vastuullisuustoimet keskittyvät henki-
löstön saatavuuden ja toimintakyvyn sekä pysyvyyden 
varmistamiseen. Ympäristövastuullisuuden puolella 
Restel jatkoi toimia ympäristö- ja ilmastonvaikutusten 
vähentämiseksi sekä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Tradecare-konserni

Tradecare-konserniin kuuluvat Med Group -yhtiöiden 
ONNI-brändin alla tuotetut valtakunnalliset ONNI hoiva-, 
ONNI kumppani- ja ONNI akuutti -palvelukokonaisuudet, 
joiden puitteissa tuotetaan kotiin vietäviä hoivapalve-
luita vanhuksille, vammaisille ja lapsiperheille sekä koti-
siivouspalveluita ja ensihoidon palveluita ja pääasiassa 
julkiselle sektorille tuotettavia henkilöstökumppanuus-
palveluita. 
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Tradecare-konsernin liikevaihto oli 86,0 milj. euroa, 
liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 11,8 milj. 
euroa. Liiketappio oli -5,9 milj. euroa, tulos kasvoi edelli-
seen vuoteen verrattuna 7,9 milj. euroa.

Covid-19-pandemian vaikutus Tradecare-konsernissa 
oli edellisvuotta selvästi vähäisempi: lisääntyneiden 
sairauslomien aiheuttamien välittömien ja välillisten 
kustannusten katevaikutukset olivat arviolta 0,3 milj. 
euroa tilikaudella 2021.
 
Med Group Oy osti tammikuussa 2021 raumalaisen 
kotihoitoa tarjoavan Hoiva Mimi Oy:n liiketoiminnan. 
Liiketoimintakaupan myötä ONNI vahvisti hoiva- ja 
kotisiivouspalveluitaan Rauman alueella palvellakseen 
ikäihmisiä, lapsiperheitä ja heidän läheisiään arjessa ja 
elämän käänteissä. Huhtikuussa 2021 Med Group vah-
visti asemaansa kotihoidon ja kotipalveluiden osalta Ou-
lun seudulla sekä henkilökohtaisen avustamisen osalta 
Kanta-Hämeessä ostamalla sekä haukiputaalaisen Wal-
kea Sydän Oy:n liiketoiminnan että hämeenlinnalaisen 
Pumpulitupa Oy:n henkilökohtaisen avun liiketoiminnan. 
Toukokuussa 2021 ONNIn hoiva- ja kotisiivouspalvelut 
laajentuivat Kokkolan alueella, kun Med Group Oy osti 
Kotipalvelu Majakka Oy:n liiketoiminnan. Syyskuussa 
2021 Med Group Oy osti turkulaisen Hoivatuulet Oy:n 
liiketoiminnan. Liiketoimintakaupan myötä ONNI tarjoaa 
laadukkaita kotona annettavia palveluitaan, kuten koti-
hoitoa, lapsiperheiden kotipalveluita, henkilökohtaista 
apua sekä kotisiivousta entistä laajemmalle joukolle 
Turun seudun asukkaita.

Vastuullisuus näkyy osana jokaisen onnilaisen päivit-
täistä työtä. Med Group Oy on liittynyt YK:n Global 
Compact -aloitteeseen, jossa sitoudutaan toimimaan 10 

yleismaailmallisesti hyväksytyn ihmisoikeuksiin, työelä-
mään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan 
liittyvän vastuullisuusperiaatteen mukaan. Vastuulli-
suusohjelma toimii yhtiön matkalla tavoitteeseen, joka 
on olla toimialan vastuullisin toimija ja edistymisestä 
myös raportoidaan vuosittain. Med Group julkaisi 
vastuullisuusraporttinsa huhtikuussa 2021 ja julkaistu 
raportti esittelee kattavasti monipuolista laatu- ja kehit-
tämistyötä, työyhteisön ja osaamisen kehittämistä sekä 
ONNIn vammaisille, pitkäaikaissairaille ja ikäihmisille 
suunnattua klubitoimintaa poikkeusolojen aikana.

Tradedot-konserni

Tradedot-konsernin liikevaihto oli 90,5 milj. euroa, liike-
vaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 15,7 milj. eu-
roa. Liikevoitto oli 5,3 milj. euroa, tulos kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 1,2 milj. euroa. Koronapandemia on 
vaikuttanut edelleen negatiivisesti sekä tilikauden 2021 
liikevaihdon että kannattavuuden kehitykseen Trade-
dot-konsernissa.

Lehtipisteen irtonumerojakelu päivittäistavarakaup-
poihin kehittyi hyvin kirjoissa sekä keräilytuotteissa. 
Suurimpien tuoteryhmien sanoma- ja aikakauslehti-
en kehitykseen vaikutti pandemian lisäksi vallitseva 
painetun median laskeva trendi. Myynti jatkoi siirtymää 
suuriin myymäläkokoluokkiin, hyper- ja supermarketien 
voittaessa markkinaosuutta edelleen. Mediasegmentin 
pitkän aikavälin kehitys jatkuu ennallaan eikä Euroopan 
tasolla ole nähtävissä trendin kääntymistä.

Pakettipiste-automaattiverkoston kuluttajapakettien 
volyymit nousivat yli kolmeen miljoonaan pakettiin. 
Muun muassa Matkahuollon ja DHL:n paketteja toi-

mittava avoin automaattiverkosto kattaa jo lähes 600 
lokaatiota valtakunnallisesti. Valtaosa automaateista 
sijaitsee kauppakeskuksissa ja päivittäistavarakauppo-
jen yhteydessä.

