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Osuuskunta Tradekan
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Corporate Governance -ohjeistus



1.  Osuuskunta Tradeka 

Osuuskunta Tradeka on valtakunnallinen Suomessa toimiva Osuuskunta, jonka omista-
vat Osuuskunnan jäsenet. Osuuskunta Tradeka jatkaa vuonna 1917 perustetun 
Suomen Osuustukkukauppa OTK:n toimintaa. 

Osuuskunta Tradeka toimii hallinnoin?osuuskuntana, joka tarjoaa palveluja jäsenilleen 
kokonaan tai osi@ain omistamiensa yritysten sekä yhteistyöyritysten kau@a. Osu-
uskunnan tuo@amat jäsenpalvelut sekä muut Osuuskunnan toiminnan kulut katetaan 
Osuuskunnan Tradeka-Yh?öt Oy:stä ja muusta liiketoiminnasta saamilla tuloilla. 

2.  Corporate Governance -ohjeistus 

Tässä Osuuskunta Tradekan Corporate Governance -ohjeistuksessa kuvataan Osu-
uskunta Tradekan hallinnoin?- ja ohjausjärjestelmän keskeiset piirteet sekä se, miten 
hyvää hallintotapaa noudatetaan Osuuskunta Tradekassa. 

Ohjeistuksen tavoi@eena on lisätä Osuuskunta Tradekan toiminnan läpinäkyvyy@ä, 
sekä parantaa ?edonkulkua Osuuskunnan jäsenille ja muille Osuuskunnan toiminnasta 
kiinnostuneille. 

Corporate Governance -ohjeistuksessa määritellään Osuuskunta Tradekan keskeisten 
hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet, tytäryh?öiden ja omistusyhteysyritysten omis-
tajaohjauksessa noudate@avat keskeiset periaa@eet, johdon palkkaus- ja palkit-
semisjärjestelmien keskeiset perusteet sekä sisäisen valvonnan, raportoinnin ja 
riskienhallinnan keskeiset lähtökohdat. Lisäksi ohjeistuksessa kuvataan Osuuskunta 
Tradekan henkilöstöedustuksen, jäsenasioiden hoidon sekä sisäisen ja ulkoisen vi-
es?nnän keskeiset piirteet. 

Osuuskunta Tradekan hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat hyvän hallintotavan ja 
tämän Corporate Governance -ohjeistuksen nouda@amisesta Osuuskunta Tradekassa. 

3.  SovelleMavat säännökset 

Osuuskunta Tradeka on suomalainen Osuuskunta, jonka toimintaa sääntelee Osu-
uskuntalaki, muut Suomessa voimassa olevat lait ja alemman tasoiset säädökset sekä 
Osuuskunta Tradekan säännöt (liite 1). Keskeinen Osuuskunta Tradekan tytär- ja omis-
tusyhteysyh?öiden toimintaa sääntelevä laki on osakeyh?ölaki. 

Osuuskunta Tradeka nouda@aa osuuskuntamuotoisen yh?ön erityispiirteet huomioon 
o@aen1 keskeisiä suomalaisia Corporate Governance -suosituksia.  Comply or explain -1

periaa@een mukaises? merki@ävimmät poikkeamat suosituksista perusteluineen on 
jäljempänä erikseen maini@u. 

 Osuuskunnan hallinnoinnissa noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa listayh?öiden 1

hallinnoin?koodia, tällä hetkellä Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2020 julkistama Suomen listayh?öiden 
hallinnoin?koodi (Corporate Governance) 2020, sekä Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkistama su-
ositus Corporate Governance -ohjeistuksen soveltamisesta listaama@omiin yh?öihin, mm. laajas? omis-
te@uihin valtakunnallisiin osuuskun?in). Tässä ohjeessa comply or explain -periaa@een mukaises? seloste-
tuissa poikkeuksissa mainitut vii@aukset nimenomaisiin suosituksiin vii@aavat vuoden 2020 Corporate 
Governance -suositukseen.
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4.  Keskeiset hallintoelimet 

Osuuskunta Tradekan hallintoelimet ovat edustajisto, hallitus ja toimitusjohtaja. 
Päätöksenteossa hallintoelimiä avustavat ja niiden päätöksentekoa valmistelevat 
toimielimet, jotka mainitaan myöhemmin tässä ohjeessa. 

4.1  Edustajisto 

Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käy@ävä elin on edustajisto. Edustajisto käy@ää 
päätösvaltaa asioissa, jotka sille lain ja Osuuskunnan sääntöjen mukaan on määrä@y. 

Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan Osuuskunnalle edustajiston kuuden 
vuoden välein pide@ävissä vaaleissa. Vaalit on järjeste@ävä niin, e@ä jäsenen on help-
po käy@ää hänelle kuuluvaa oikeu@a äänestää osuuskunnan vaaleissa. 

Edustajistoon kuuluu 85 jäsentä. Vuoden 2022 edustajiston vaaleissa edustajistoon 
valitaan 75 jäsentä. Lisäksi edustajiston jäsenille nimetään yhtä monta varaedustajaa 
kuin edustajistoon valitaan jäseniä. Jos edustajiston jäsen on estynyt hoitamaan 
tehtäväänsä, kutsuu osuuskunnan hallitus tai sen määräämä varaedustajan estyneen 

edustajan ?lalle samasta valitsijayhdistyksestä tai vaaliliitosta, pysyväs? tai siksi ajaksi, 
kun varsinaisen edustajiston jäsenen este kestää.  

Edustajiston varsinainen kokous järjestetään vuosi@ain. Lisäksi edustajisto voi kokoon-
tua ylimääräiseen kokoukseen tai jatkokokoukseen edustajiston tai Osuuskunnan halli-
tuksen niin pää@äessä. Edustajiston kokouksessa kullakin edustajiston jäsenellä on yksi 
ääni. 

Edustajiston kutsuu koolle Osuuskunta Tradekan hallitus viimeistään kaksi viikkoa en-
nen kokouspäivää kirjallisella jokaiselle edustajiston jäsenelle pos?tse tai sähköistä 
etäyhtey@ä hyödyntäen lähete@ävällä kokouskutsulla. Kokouskutsussa on maini@ava 
kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Edustajiston varsinaisessa kokouksessa on käsiteltävä Osuuskuntalaissa ja Osuuskunta 
Tradekan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Keskeisimmät edustajiston tehtävät ovat ?linpäätösasioiden ja voitonjaon käsi@ely, 
vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituk-
sen jäsenten ja ?lintarkastajien valinta. Edustajisto pää@ää hallituksen ja muiden 
tämän ohjeistuksen mukaisten toimielimien ja valiokun?en työskentelyyn osallistuville 
jäsenille makse@avista palkkioista. 

Edustajiston kokouksen kokouskutsu ja pöytäkirja julkaistaan ja pidetään nähtävillä 
viiden vuoden ajan Osuuskunta Tradekan verkkosivuilla osoi@eessa www.tradeka.fi. 

Edustajiston kokouksessa on oltava läsnä Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja 
jäsenet sekä Osuuskunnan toimitusjohtaja ja ?lintarkastaja.  

Osuuskunta Tradekan ylintä päätösvaltaa käy@ää edustajisto eikä sillä ole yh?ökokous-
ta ja näin ollen ohjeistuksessa poiketaan hallinnoin?koodin yh?ökokousta koskevista 
suosituksista (suositukset 1, 2, 5 ja 7) ja niitä noudatetaan soveltuvin osin.  
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4.2  Hallitus 

Osuuskunta Tradekan hallituksen tehtävänä on Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädän-
nön mukaises? huoleh?a Osuuskunnan toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta jär-
jestämisestä.  

Osuuskunta Tradekan hallituksen valitsee edustajisto.  Osuuskunnan sääntöjen 2

mukaan hallitukseen tulee valita vähintään 5 ja enintään 20 jäsentä siten, e@ä hallitus 
heijastaa mahdollisimman tasapuolises? Osuuskunnan jäsenistöä. Lisäksi henkilöstö 
valitsee vähintään yhden jäsenen hallitukseen. 

Hallitus on vali@ava siten, e@ä se osaamiseltaan, kokemukseltaan ja näkemysten mon-
imuotoisuudeltaan mahdollisimman hyvin tukee Osuuskunnan toimintaa ja sen kehit-
tämistä. Tämän turvaamiseksi hallituksessa tulee olla eri sukupuolia ja ikäryhmiä edus-
tavia sekä erilaisen koulutus- ja työtaustan omaavia henkilöitä.  

Jos hallitukseen valitaan osuuskunnan edustajiston jäseneksi vali@u henkilö, on hän 
estynyt hoitamaan edustajiston jäsenyy@ään sen aikaa, kun hän on vali@una osu-
uskunnan hallitukseen. 

Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan toimikaudeksi, joka kestää neljä edustajiston 
kokouskau@a. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein.  3

Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa 
toimikaudeksi, joka kestää kaksi edustajiston kokouskau@a.  

