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OSUUSKUNTA TRADEKAN SÄÄNNÖT
1 § Toimipaikka ja kotipaikka
Osuuskunnan nimi on Osuuskunta Tradeka, ruotsiksi Andelslaget
Tradeka, englanniksi Cooperative Tradeka, saksaksi Genossenschaft
Tradeka ja sen kotipaikka on Helsinki.
2 § Toimiala
Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on osuustoiminnallisia
perinteitä kunnioittaen harjoittaa kannattavaa taloudellista
toimintaa ja tuottaa jäsenistölleen kilpailukykyisiä etuja ja
palveluja sekä tukea yleishyödyllistä toimintaa. Toiminnassaan
osuuskunta toteuttaa jäsentensä näkemystä hyvästä omistajuudesta
toimimalla pitkäjänteisenä omistajana yrityksissä sekä
harjoittamalla vastuullista sijoitustoimintaa.
Osuuskunnan toimialana on suoraan tai tytäryhtiöiden kautta
harjoittaa osuuskunnan toiminnan tarkoitusta toteuttavaa ja jäseniä
ja muita asiakkaita palvelevaa elinkeinotoimintaa, harjoittaa
sijoitus-, rahoitus- ja muuta liiketoimintaa, tarjota jäsenilleen
talouteen ja omistamiseen liittyvää tietoa, tukea yleishyödyllistä
toimintaa sekä harjoittaa muuta osuuskunnan tarkoitukseen liittyvää
toimintaa.
3 § Osuuskuntaan liittyminen
Osuuskunnan jäsenmäärä on rajoittamaton.
Jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö
tai oikeushenkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
4 § Osuuskunnasta eroaminen
Osuuskunnasta erotaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti
osuuskunnalle. Jäsenen katsotaan eronneen, kun ilmoitus on saapunut
osuuskunnalle tai otettu vastaan sellaisen toimipisteen tai muun
tahon toimesta, jonka hallitus on oikeuttanut ottamaan vastaan
eroamisilmoituksia.
Kun jonkun jäsenyys osuuskunnassa on päättynyt, saa hän tai se,
jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, kuuden kuukauden kuluttua sen
tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on päättynyt,
jäsenosuuden ja tuotto-osuuden merkintähinnan takaisin siten kuin
osuuskuntalaissa säädetään.
Osuuskunta voi myös osuuskunnan hallituksen niin päättäessä
välittömästi jäsenyyden päätyttyä hankkia osuuskunnan entisten
jäsenten jäsenosuuksia siinä järjestyksessä kuin eroamisilmoitukset
on otettu vastaan maksamalla käyttörahastosta tai muusta vapaasta
omasta pääomasta kullekin entiselle jäsenelle hänen maksamansa
jäsenosuuden merkintähinnan suuruisen vastikkeen. Hallituksen tulee
vuosittain mitätöidä näin hankitut jäsenosuudet.
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat tulevat hänen sijaansa
osuuskuntalaissa mainituin edellytyksin.
5 § Osuuskunnasta erottaminen
Jäsen voidaan osuuskunnan hallituksen päätöksellä erottaa
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osuuskunnasta, jos hän on toiminut osuuskunnan etujen vastaisesti
tai laiminlyönyt jäsenelle sääntöjen mukaan kuuluvien
velvollisuuksien noudattamisen. Jäsenosuuden ja tuotto-osuuden
merkintähinta palautetaan erotetulle jäsenelle tai sille, jolle
hänen oikeutensa on siirtynyt kuten eronneelle jäsenelle sääntöjen 4
§:n mukaisesti.
6 § Erilajiset osuudet
Osuuskunnassa on jäsenosuuksia ja voi olla tuotto-osuuksia.
7 § Jäsenosuus
Osuuskunnan jäsenen on jäseneksi liittyessään otettava yksi
jäsenosuus ja maksettava siitä osuuskunnalle 33 euron ja 64 sentin
suuruinen merkintähinta. Jäsenille mahdollisesti jaettava ylijäämä
kohdistetaan ensisijaisesti jäsenosuuden merkintähinnasta
mahdollisesti maksamatta olevaan osaan.
8 § Tuotto-osuus
1. Yleistä
Jäsenosuuksien lisäksi osuuskunta voi antaa tuotto-osuuksia näiden
sääntöjen mukaisesti.
Tuotto-osuuksia voidaan antaa 18 vuotta täyttäneelle osuuskunnan
jäsenelle tai yhteisöjäsenelle osuuskunnan hallituksen näiden
sääntöjen mukaisesti tekemällä päätöksellä ja sen päättämillä
ehdoilla. Tuotto-osuuksia annettaessa hallitus voi poiketa
osuuskuntalain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta etuoikeudesta
annettaviin osuuksiin.
2. Merkintähinta
Yhden tuotto-osuuden merkintähinta on sata (100) euroa.
Tuotto-osuuksien merkintä tapahtuu osuuskunnan hallitukselle tai sen
määräämälle taholle kirjallisella tai sähköisen etäyhteyden
välityksellä toimitetulla hakemuksella, jonka hyväksymisestä päättää
hallitus tai hallituksen määräämä taho. Tuotto-osuudesta maksettava
merkintähinta on maksettava hallituksen päättämänä aikana hakemuksen
hyväksymisestä. Tuotto-osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät maksun
suorittamisella.
3. Tuotto-osuuksien määrä
Tuotto-osuuksia voidaan antaa enintään miljoona (1.000.000)
kappaletta.