Karto Oy:n, Paletti Oy:n ja Putinki Oy:n harjoittama 
kortti- ja paketointituotteiden myynti ja jakelu kehittyi 
kokonaisuutena vuonna 2021 positiivisesti. Karto Oy:n 
ja Putinki Oy:n hankinnan myötä korttiliiketoiminnan 
oman verkkokaupan rooli vahvistui ja Putingin omien 
myymälöiden myötä myös suora kuluttajarajapinta on 
olemassa.
 
Osana Lehtipisteen tekemää vastuullisuustyötä Trade-
dot-konserniin kuuluvat Karto, Paletti ja Putinki tekevät 
yhteistyötä lukuisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kans-
sa. Vuonna 2021 ne tulouttivat yhteensä 630 000 euroa 
postikorteista, kalentereista ja adresseista. Lehtipiste, 
Paletti ja Karto ovat jäseninä pakkausmateriaalien ja 
paperituotteiden kierrätyksestä vastaavissa tuotta-
jayhteisöissä ja molemmissa yhtiöissä on käynnissä 
hanke pakkausmuovin vähentämiseksi. Lisäksi Paletti on 
sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen mukaisia 
toimintatapoja vastuullista metsien käyttöä edistävien 
FSC- ja PEFC-standardien mukaisesti.

Tradecar-konserni

Tradecar-konsernin Tradeka Osuuskunta -konserniin 
yhdistelty liikevaihto oli 62,4 milj. euroa. Liikevoitto oli 
2,9 milj. euroa. Katsastusliiketoiminnan liikevaihto laski 
viime vuodesta ja siihen vaikutti merkittävästi mää-
räaikaiskatsastusten kokonaismarkkinan 3 %:n lasku. 
Käyttökate laski myös, mihin vaikuttivat katsastusliike-
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vaihdon laskun lisäksi mm. Ajovarman henkilöstömää-
rän kasvu ja covid-19:ään liittyneen TYEL-alennuksen 
poistuminen.  Yhteistyö Tradeka -konsernin muiden 
yksikköjen kanssa alkoi sujuvasti ja useita synergiapro-
jekteja käynnistettiin onnistuneesti kuten taloushallin-
non siirto Restel-palvelukeskukseen.

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

Malta ja toteuta -sijoituskategorian puitteissa Trade-
ka-Yhtiöt on osallistunut FIRAn kehittämän OSKU-asun-
to-osuuskuntamallin kehittämiseen. Toimintavuoden 
aikana ensimmäinen kohde, Koskelan Lehmus, on 
valmistunut ja asukkaat ovat muuttaneet taloon. Hank-
keen siltarahoitus toteutui suunnitellusti. Tradeka teki 
toimintavuonna FIRAn kanssa siltarahoitussopimuksen 
Helsingin Postipuiston ryhmärakentamiskohteeseen.

Malta ja toteuta -kategorian sisällä Tradeka-Yhtiöt on 
rahoittanut Solidate Oy:n välittämiä lainoja yksityishen-
kilöiden ylivelkaantumisongelmien ratkomiseksi. Lainat 
ovat järjestelylainoja pikavippikierteeseen joutuneille 
henkilöille. Vuoden 2021 lopussa lainojen määrä oli 392 
tuhatta euroa, josta 6 tuhatta euroa on kohdistunut 
Tradekan henkilöstön järjestelylainoihin Palkka haltuun 
-hankkeen kautta. Yhteistyö Solidaten kanssa päättyi 
toimintavuonna.

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 jär-
jestelylainat. Hankkeen kautta ohjausta ja neuvontaa on 

saanut noin 150 konsernin työntekijää ja velkajärjeste-
lyyn on ohjautunut noin 17 työntekijää.  
Palkka haltuun -hanke on osa Tradekan voitonjakolupa-
usta jakaa pitkällä aikavälillä keskimäärin 10 % tulok-
sesta takaisin yhteiskuntaan tukemalla yleishyödyllistä 
toimintaa ja Tradekan vastuullisuusstrategian mukaista 
henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista. Muita tilikau-
den aikaisia Tradeka-Yhtiöiden henkilöstöön kohdistu-
via vastuullisuuspanostuksia on esimerkiksi Tradekan 
Sairauskassa, jonka toimintapiiriin konsernin henkilöstö 
kuuluu.

Voitonjakolupaukseen sisältyvät myös tytäryhtiöi-
den omat vastuullisuushankkeet. Näitä ovat muun 
muassa ONNIn Ikäänny Ilolla!- ja Elä täysii! -klubit sekä 
ILO-hanke, joka keskittyy monikulttuurisen työvoiman 
rekrytointiin. Konsernin kaikissa tytäryhtiöissä on myös 
toteutettu hiilijalanjäljen laskenta ja käynnistetty toi-
menpiteiden suunnittelu negatiivisten ilmastovaikutus-
ten pienentämiseksi.
 
Tradeka on tehnyt YK:n Global Compact -sitoumuksen ja 
laati vastuullisuusraportin noudattaen Communication 
on Progress -raportointimallia. Tradekan vastuullisuusra-
portti julkaistaan Tradekan verkkosivuilla. Raportti kattoi 
Tradekan, Restelin ja Lehtipisteen. Med Group laati 
oman itsenäisen vastuullisuusraportin noudattaen sa-
maa raportointitapaa. Lisäksi laadittiin YK:n PRI-raportti 
sijoitustoiminnan vastuullisuuteen liittyen.

Toimintavuonna koko Tradeka-konsernille on haettu 
Avainlippu-tunnus, joka otetaan käyttöön vuonna 2022. 