Hallitus vastaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa Osuuskunta Tradekan tytär- ja omis-
tusyhteysyritysten omistajaohjauksesta. Hallitus pää@ää Osuuskunnan panostuksista 
Osuuskunnan jäsenetutoimintaan. Lisäksi hallitus pää@ää Osuuskunnan lahjoituksista 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus myös määri@ää Osuuskunta Tradekan arvot. 

Hallitus valitsee Osuuskunnan toimitusjohtajan ja pää@ää tämän työsuhteen ehdoista 
sekä valitsee tarvi@aessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen ja 
pää@ää tarvi@aessa tämän työsuhteen ehdoista. 

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan tulee raportoida Osuuskunta Tradekan kehityk-
sestä Osuuskunnan hallitukselle säännöllises?. 

Hallitus pää@ää myös edustajiston vaalien vaaliajasta ja -piireistä sekä muista sään-
nöissä määrätyistä edustajiston vaaleihin lii@yvistä asioista sekä hyväksyy uudet 
jäsenet Osuuskuntaan. 

Hallitus on vahvistanut itselleen toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on 
määritelty tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudate@avat toimintaperiaa@eet 
(liite 2). 

 Osuuskunta Tradekan hallituksen nimeää edustajisto, eikä hallituksen nimeämistä valmistele 2

erillinen nimeämistoimikunta tai nimitystoimikunta. Tältä osalta poiketaan hallinnointikoodin 
suosituksesta (suositus 7).

 Tältä osin ohjeistuksessa poiketaan hallinnointikoodin hallituksen toimikautta koskevasta su3 -
osituksesta (suositus 6).
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Osuuskunnan puheenjohtajisto, joka koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja vara-
puheenjohtajista valmistelee Osuuskunnan hallituksen nimitys- ja palkkioasioiden ym. 
päätöksentekoa sekä käy@ää Osuuskunnan hallitukselle muutoin kuuluvaa päätösval-
taa sellaisissa erikseen määritellyissä asioissa, joiden osalta Osuuskunnan hallitus on 
erikseen niin pää@änyt. Hallitus on vahvistanut Osuuskunnan puheenjohtajistolle eril-
lisen työjärjestyksen (liite 3). 

Hallitus voi ase@aa tapauskohtaises? myös muita valmisteluelimiä. 

Henkilöstöedustajaa lukuun o@ama@a Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten tulee 
olla riippuma@omia Osuuskunta Tradekasta ja sen konserniin kuuluvista yh?öistä. Hal-
lituksen jäsenillä ei myöskään saa olla sellaisia omistuksia, luo@amustehtäviä tai muita 
sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa hallituksen jäsenten luote@avuuden tai 
sopivuuden Osuuskunta Tradekan hallituksessa tai ovat omiaan heikentämään luo@a-
musta hallituksen jäsenten toiminnan asianmukaisuuteen.  

Hallitus arvioi vuosi@ain jäsentensä riippuma@omuuden ja laa?i selvityksen hallituk-
sen jäsenten riippuma@omuudesta. Selvitys julkaistaan osana vuosi@aista Corporate 
Governance -selvitystä.  4

Hallitus tekee toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuosi@ain itsearvioinnin. 

Hallitukselle maksetut palkkiot ilmoitetaan vuosi@ain Osuuskunta Tradekan palkkiora-
por?ssa. 

4.3  Toimitusjohtaja 

Toimitusjohtaja hoitaa Osuuskunta Tradekan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaises?. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten 
täytäntöönpanosta ja pää@ää yh?ön opera?ivisesta toiminnasta siltä osin, kuin se ei 
kuulu hallituksen vastuulle. Toimitusjohtaja vastaa siitä, e@ä hallitukselle annetaan 
rii@ävät ?edot osuuskunnan toiminnasta. 

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen valitsee 
hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään kirjallisessa hallituksen 
hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus pää@ää tarvi@aessa myös vara-
toimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen palkka- ja muista ehdoista. 

Toimitusjohtajan palkitsemisesta pää@ää hallitus edustajiston kokouksessa vahvistetun 
palkitsemispoli?ikan pui@eissa.  

Osuuskunnan toimitusjohtaja ei osallistu sellaisia asioita koskevaan päätöksentekoon, 
joissa hän on asemastaan Tradeka-Yh?öiden toimitusjohtajana tai sen tytäryh?öiden 
hallitusten puheenjohtajana johtuen tai muusta syystä esteellinen. 