Investoinnit

Konsernin investoinnit 87,8 milj. euroa 
(edellisenä vuonna 10,2 milj. euroa) 
muodostuvat pääosin:

• Restel-konsernin ravintolatoiminnan 
investoinneista

• Tradecare-konsernin 
liiketoimintakaupoista sekä ambulanssi-
investoinneista

• Tradedot-konsernin pakettiautomaatti-
investoinneista sekä yrityskaupoista 
korttiliiketoimintaan

• Tradecar-konsernin laiteinvestoinneista 
sekä yrityskaupoista 
katsastusliiketoimintaan

• Suomen Sairaalalaitepalvelu Oy:n 
investoinneista HUSille vuokrattavaan 
laitekantaan.  

• Konsernin tuotekehitys- ja 
tutkimustoiminnan kulut olivat 0,2 milj. 
euroa (edellisenä vuonna 0,2 milj. euroa) 
ja ne toteutuivat Tradedot-, Restel- sekä 
Tradecare-konsernissa.



31Toimitusjohtajan 
katsaus

Vuosi  -
kertomus

Toiminta-
kertomus

Osuuskunta 
Tradeka

Vuoden
tapahtumat

Organisaatio- 
kaavio

Tradeka- 
Yhtiöt Oy

Lahjoitukset  
ja apurahat

Vero-
jalanjälki

Sisällys
Tiivistelmä  

tilinpäätöksestä
Tilintarkastus-

kertomus
Liite-
tiedot

Edustajisto, hallitus ja 
johtoryhmä

Rahoitus 

Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden päät-
tyessä 111,1 milj. euroa eli 54,3 milj. euroa edellisvuotta 
enemmän. Konserni on asetetun strategian mukaisesti 
pyrkinyt alentamaan hyvin korkeaa omavaraisuusastet-
taan ja tästä syystä tehdyt yrityskaupat on osin pankki-
rahoitettu vaihtoehtoisen sijoitusvarallisuuden vapaut-
tamisen sijaan. Yrityskauppojen pankkirahoitukset on 
toteutettu ringfenced-projektirahoituksina riskien hallin-
ta- ja jakosyistä. Koronapandemian vaikutusten takia 
ja konsernin rahoitusaseman varmistamiseksi lainama-
turiteetteja järjesteltiin uudelleen ja Tradeka-sijoitus 
Oy:lle neuvoteltiin vuonna 2020 30 milj. euron suuruinen 
valmiusluotto, josta 25 milj. euroa oli käytössä tilikauden 
2021 lopussa. Emoyhtiö Tradeka-Yhtiöt Oy antoi lisäksi 
väliaikaisen takauksen tytäryhtiökonsernin Tradecaren 
nostamille lainoille ja tämä takaus oli edelleen voimassa 
tilikauden 2021 lopussa.

Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden ajan 
erinomainen. Tilikauden päättyessä konsernin rahoi-
tusomaisuuden (rahat ja pankkisaamiset sekä rahoi-
tusarvopaperit) määrä oli 493,6 milj. euroa. Konsernin 
vaihto-omaisuusarvopapereiden kirjanpitoarvo nousi 
tilikauden aikana 174,8 milj. euroa 482,5 milj. euroon. 
Merkittävän osan noususta selittää kirjanpitokäsittelyn 
muutos, jossa aiemmin pysyvissä vastaavissa käsitellyt 
sijoitukset uudelleen ryhmiteltiin vaihto-omaisuuteen.

Taserakenne

Konsernitaseen loppusumma oli 808,6 milj. euroa, joka 
on 107,1 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Konser-
nitaseen oma pääoma oli 576,5 milj. euroa, kasvua 19,8 

milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden 
päättyessä 73 % (81 % vuonna 2020).

Osuuskunnan taseen loppusumma oli 469,5 milj. euroa, 
joka on edellisvuoden tasolla. Osuuskunnan oma pää-
oma oli 468,0 milj. euroa, kasvua 1,9 milj. euroa. Osuus-
kunnan omavaraisuusaste oli 100 % tilikauden päättyes-
sä (100 % vuonna 2020).

Henkilöstö

Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muun-
nettuna keskimäärin 4 157 (3 158). Restel-konsernin 
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 1 422 (1 367), 
Tradedot-konsernin 258 (176), Tradecare-konsernin 1573 
(1603), Tradecar-konsernin 894, Osuuskunnan 4 (5), Tra-
deka-Yhtiöt Oy:n 4 (5) ja Tradeka-sijoitus Oy:n 2 (2).

Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

Konserni  Emoyhtiö

2021 2020 2019 2021 2020 2019

Keskimää räinen 
lukumäärä 
tilikaudella

4 157 3 158 3 379 4 5 5

Tilikauden  
palkat  
ja palkkiot  
(milj. euroa)

153 111 119 1 1 1

Ympäristövaikutukset

 Restel-konserni edellyttää tärkeimmiltä yhteistyö-
kumppaneiltaan vuotuista ympäristö- ja vastuulli-
suusraportointia ja pyrkii ohjaamaan hankintansa alan 
vastuullisemmille tavarantoimittajille.

Tradecare-konsernissa merkittävimmät suorat ympäris-
tövaikutukset liittyvät pääasiassa ensihoitopotilaiden 
kuljettamiseen ja siitä aiheutuviin päästöihin. Yhtiö suo-
sii vähäpäästöisiä ajoneuvoja hankinnoissa ensihoitopal-
velun tuottamiseen liittyvien toiminnallisten vaatimus-
ten asettamissa rajoissa ja uusii jatkuvasti kalustoaan. 
Myös konsernin henkilökunnan työsuhdeautopolitiikka 
ohjaa vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöön. Toimin-
nassa syntyy vähäinen määrä lääkejätettä, joka hävite-
tään asianmukaisten määräysten mukaisesti. Konsernin 
toimintoihin ei liity merkittäviä ympäristöriskejä.
 
Tradedot-konsernin merkittävimmät ympäristönäkö-
kohdat liittyvät kuljetuksesta syntyviin kasvihuone-
kaasupäästöihin, jätteiden käsittelyyn sekä pakkaus-
materiaalien käyttöön, eikä toimintoihin liity oleellisia 
ympäristöriskejä. Lehtituotteiden kierrätysprosessi ja 
edelleenkuljetus paperinkeräyslaitoksiin on osa yhtiön 
sopimuksellisia vastuita. Paletti Oy sitoutuu toimin-
nassaan noudattamaan kestävän kehityksen mukaisia 
toimintatapoja FSC- ja PEFC-standardien periaatteiden 
mukaisesti. Paletin Suomessa valmistetuille tuotteille on 
käytössä Avainlippu-merkki. Lehtipiste, Karto ja Paletti 
ovat jäseninä pakkausmateriaalien ja paperituotteiden 
kierrätyksestä vastaavissa tuottajayhteisöissä.
 
Tradecar-konsernin merkittävimmät ympäristönäkö-
kohdat liittyvät asemien lämmitykseen ja katsastuslait-
teiden energiankulutukseen. Tradecar-konsernin pyrkii 
vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta uusimalla 
tekniikkaa yhdessä kiinteistöjen omistajien kanssa 
sekä siirtymällä käyttämään mahdollisuuksien mukaan 
uusiutuvan energian lähteitä. Tätä kehitystä seurataan 
vuosittaisella hiilijalanjäljen laskennalla. Tradecarin toi-
mintoihin ei liity oleellisia ympäristöriskejä. 
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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 Trade-
kalla ja kullakin Tradeka-Yhtiöt-konserniin kuuluvalla 
tytäryhtiöllä on oma nimetty tietosuojavastaavansa. 
Tietosuojavastaavien tehtävänä on arvioida ja valvoa, 
että prosessit täyttävät jatkuvasti direktiivin vaatimuk-
set. Osana sisäisen valvonnan toimivuuden arviointia 
konsernin sisäinen tarkastus huomioi myös tietosuojaan 
liittyviä asioita tarkastuskokonaisuuksissa. 
 
Kuluneen vuoden aikana on otettu käyttöön koko 
konsernin kattava ilmoituskanava (ns. EU:n whistleblo-
wing-direktiivi) sekä luotu prosessit kanavan kautta 
tehtyjen ilmoitusten käsittelemiseksi. Kanava nähdään 
osana vastuullisuustyötä, jonka vuoksi ilmoitusten te-
keminen on mahdollistettu konsernin henkilöstön lisäksi 
myös ulkoisille sidosryhmille. 

Jäsenistö

Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 1 759 uutta jäsentä 
ja Osuuskunnasta erosi 8 034 jäsentä. Osuuskuntaan 
kuului vuoden lopussa 199 710 jäsentä. Osuuspääoma 
oli tilikauden päättyessä 10,2 milj. euroa. Osuusmaksu-
jen täydestä määrästä oli maksamatta 3,9 milj. euroa. 
Jäsenten merkitsemiin tuotto-osuuksiin on tilikauden 
lopussa sitoutunut yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. 

Edustajisto

Edustajiston kokous 25.3.2021 vahvisti Osuuskunnan 
vuoden 2020 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden ti-
livelvollisille, päätti Osuuskunnan lahjoituksista ja muista 
sääntömääräisistä asioita. Osuuskunnan sääntöjen 
muuttaminen päätettiin siirtää käsiteltäväksi jatkoko-
kouksessa, joka järjestettiin 27.5.2021. 

Hallinto ja johto

Osuuskunnan hallitus, johon kuuluu 20 jäsentä ja kaksi 
henkilöstön valitsemaa jäsentä, kokoontui tilikauden 
aikana 5 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi eu-
roparlamentaarikko Eero Heinäluoma. Varapuheenjoh-
tajina toimivat rehtori Mikko Raudaskoski ja sosionomi 
Miia Nahkuri.  Henkilöstön edustajina olivat asiakaskoke-
musjohtaja Anna Korpivaara ja pääluottamusmies Päivi 
Aaltola.

Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi OTK, VTM 
Perttu Puro.

Tilintarkastajat

Edustajiston 25.3.2021 valitsema varsinainen tilintarkas-
taja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuulli-
sena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala.  
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Tulevaisuuden näkymät vuonna 2022 

Koronapandemiasta on kärsitty pian kaksi vuotta ja sen 
vaikutukset sijoitusmarkkinoihin ovat jääneet vähäisiksi 
massiivisen finanssi- ja rahapoliittisen elvytyksen an-
siosta. Pandemian toivotaan muuntuvan endemiaksi ja 
markkina uskoo, että sulkutoimista päästään vähitellen 
takaisin entiseen normaaliin. 