4.4   Johtoryhmä 

 Riippumattomuusselvityksessä tarkastellaan hallituksen jäsenen riippumattomuus yhtiöstä ja 4

tehdään kokonaisarviointi. Riippumattomuus merkittävästä osakkeenomistajasta ei sovellu Osu-
uskunta Tradekan toimintaan (Suositus 10).
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Osuuskunnan johtamisessa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajaa avustaa johtoryh-
mä, johon kuuluvat Osuuskunnan toimitusjohtajan lisäksi Osuuskunta Tradekan halli-
tuksen päätöksen mukaiset henkilöt. Johtoryhmän kokoonpano julkistetaan vuosi@ain 
osana Corporate Governance selvitystä. 

5.  Liike- ja muiden toimintojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä 

 5.1  Omistajaohjaus Osuuskunta Tradekassa ja vastuullisuus 

Osuuskunta Tradekan strategiassa edellytetään, e@ä Osuuskunta Tradekan ja sen omis-
tamat yh?öt toteu@avat Osuuskunta Tradekan arvojen ja sen jäsenten näkemystä 
hyvästä omistajauudesta ja lisäksi strategiassa asetetaan sekä taloudellisia tavoi@eita 
e@ä toiminnan vastuullisuuteen lii@yviä ja tarvi@aessa muita osuuskunnan omistajao-
hjauksen toteu@amisen kannalta tarpeellisia tavoi@eita. Lisäksi strategiassa edel-
lytetään, e@ä osuuskunnan omistamat yh?öt ja niiden tytäryh?öt tarjoavat osuuskun-
nan jäsenille jäsenetuja ja, e@ä niitä kehitetään jatkuvas?. 

Osuuskunta Tradekan ja sen omistamien yh?öiden ja näiden tytäryh?öiden liike-
toiminnan vastuullisuuden tulee perustua Osuuskunta Tradekan vastuullisuuslinjauksi-
in ja sen vastuullisuuslinjausten painopistealueisiin. Lisäksi Osuuskunta Tradekan omis-
tamilla yh?öillä ja näiden tytäryh?öillä voi olla omia toimialakohtaisia painopistealuei-
ta. 

Omistajana Osuuskunta Tradeka edelly@ää, e@ä sen omistamien yh?öiden tavoi@eena 
on olla toimialojensa vastuullisimpia yrityksiä ja, e@ä sen omistamat yh?öt huomioivat 
toiminnassaan Pariisin sopimuksen tavoi@eet ilmaston lämpenemisen pysäy@ämiseksi 
1,5 asteen lämpö?lan nousuun.  

Vastuullisuuteen lii@yvien omistajaohjauslinjausten toteutumista tarkastelleen vuosit-
tain osana palkitsemispoli?ikan mukaista palkitsemista, hallitusten vuosi@aista it-
searvioin?a sekä vastuullisuusraportoin?in tuotetun datan perusteella. 

 5.2  Tradeka-YhUöt Oy 

   5.2.1  Yleistä 

Tradeka-Yh?öt Oy on hallinnoin?yh?ö, jonka tehtävä on hallinnoida Osuuskunta 
Tradekan ydinliiketoimintoja sekä vastata kokonaan tai osi@ain omistamiensa yh?öi-
den omistajaohjauksesta. Osuuskunta Tradeka omistaa 98 % Tradeka-Yh?öt Oy:n os-
akkeista. Osuuskunta Tradeka toimii Tradeka-Yh?öt Oy:ssä pitkäjänteisenä omistajana, 
joka tavoi@elee Tradeka-Yh?öt Oy:n omistaja-arvon suotuisaa kehi@ymistä pitkällä 
aikavälillä. 

  5.2.2.  Omistajaohjaus 

Tradeka-Yh?öt Oy:n toimintaa ohjaa osuuskunnan omistamiselle ase@amat tavoi@eet. 
Osuuskunta Tradeka osallistuu Tradeka-Yh?öt Oy:n päätöksentekoon osakeyh?ölain 
mukaises? käy@ämällä omistajavaltaansa Tradeka-Yh?öt Oy:n yh?ökokouksissa (ml. 
osakeyh?ölain mukaiset yksimielisten osakkaiden päätökset). Liiketoiminnan harjoit-
tamisesta Tradeka-Yh?öt Oy:ssä vastaa osakeyh?ölain mukaises? Tradeka-Yh?öt Oy:n 
hallitus. 
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Osuuskunta Tradekan omistajaohjaukseen lii@yvistä linjauksista sekä Osuuskunnan 
edustuksesta Tradeka-Yh?öt Oy:n yh?ökokouksessa pää@ää Osuuskunnan hallitus. 