Tradeka-sijoitus Oy:n alkaneen sijoitusvuoden 2022 
näkymien osalta on merkittävintä roolia tulevat jäl-
leen näyttelemään keskuspankit. Inflaatio on noussut 
korkealle ja keskuspankkien täytyy vähentää elvytystä 
ja nostaa korkoja. Samanaikaisesti taloudet taistelevat 
vielä koronaviruksen aiheuttamien tuotantokapeikko-
jen ja logistiikkahaasteiden kanssa. Matalien korkojen 
pönkittämät arvostustasot vaativat nousevien korkojen 
markkinassa yrityksiltä vahvaa tuloskasvua. Ennustami-
nen on vaikeaa, mutta arvioimme, että 2022 sijoitustuo-
tot tulevat jäämään kauas vuoden 2021 poikkeuksellisen 
hyvistä tuotoista. Odotamme kuitenkin sijoitussalkun 
tuottavan positiivisesti myös vuonna 2022.

Vuosi 2022 alkoi edelleen tiukasti rajoitetussa toimin-
taympäristössä ja pandemiatilanteen aiheuttamat 
ravintoloiden rajoitustoimet tulevat vaikuttamaan 
haitallisesti Restel-konsernin liiketoimintaan vielä 2022.  
Restelin ravintolaverkoston kasvattamiseen ja tarjonnan 
monipuolistamiseen on panostettu myös pandemian 
aikana, koska edelleenkään ei ole aihetta arvioida asiak-
kaiden käyttäytymisen muuttuneen koronakriisin takia 
ravintolaliiketoiminnan kannalta ratkaisevalla tavalla 
toisenlaiseksi.
  

Tradecare-konsernin tulos muodostuu vammaisten 
henkilökohtaisesta avusta, ikäihmisten kotihoidos-
ta, muista hoivapalveluista ja kotisiivouksesta sekä 
ensihoitoliiketoiminnasta ja toisaalta julkisen sektorin 
henkilöstökumppanuusliiketoiminnassa. Onnistunut 
toiminta vaatii jatkuvaa ohjausta organisoimista ja 
tehostamista. Konsernin tuloksentekokyky määräytyy 
näissä toiminnoissa onnistumisessa sekä erityisesti sen 
mukaisesti, kuinka konserni onnistuu löytämään kannat-
tavan kasvun kohteet ja toimintatavat kotiin vietävissä 
hoivapalveluissa. Konsernissa toteutettu aktiivinen stra-
tegiatyö luo perustan arviolle, että Tradecare-konserni 
tulee vuonna 2022 saavuttamaan kannattavuustason, 
jonka arvioidaan olevan euromääräisesti paremmalla 
tasolla kuin vuonna 2021. Koronapandemian mahdolli-
nen voimistuminen ja pitkittyminen luo kuitenkin vielä 
epävarmuutta vuoteen 2022.

Tradedot-konsernin näkymät vuodelle 2022 ovat 
edellisvuotta paremmat, joskin covid-19-pandemia 
luo epävarmuutta myös vuoteen 2022. Lehtijakelun 
liiketoimintaympäristö jatkuu haasteellisena johtuen 
painetun median laajemmasta laskevasta trendistä, jota 
epidemia on osin kiihdyttänyt. Strategiansa mukaisesti 
konserni pyrkii vahvistamaan muita tukijalkoja, mutta 
myös pitämään lehtijakelun toimintaedellytykset mah-
dollisimman laadukkaina. Pakettipisteen pakettijakelu 
sekä automaattiliiketoiminnan odotetaan kehittyvän 
vahvalla kasvu-uralla kuluttajapreferenssien sekä muun 
markkinan mukaisesti. Karton, Paletin ja Putingin kortti-
liiketoiminnan odotetaan kehittyvän positiivisesti.
 
Tradecar-konsernin näkymät vuodelle 2022 ovat kat-
sastusliiketoiminnan osalta vuotta 2021 valoisammat. 
Katsastuksen kokonaismarkkinan odotetaan palautuvan 

loppukevään aikana ja covid-19-pandemian vaikutuksien 
ennakoidaan selvästi vähenevän. Orgaanisen kasvun 
lisäksi haemme myös aktiivisesti mahdollisuuksia kas-
vattaa asemaverkostoa yritysjärjestelyin. Ajovarman 
osalta ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia 
vuoden 2022 osalta. Tutkinto- ja lupapalveluiden kilpai-
lutus alkuvuodesta 2022 on keskeinen tekijä seuraavien 
vuosien osalta.
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Osuuskunta Tradeka -konsernin 
tunnusluvut 

Konsernituloslaskelma 1.1.– 31.12.2021

milj. euroa 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Liikevaihto 567 438 453 430 551 489

Liiketulos 26 -21 22 2 101 12

Liiketulos (%) 4,6 -4,8 4,8 0,5 18,4 2,4

Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja 25 -11 27 12 108 22

Omavaraisuusaste (%) 73 81 79 75 81 75

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

Osuuskunta Tradekan tilikauden ylijäämä on 1 769 845,66 euroa ja käyttörahasto on 
442 596 564,20 euroa eli vapaa oma pääoma on yhteensä 444 366 409,86 euroa.

Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon ja että käyttörahastosta lahjoitetaan 
Osuuskunnan sääntöjen 10§:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään 600 000,00 
euroa.
 
Hallitus ehdottaa, että tuotto-osuuksille maksetaan tilikaudelta 2021 3,5 % suuruinen korko.  
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Osuuskunta-konserni
Konsernituloslaskelma  1.1.–31.12.2021

euroa 2021 2020

LIIKEVAIHTO 566 604 821 437 563 194

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen lisäys (+) / vähennys (-) -383 357 -1 345 287

Liiketoiminnan muut tuotot 11 757 796 6 872 135

Liiketoiminnan kulut:

Materiaalit ja palvelut -243 376 099 -228 835 567

Henkilöstökulut -185 736 745 -131 744 138

Poistot ja arvonalentumiset -25 085 328 -31 420 385

Liiketoiminnan muut kulut -97 708 025 -72 068 421

Yhteensä -551 906 197 -464 068 511

LIIKEVOITTO/-TAPPIO 26 073 0623 -20 978 469

Rahoitustuotot ja -kulut -1 209 492 10 207 842

VOITTO/TAPPIO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 24 863 570 -10 770 628

Tuloverot -4 344 769 -1 089 467

Vähemmistön osuus -323 610 259 236

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 20 195 192 -11 600 858

Konsernitase 31.12.2021

euroa 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat:

Aineettomat hyödykkeet 37 307 160 23 212 918

Konserniliikearvo 159 725 225 102 380 857

Aineelliset hyödykkeet 44 138 740 29 293 324

Sijoitukset:

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 802 037 862 125

Muut sijoitukset 9 524 783 168 934 650

Pysyvät vastaavat yhteensä 251 497 944 324 683 874

Vaihtuvat vastaavat:

Vaihto-omaisuus 493 330 315 314 255 500

Saamiset 52 679 737 37 697 155

Rahat ja pankkisaamiset 11 118 474 24 917 139

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 557 128 526 376 869 794

Vastaavaa yhteensä 808 626 470 701 553 668

VASTATTAVAA

Oma pääoma:

Osuuspääoma 5 897 443 5 887 999

Tuotto-osuudet 4 343 600 3 451 000

Vararahasto 13 369 258 13 369 258

Käyttörahasto 532 741 789 545 589 767

Tilikauden voitto 20 195 192 -11 600 858

Oma pääoma yhteensä 576 547 281 556 697 166

Vähemmistöosuus 12 803 659 10 980 049

Pakolliset varaukset 86 282 67 919

Vieras pääoma:

Pitkäaikainen vieras pääoma 66 783 341 51 073 539

Lyhytaikainen vieras pääoma 152 405 906 82 734 995

Vieras pääoma yhteensä 219 189 247 133 808 533

Vastattavaa yhteensä 808 626 470 701 553 668
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Konsernin rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2021

euroa 2021 2020

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 24 863 570,28 -10 770 628

Oikaisut:

+ Poistot ja arvonalentumiset 25 085 327,89 31 420 385

-/+ Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -3 071 372,99 3 930 026

-/+ Rahoitustuotot ja -kulut 1 209 492,47 -10 207 842

-/+ Muut oikaisut, mm. myyntivoitot ja -tappiot -8 801 644,19 -3 433 776

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 39 285 373,46 10 938 165

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-) / väh. (+) -9 511 843,55 7 001 031

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -13 043 555,95 18 715 275

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 7 629 591,14 -17 760 681

Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja 24 359 565,10 18 893 791

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -2 090 327,51 -1 339 144

Saadut osingot 218 867,21 201 121

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 547 942,50 14 799 560

Maksetut verot -311 253,95 -32 107

Liiketoiminnan rahavirta 22 724 793,35 32 523 220

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -32 774 112,23 -10 176 994,05

Aineell. ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot 884 508,47 1 716 606,59

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -51 503 239,11 -974 357,92

Ostetut liiketoiminnat -911 885,36 -751 610,00

Investoinnit muihin sijoituksiin -878 780,52 -43 031 497,23

Myydyt tytäryhtiöosakkeet 765 384,85 0,00

Myydyt osakkeet 9 433 554,37 5 037 897,15

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,00 260 707,00

Pitkäaikaisten saatavien muutos 95 893,16 -99 569,58

Luovutustulot muista sijoituksista 920 545,00 21 546 072,81

Investointien rahavirta -73 968 131,37 -26 472 745,23

euroa 2021 2020

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:

Osuusmaksut vuoden aikana 9 443,80 27 136,98

Palautetut osuusmaksut -126 990,06 -201 826,74

Annetut lahjoitukset -549 982,76 -960 803,01

Tuotto-osuudet 892 600,00 1 267 200,00

Tuotto-osuuksien korot -109 373,40 -51 870,36

Muiden lainojen lyhennykset -11 028 438,36 0,00

Lyhytaikaisten lainojen nostot 37 000 000,00 680 782,01

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -4 168 855,76 -590 924,83

Pitkäaikaisten lainojen nostot 25 000 000,00 1 181 303,31

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -9 473 730,47 -5 499 737,28

Rahoituksen rahavirta 37 444 672,99 -4 148 739,92

RAHAVAROJEN MUUTOS -13 798 665,03 1 901 734,90

RAHAVARAT 1.1. 24 917 138,79 23 015 403,89

RAHAVARAT 31.12. 11 118 473,76 24 917 138,79
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Osuuskunta Tradeka
Tase 1.1.–31.12.2021

euroa 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat:

Aineettomat hyödykkeet 157 140 176 382

Aineelliset hyödykkeet 1 200 410 968 395

Sijoitukset:

Osuudet saman konsernin yrityksissä 444 596 481 444 596 481

Muut sijoitukset 17 906 154 17 406 154

Pysyvät vastaavat yhteensä 463 860 185 463 147 412

Vaihtuvat vastaavat:

Saamiset 5 084 348 3 008 839

Rahat ja pankkisaamiset 572 563 1 047 409

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 656 911 4 056 248

Vastaavaa yhteensä 469 517 096 467 203 659

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Osuuspääoma 5 897 443 5 887 999