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan ja Tradeka-Yh?öt Oy:n hallituksen puheenjo-
htajan on raportoitava Osuuskunta Tradekan hallitukselle säännöllises? Tradeka-Yh?öt 
Oy:n liiketoiminnan kehi@ymisestä. 

Tradeka-Yh?öt Oy:n maksamat toimitusjohtajan palkka ja hallituksen ovat Osuuskunta 
Tradekan edustajiston vahvistaman palkkiopoli?ikan mukaisia ja ne julkaistaan osana 
palkitsemisrapor\a. 

 5.3  Tradeka-palvelut Oy  

  5.3.1.  Yleistä 

Tradeka-palvelut Oy on Osuuskunta Tradekan kokonaan omistama tytäryh?ö. Tradeka-
palvelut Oy vastaa Osuuskunnan jäsenetu- ja jäsenpalvelutoiminnan opera?ivisesta 
toteutuksesta. Osuuskunta Tradeka vastaa jäsenetutoiminnan kustannuksista ja 
huoleh?i Tradeka-palvelut Oy:n toiminnan taloudellisista toimintaedellytyksistä ja 
yh?ön toiminnan turvaavan rahoitusaseman ylläpidosta. 

Tradeka-palvelut Oy:n hallinnoin? perustuu Tradeka-palvelut Oy:n hallituksen 
hyväksymään Tradeka-palvelut Oy:n Corporate Governance -ohjeistukseen (liite 4). 

  5.3.2. Omistajaohjaus 

Osuuskunta Tradeka vastaa Tradeka-palvelut Oy:n omistajaohjauksesta. Osuuskunnan 
hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, e@ä Tradeka-palvelut Oy:n toimintaa har-
joitetaan siten, e@ä se täy@ää Osuuskunta Tradekan jäsentoiminnalle asetetut tavoit-
teet. 

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja toimii Tradeka-palvelut Oy:n hallituksen puheen-
johtajana. 

Osuuskunta Tradekan omistajaohjaukseen lii@yvistä linjauksista sekä Osuuskunnan 
edustuksesta Tradeka-palvelut Oy:n yh?ökokouksessa pää@ää Osuuskunta Tradekan 
hallitus. Muilta osin Tradeka-palvelut Oy:n omistajaohjauksesta vastaa Osuuskunta 
Tradekan toimitusjohtaja.  

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan on raportoitava Osuuskunta Tradekan hallituk-
selle säännöllises? Tradeka-palvelut Oy:n liiketoiminnan kehityksestä ja tarvi@aessa 
muista Tradeka-palvelut Oy:n hallituksessa käsitellyistä asioista. 

5.4  AVA-insUtuuV 

AVA-ins?tuu\ on liikealan erikoisoppilaitos, joka tarjoaa jäsenyrityksiensä 
henkilöstölle mm. amma?llista ja liikkeenjohdollista koulutusta. AVA-ins?tuu\ myös 
myy koulutuksia muille tahoille. AVA-ins?tuu?n toimintaa tukee Tradekan sää?ö ja 
ins?tuu?n hallintoa hoitaa AVA-ins?tuu?n kannatusyhdistys (lii@eet 5 ja 6, Tradekan 
sää?ön ja AVA-ins?tuu?n kannatusyhdistyksen säännöt). 
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Osuuskunta Tradekan hallitus pää@ää keskeisistä AVA-ins?tuu?n kannatusyhdistyksen 
vuosi- tai muuhun kokoukseen lii@yvistä Osuuskunta Tradekan linjauksista. Muilta osin 
Osuuskunnan päätösvallan käytöstä vastaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja. 

5.5 KuluMajien asemaan liiMyvä ja muu yleishyödyllinen toiminta 

Sääntöjensä mukaises? Osuuskunta Tradeka tuo@aa ja tarjoaa jäsenilleen osuustoim-
intaa koskevaa ?etoa ja pyrkii parantamaan kulu@ajien asemaa sekä tukee yleishyödyl-
listä toimintaa. 

Osuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunta Tradekan hallitus pää@ää Osuuskunnan 
lahjoituksista yleishyödylliseen toimintaan edustajiston tekemien Osuuskunnan yli-
jäämän ja käy@örahaston käy@öä koskevien päätösten pui@eissa. 