Tuotto-osuudet 4 343 600 3 451 000

Vararahasto 13 369 258 13 369 258

Käyttörahasto 442 596 564 443 315 127

Tilikauden ylijäämä 1 769 846 48 830

Oma pääoma yhteensä 467 976 711 466 072 214

Vieras pääoma

Pitkäaikainen 400 000 400 000

Lyhytaikainen 1 140 385 731 445

Vieras pääoma yhteensä 1 540 385 1 131 445

Vastattavaa yhteensä 469 517 096 467 203 659

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2021

euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 891 792 891 792

Liiketoiminnan muut tuotot 36 871 75 922

Liiketoiminnan kulut:

Henkilöstökulut -1 560 994 -1 376 794

Poistot -97 531 -89 530

Liiketoiminnan muut kulut -2 245 727 -2 655 709

Yhteensä -3 904 252 -4 122 032

LIIKETAPPIO -2 975 589 -3 154 318

Rahoitustuotot ja -kulut 205 884 153 642

TAPPIO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 769 705 -3 000 675

Tilinpäätössiirrot 5 000 000 3 000 000

Tuloverot -460 449 49 505

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 769 846 48 830
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O Osuuskunta Tradeka on Osuuskunta Tradeka 
-konsernin emoyritys.  Osuuskunta Tradekan 
kotipaikka on Helsinki. Tradeka-konsernin tilin-

päätöksen jäljennös on saatavissa Osuuskunta Trade-
kasta; Hämeentie 19, 00500 Helsinki.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintame-
noon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla 
ja kertyneillä arvonalennuspoistoilla. Suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomai-
suushyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteel-
la 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 alkuperäi-
seen hankintamenoon tai tätä alhaisempaan arvioituun 
käypään arvoon.

Vaihto-omaisuus koostuu Tradeka-sijoitus Oy:n 
vaihto-omaisuusosakkeista sekä konserniyhtiöiden 
operatiivisen toimintaan liittyvistä varastoista. Vaih-
to-omaisuus on kirjattu alkuperäisen hankintamenon 
tai tätä alhaisemman todennäköisen luovutushinnan 
määräisenä. Vaihto-omaisuuteen sisältyvien osakkeiden 
markkina-arvo oli tilikauden päättyessä kirjanpitoarvoa 
korkeampi.

Liitetiedot 31.12.2021
Osuuskunta-konserni

Aiemmin pitkäaikaisissa sijoituksissa esitetyt omistus-
osuudet on siirrytty esittämään 1.1.2021 osana vaih-
to-omaisuutta ja kyseisistä sijoituksista kertyvät tulot ja 
menot on esittämään liikevaihdossa rahoitustuottojen 
ja -menojen sijaan.

Tilikausien vertailukelpoisuuteen on osaltaan vaikutta-
nut tilikauden 2021 aikana toteutetut yrityskaupat.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alhaisem-
paan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusarvopaperit sisältävät julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevia rahasto-osuuksia ja joukkovelkakirjalai-
noja. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintame-
noon tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän todennä-
köiseen luovutushintaan.

Eläkkeet
Konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöiden lakisää-
teinen eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkeva-
kuutusyhtiöissä. Eläkejärjestelyt on rahoitettu työnteki-
jöiden ja asianomaisten konserniyhtiöiden suorituksina 
eläkevakuutusyhtiöille.
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Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty konserniyhtiöiden 
tilinpäätökset ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedot 
niiden hankintahetkestä lukien.

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

Konsernitilinpäätöksen 
laadintaperiaatteet

Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetel-
mällä. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse perustet-
tuja. Ostettujen tytäryhtiöiden osakkeiden hankinta-
menon ja oman pääoman ero on ensisijaisesti esitetty 
konserniliikearvona..

Tradeka-Yhtiöt Oy:n alakonserni on yhdistelty Osuus-
kunta-konsernin tilinpäätökseen KPL 1:5.3 §:n 
perusteella.

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

Konsernitilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet

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 verotuk-
sessa vielä vähentämättömiin poistoihin sekä konsernin 
sisäisiin katteisiin ja konserniyhtiöiden aikaisemmilta 
vuosilta vahvistettuihin tappioihin.
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Osuuskunta-konserni
Tytäryhtiöt 31.12. 2020 Osuuskunta Tradeka

Kotipaikka Konsernin  
omistus osuus % Omistusosuus % Kirjanpitoarvo 

1000,-
Lis/väh v.2021 

1000,-

Tradeka-palvelut Oy Helsinki 100 % 100 % 300

Tradeka-Yhtiöt Oy Helsinki 98 % 98 % 444296,5

Restel Oy Helsinki 100 % 0 % 0 

Restel Ravintolat Oy Helsinki 100 %

Bastion Catering Oy Helsinki 100 %

Rax 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 %

Restel Casual Oy Helsinki 100 %

CPR Finland Oy Helsinki 100 %

Hangon Makaronitehdas Oy Helsinki 100 %

Jonathan Ravintolapalvelut Oy Helsinki 100 %

Tradeka-sijoitus Oy Helsinki 100 %

Suomen Sairaalalaitepalvelu Oy Helsinki 100 %

Tradedot Oy Helsinki 100 %

Lehtipiste Oy Vantaa 100 %

Paletti Oy Hämeenlinna 100 %

Karto Oy Jyväskylä 100%

Putinki Oy Helsinki 100%

Tradecare Oy Helsinki 100 %

Med Group Oy Vantaa 100 %

Med Group Fleet Management Oy* Helsinki 100 %

Med Group Ensihoitopalvelu Oy Vantaa 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 %

* Sulautunut 31.12.2021 Päättyneellä tilikaudella
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Tytäryhtiöt 31.12. 2020 Osuuskunta Tradeka