Osuustoimintaa ja kulu@ajien asemaa koskevaa tutkimusta Osuuskunta Tradeka tukee 
myös Suomen Kul@uurirahaston OTK:n rahaston sekä Kansan Sivistysrahaston Osu-
uskunta Tradekan rahaston kau@a. 

6.  Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja -tarkastus 

Osuuskunta Tradekan hallitus vastaa siitä, e@ä Osuuskunnan riskienhallinta ja sisäinen 
valvonta sekä sisäinen tarkastus on järjeste@y luote@avalla tavalla ja on rii@ävän kat-
tavaa. Osuuskunta Tradekan hallitus määri@elee Osuuskunnalle sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan toimintaperiaa@eet. Hallituksen puheenjohtajiston tulee tarvi@aessa 
käsitellä Osuuskunnan riskienhallintaa hyväksytyn riskienhallintapoli?ikan mukaises?. 

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan 
järjestämisestä sekä niiden raportoinnista Osuuskunta Tradekan hallintoelimille 
hyväksytyn riskienhallintapoli?ikan mukaises?. 

Riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja sisäistä tarkastusta koskevissa asioissa Osuuskun-
ta Tradekan hallitusta avustaa Tradeka-Yh?öt Oy:n hallituksen tarkastusvaliokunta. 

Osuuskunta Tradekan kassavarat pidetään Osuuskunta Tradekan maksuvalmiuden tur-
vaavalla tasolla siten, e@ä Osuuskunta Tradeka kykenee suoriutumaan maksuvelvoit-
teistaan ajallaan. 

Sisäinen tarkastus au@aa Osuuskunnan hallitusta valvontavelvollisuuden hoitamisessa. 
Sisäinen tarkastus arvioi riippuma@omas? hyvän hallinnoin?tavan nouda@amista, an-
taa yh?ön johdolle riippuma@omia näkökulmia yh?ön toiminnan tarkasteluun ja 
arvioin?in sekä au@aa saavu@amaan tavoi@eet tuomalla järjestelmällisen ja kuri-
nalaisen lähestymistavan riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnoin?prosessien 
tehokkuuden arvioin?in ja kehi@ämiseen. 

Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaa@eet ja mene@elytavat on määritelty Tradeka-
Yh?öt Oy:n tarkastusvaliokunnan vahvistamassa Sisäisen tarkastuksen toimintao-
hjeessa. 

7.  Johdon palkkaus, palkitseminen ja sidonnaisuudet  

Osuuskunta Tradekalle on laadi@u palkitsemispoli?ikka, joka sisältää kuvauksen Osu-
uskunta Tradekan ja Tradeka-Yh?ön Oy:n muodostaman konsernin sekä osuuskunnan 
hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa noudate@avista 
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periaa@eista ja päätöksenjärjestyksestä ja -mene@elyistä. Palkitsemispoli?ikka on Os-
uuskunta Tradekan edustajiston hyväksymä ja se on julkaistu kokonaisuudessaan Osu-
uskunta Tradekan verkkosivuilla. 

Palkitseminen Osuuskunta Tradekassa perustuu seuraaviin keskeisiin periaa@eisiin: 
Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan varmistaminen, tavoi@eellisuus ja oikeuden-
mukaisuus ja avoimuus.  

Toimitusjohtajan sekä tarvi@aessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan si-

jaisen palkkauksesta ja palkitsemisesta pää@ää Osuuskunnan hallitus. Osuuskunnan 
johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta siltä osin, kuin johtoryhmän jäsenet eivät ole 
myös Tradeka-Yh?öt Oy:n johtoryhmän jäseniä tai konserniyh?öiden toimitusjohtajia, 
pää@ää Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtajat.  

Hallitus- ja hallituksen valiokuntatyöskentelyyn sekä hallituksen puheenjohtajiston 
työskentelyyn osallistumisesta makse@avista palkkioista pää@ää Osuuskunta Tradekan 
edustajisto. 

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajalla tai muulla johdolla ei saa olla sellaisia omis-
tuksia, sivu- tai luo@amustehtäviä taikka muita sidonnaisuuksia, jotka hai@aavat jo-
hdon mahdollisuuksia asianmukaiseen toimintaan Osuuskunta Tradekassa tai ovat 
omiaan heikentämään luo@amusta johdon toiminnan asianmukaisuuteen. 