Kotipaikka Konsernin  
omistus osuus % Omistusosuus % Kirjanpitoarvo 

1000,-
Lis/väh v.2021 

1000,-

Tradecar Oy Helsinki 100 %

A-Katsastus Group Oy Helsinki 98 %

A-Katsastus Oy Helsinki

Ajovarma Oy Helsinki 100 %

Atrul Regulatory Group Oy Helsinki 100 %

Tytäryhtiöt yhteensä 444596,5 0

Osakkuusyhtiöt 31.12. 2020 Osuuskunta Tradeka

Kotipaikka Konsernin  
omistus osuus % Omistusosuus % Kirjanpitoarvo 

1000,-
Lis/väh v.2020 

1000,-

Ki Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti Imatra 50 %
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Eero Heinäluoma, puheenjohtaja
Mikko Raudaskoski, varapuheenjohtaja

Miia Nahkuri, varapuheenjohtaja
Hilkka Ahde
Esa J. Anttila

Paavo Arhinmäki
Kaija Haapsalo

Jukka Kärnä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 2022

KPMG Oy Ab

Jukka Rajala, KHT

Tilinpäätöksen ja  toiminta-   
kertomuksen  allekirjoitukset

Tilinpäätösmerkintä

Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 2022

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
Anna Korpivaara
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Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Osuuskunta Tradekan 
(y-tunnus 0196885-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että 
emo-osuuskunnan taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot 
sekä konsernin rahoituslaskelman.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oi-
kean ja riittävän kuvan konsernin sekä emo-osuuskun-
nan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-
set vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme 
kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvol-
lisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme 
riippumattomia emo-osuuskunnasta ja konserniyri-
tyksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 

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

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen 
ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laa-
timisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne kat-
sovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laa-
tiessaan velvollisia arvioimaan emo-osuuskunnan ja 
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toimin-
nan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laa-
dittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös 

Tilintarkastuskertomus
Osuuskunta Tradekan jäsenille

laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi 
jos emo-osuuskunta tai konserni aiotaan purkaa tai 
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihto-
ehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus 
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista vir-
heellisyyttä, 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. Virheel-
lisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, 
ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin 
tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan ta-
loudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpää-
töksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastuk-
seen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintar-
kastuksen ajan.
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Lisäksi:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen 
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme 
näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä 
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-
evidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, 
on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä 
jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 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 tilintarkastuskertomuksessamme lukijan 
huomiota epävarmuutta 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.

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin 
kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta 
taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme 
antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. 
Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, 
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme 
tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, 
mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkit-
tävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkas-
tuksen 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 tehdes-
sämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti 
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritet-
taessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikut-
taako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä.
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimin-
takertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johto-
päätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. 
Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 16. maaliskuuta 2022

KPMG OY AB
Jukka Rajala, KHT
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Osuuskunta Tradekan edustajisto 2021

Uudenmaan piiri
Maria Guzenina, Espoo
Maija Jakka, Vihti
Marjo Kiukkonen, Hyvinkää
Juhani Kouhia, Hyvinkää
Tuija Lahtinen, Hyvinkää
Lasse Lehtinen, Helsinki
Antti Lindtman, Vantaa
Lea Nevalainen, Vihti
Matti Pajuoja, Lohja
Jani Sievinen, Vihti
Pilvi Torsti, Helsinki

Varsinais-Suomen piiri
Kristiina Hellsten, Turku
Mikko Immonen, Mynämäki
Janne Laulumaa, Raisio
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
Ilkka Joenpalo, Forssa
Aarne Kauranen, Hämeenlinna
Aino-Kaisa Pekonen, Vihti
Leena Sahlsten, 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
Anneli Lehto, Vaasa
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  
Eero Heinäluoma, europarlamentaarikko

Hallituksen varapuheenjohtaja 
Mikko Raudaskoski, rehtori

Hallituksen varapuheenjohtaja 
Miia Nahkuri, eritysasiantuntija 

Hilkka Ahde, lastentarhanopettaja,
Esa J. Anttila, rehtori
Paavo Arhinmäki, apulaispormestari
Kaija Haapsalo, sairaanhoitaja, pääluottamusmies
Jukka Kärnä, elinkeinopoliittinen asiantuntija
Riitta Lehtola, yhteiskuntatieteiden maisteri
Harri Moisio, nuorisokodin johtaja
Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, varatuomari
Tarja Pietilä, pääluottamusmies
Jorma Pimperi, alueluottamusmies
Kirsti Puurunen, aluetoimitsija
Kari Rajamäki, valtiopäiväneuvos
Maritta Salo, pankkitoimihenkilö
Ulla-Maija Sievinen, toimittaja
Nina Söderlund, valtiotieteen maisteri
Miika Tiainen, viestintäkoordinaattori
Marja-Liisa Vuorenpää-Vainiola, lähihoitaja

Henkilöstön edustajat  
Päivi Aaltola, pääluottamusmies, 
työsuojeluvaltuutettu
Anna Korpivaara, asiakaskokemusjohtaja

Osuuskunta Tradekan hallitus Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus

Hallituksen puheenjohtaja
Tapani Hellstén, HM, varatoimitusjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja
Minna Lintonen, KM, rehtori

Mikko Aaltonen, HM, talous- ja kehittämispäällikkö
Mika Hentunen, KTM, FM, 
ammattikorkea   koulun opettaja
Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja
Neeta Röppänen, Senior Procurement Manager 
Lotta Staffans, VTM, MSc, erityisavustaja

Henkilöstön edustaja
Sari Tamminen, hallintovastaava

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
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