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohta-
jan sijaisen sekä toimitusjohtajan väli@ömien alaisten on ilmoite@ava Osuuskunta 
Tradekan johdon sidonnaisuusrekisteriin vuosi@ain kaikki sivu- ja luo@amustoimensa 
sekä kaikki sellaiset omistukset ja taloudelliset sitoumukset, joilla on merkitystä jo-
hdon asianmukaisen toiminnan arvioimisen kannalta. Rekisteriin on myös ilmoite@ava 
viivytykse@ä oma-aloi@eises? edellä mainituissa sidonnaisuuksissa tapahtuvat muu-
tokset. 
Osuuskunta Tradekan hallituksen tulee arvioida vuosi@ain johdon sidonnaisuusrek-
isteriin ilmoite@ujen ?etojen perusteella Osuuskunta Tradekan johdon riippuma@o-
muu@a. Palkkioista laaditaan erillinen palkkiorapor\, joka julkaistaan Osuuskunta 
Tradekan verkkosivuilla. 

8.  Lähipiiriliiketoimet 

Osuuskunta Tradeka noudattaa voimassa olevia määräyksiä sekä Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodin 2020 suosituksia lähipiiritransaktioiden valvonnasta. Lähipiiritoimia 
koskevat vaa?mukset on huomioitu myös koko Osuuskunta Tradekan henkilöstöä ja 
hallintoa koskevissa ee\sissä toimintaperiaa*eissa/toimintaohjeissa (Code of Con-
duct), johon sisältyy nollatoleranssi korrup?olle ja ohjeistus eturis?riitojen väl@ämis-
estä. 

Osuuskunta Tradekan lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johdon lisäksi kaikki Osuuskun-
ta Tradekan omistamat yh?öt ja niiden tytäryh?öt sekä näiden hallitukset ja johto. Os-
uuskunta Tradekan lähipiiriin luetaan myös yhteisöt, joissa Osuuskunta Tradeka käyt-
tää määräysvaltaa tai jotka ovat sen perustamia. 

Lähipiiriin kuuluvista pidetään yllä lähipiirirekisteriä, johon sisältyy luo@amustoimet ja 
osallistuminen ylimpään johtoon muissa yh?öissä tai yhteisöissä sekä ?edot yh?öistä, 
jossa lähipiiriin kuuluvalla, hänen huolle@avallaan tai puolisolla on määräysvalta tai 
huoma@ava vaikutusvalta. Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään. Osuuskunta Tradekan 
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omistamat yh?öt ja niiden tytäryh?öt pitävät itse omaa lähipiirirekisteriä omasta 
lähipiiristään. 

Osuuskunta Tradekan ja sen lähipiirin välillä tehtävien liiketoimien tulee olla hyväksyt-
tävin perustein tehtyjä, markkinaehtoisia ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvia 
sekä Osuuskunta Tradekan edun ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Lähipiir-
iliiketoimet edelly@ävät Osuuskunta Tradekan hallituksen erikseen tekemää nimeno-
maista päätöstä esteellisyysnäkökulmat huomioiden. Lähipiiriliiketoimia koskevia 
ohjeita noudatetaan koko konsernissa ja kaikkia konserniyh?öitä koskevassa päätök-
senteossa.  

Osuuskunta Tradekan lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on velvollisuus ilmoi@aa suun-
nitelluista tai ?etoonsa tulleista lähipiiriliiketoimista Osuuskunta Tradekalle viipymä@ä 
niistä ?edon saatuaan.  

Kaikki Osuuskunta Tradekan lähipiiriliiketoimet raportoidaan Osuuskunta Tradekan 
Corporate Governance -selvityksessä. 

9.  Tilintarkastus 

Osuuskunta Tradekan edustajisto valitsee vuosi@ain ?lintarkastajat seuraavalle ?-
likaudelle. 

Osuuskunta Tradekan ?linpäätöstä ja kirjanpitoa sekä hallintoa tarkastamaan valitaan 
yksi varsinainen ?lintarkastaja ja tälle yksi vara?lintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava 
KHT-?lintarkastaja tai KHT-?lintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajilla on keskeinen rooli Osuuskunnan valvojina ja johtamisen apuna. Osu-
uskunnan hallituksen ja johdon tulee hyödyntää Osuuskunta Tradekan liiketoiminnan 
harjoi@amista koskevassa päätöksenteossa ?lintarkastusprosessissa syntyneitä havain-
toja. 

Osuuskunta Tradekan ?lintarkastajille maksetut palkkiot ilmoitetaan Osuuskunnan 
?linpäätöksessä. 

Osuuskunnan ?lintarkastajan on osallistu@ava Osuuskunnan edustajiston kokoukseen. 

10.  RaportoinU 

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja raportoi Osuuskunta Tradekan hallintoelimille 
säännönmukaises? Osuuskunnan liiketoiminnan sekä liiketoimintaympäristön kehit-
tymisestä. Liiketoiminnan kehi@ymistä koskevan raportoinnin lisäksi raportoinnin tulee 
ka@aa kaikki Osuuskunnan ja sen hallituksen tehtävien kannalta keskeiset Tradeka-
Yh?öt Oy:n strategiset linjaukset, niissä suunnitellut muutokset sekä selostuksen kaik-
ista merki@ävistä toimenpiteistä, joihin Tradeka-Yh?öt Oy:ssä tai sen tytäryh?öissä 
kulloinkin voimassa olevan strategian toimeenpanemiseksi suunnitellaan ryhdy@ävän 
sekä muista osuuskunnan toiminnan kannalta merki@ävistä asioista. Lisäksi julkiste-
taan vuoden mi@aan ?etoa myös talouden kehi@ymisestä. 

Osuuskunta Tradekan ?linpäätös ja vuosikertomus sekä Corporate Governance -selvi-
tys, palkitsemisrapor\ ja vastuullisuusrapor\ julkaistaan vuosi@ain edustajiston 
varsinaisen kokouksen kutsun lähe@ämisen yhteydessä. 
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11.  Jäsenasiat 

 11.1 Yleistä 

Osuuskunta Tradekan jäsenet pää@ävät jäsen ja ääni -periaa@eella Osuuskunnan 
toiminnasta. Jäsenet osallistuvat päätöksentekoon joka kuudes vuosi järjeste@ävissä 
Osuuskunta Tradekan vaaleissa. Lisäksi jäsenet voivat tehdä ja kanna@aa jäsenaloi@ei-
ta sekä äänestää mahdollisissa jäsenäänestyksissä. 

Vaalien välillä Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käy@ää ja jäsenistöä edustaa edustajis-
to, joka myös valitsee hallituksen Osuuskunnalle. 

Jäsenille tarjo@avista jäseneduista ja muista jäsenasioista pää@ävät Osuuskunta 
Tradekan edustajisto, hallitus, Tradeka-palvelut oy:n hallitus tai Osuuskunta Tradekan 
toimitusjohtaja asian laadusta riippuen.  
  
 11.2.  Piirikokoukset 

Edustajiston jäsenet ja varajäsenet kokoontuvat vuosi@aisten kokousten välillä, 
pääsääntöises? kerran vuodessa alueellises? koolle kutsu@aviin piirikokouksiin. Pi-
irikokoukset voidaan järjestään myös etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Piirikokouksissa käsitellään Osuuskunta Tradekan ja sen tytär- ja omistusyhteysyrityksi-
in lii@yviä ajankohtaisia asioita sen mukaan kuin kokouksen kutsussa tarkemmin 
määrätään.  

12.  Henkilöstöasiat 

Osuuskunta Tradekan toiminnan kehi@ämiseksi, yrityksen ja henkilöstön yhteistoimin-
nan tehostamiseksi sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi 
henkilöstöllä on oikeus ase@aa vähintään yksi jäsen Osuuskunta Tradekan hallitukseen. 
Henkilöstöedustajalla on hallintoelimissä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla 
hallintoelinten jäsenillä. Henkilöstöedustajilla ei kuitenkaan ole oikeu@a osallistua yri-
tyksen johdon valintaa, ero@amista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen 
ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsi@elyyn. 

13.  ViesUntä 

Osuuskunta Tradeka harjoi@aa informa?ivista, luote@avaa ja johdonmukaista vies?n-
tää. Vies?nnällä varmistetaan se, e@ä Osuuskunnan jäsenillä, asiakkailla ja muilla si-
dosryhmillä on käytössään rii@äväs? oikeaa ?etoa Osuuskunnasta ja sen toiminnasta. 

Osuuskunta Tradekalla on omat www-sivut osoi@eessa www.tradeka.fi, joille on koo@u 
keskeinen Osuuskunnan ja sen tytäryh?öiden toimintaan lii@yvä informaa?o. 

Tämä Corporate Governance -ohjeistus on kokonaisuudessaan lue@avissa Osuuskunta 
Tradekan ko?sivuilla. Lisäksi Osuuskunta Tradekan ko?sivuilla julkaistaan vuosi@ain 
selostus hyvän hallinnon toteutumisesta Osuuskunta Tradekassa (Corporate Gover-
nance -selvitys). 
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