4. Siirto
Tuotto-osuus voidaan siirtää vain toiselle jäsenelle. Siirrosta on
siirtäjän ja siirronsaajan ilmoitettava kirjallisesti osuuskunnalle
15 päivän kuluessa siirrosta. Jos tuotto-osuus siirretään muulle
kuin jäsenelle, on siirronsaajalla vain sama oikeus osuuskunnan
varoihin kuin osuuden siirtäjällä olisi osuuden irtisanoessaan
ollut.
5. Etuoikeus osuusannissa
Tuotto-osuus ei tuota etuoikeutta annettaviin jäsenosuuksiin tai
uusiin tuotto-osuuksiin.
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6. Tuotto-osuusmaksujen palauttaminen
Tuotto-osuuden merkintähinta palautetaan osuudenomistajalle, kun
osuudenomistaja on irtisanonut tuotto-osuuden.
Tuotto-osuudesta suoritettu merkintähinta palautetaan vuoden
kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on
päättynyt tai tuotto-osuuden omistaja on irtisanonut osuuden.
Tuotto-osuuksista maksettu merkintähinta palautetaan
osuuskuntalaissa ja näissä säännöissä säädetyin edellytyksin. Ellei
palautusta voida jonakin vuonna maksaa täysimääräisesti,
palauttamatta jäänyt osa maksetaan irtisanomisvuotta tai jäsenyyden
päättymistä seuraavien tilinpäätösten perusteella käytettävissä
olevista omista pääomista. Edellä määrätty oikeus maksamatta jääneen
osan jälkipalautukseen päättyy kuitenkin siltä osin kuin sitä ei
voida maksaa kolmanneltakaan irtisanomisvuotta tai jäsenyyden
päättymistä seuraavalta tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen
perusteella. Osuuden omistajan taloudelliset oikeudet säilyvät
ennallaan palautuksen suorittamiseen asti tai jälkipalautusoikeuden
päättymiseen asti. Jos osuuden omistaja ei ole osuuskunnan jäsen,
osuuden omistajalla ei ole tänä aikana ääni- tai muita
hallinnollisia oikeuksia.
7. Tuotto-osuuksien lunastusehto
Tuotto-osuudet ovat lunastusehtoisia. Osuuskunnalla on oikeus
lunastaa kaikki tuotto-osuudet tai suunnatusti tai tuotto-osuuksien
mukaisessa suhteessa osa tuotto-osuuksista.
Lunastusvastike on tuotto-osuudesta maksettu merkintähinta.
Lunastusoikeuden käyttämisestä päättää osuuskunnan hallitus.
Hallituksen on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä tuottoosuuksien omistajille samalla tavalla kuin kutsu osuuskunnan
kokoukseen toimitetaan.
Jos tuotto-osuudesta on annettu osuuskirja, lunastettavan osuuden
omistajan on siirrettävä lunastetun osuuden osuuskirja osuuskunnalle
siirtomerkinnöin varustettuna maksua vastaan hallituksen
lunastusvaatimuksessa ilmoitettuna päivänä, joka ei saa olla
aikaisemmin kuin 30 päivän kuluttua lunastusvaatimuksen tekemisestä.
Lunastus on ensisijaisesti toteutettava vapaalla omalla pääomalla ja
toissijaisesti sidotulla omalla pääomalla. Muista lunastukseen
liittyvistä seikoista päättää osuuskunnan hallitus.
8. Oikeudet ylijäämää jaettaessa ja osuuskunnan purkautuessa
Tuotto-osuudet eivät tuota muuta oikeutta kuin oikeuden näiden
sääntöjen 10 § mukaan maksettavaan korkoon sekä oikeuden
merkintähinnan palautukseen säännöissä ja osuuskuntalaissa
määritellyin edellytyksin jäsenyyden päättyessä tai osuus
irtisanottaessa. Sääntöjen 10 § ja 12 § sisältävät tarkemmat
määräykset tuotto-osuuksien oikeuksista ylijäämää ja varoja
jaettaessa ja oikeuksista osuuskunnan purkautuessa.
9. Tuotto-osuuksien tuottamat oikeudet muutostilanteissa
Mikäli osuuskunta muutettaisiin osakeyhtiöksi, tuotto-osuudet eivät
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anna oikeutta osakkeisiin vaan niistä suoritetut merkintähinnat
palautetaan sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti.
Mikäli osuuskunta sulautuu toiseen osuuskuntaan tai jakautuu
osuuskuntalain säännösten mukaisesti, tuotto-osuuksien
merkintähinnat palautetaan sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti,
ellei vastaanottava yhtiö ota niitä vastatakseen sulautumis- tai
jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Tuotto-osuuksiin liittyvät oikeudet eivät muutu, jos osuuskunta
alentaa osuuspääomaa.
9 § Osuuspääoman korottaminen ja alentaminen ja omien osuuksien
hankkiminen ja lunastaminen
Osuuspääomaa voidaan korottaa siten kuin osuuskuntalain 11 luvussa
säädetään.
Osuuspääomaa ja vararahastoa voidaan alentaa siten kuin
osuuskuntalain 18 luvussa säädetään. Osuuspääomaa ja vararahastoa
voidaan alentaa varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon
tai vararahastoon tai varojen käyttämiseksi sellaisen tappion
välittömään kattamiseen, johon vapaa oma pääoma ei riitä, sekä
tuotto-osuuksien lunastamiseen.
Tuotto-osuuksia voidaan hankkia ja lunastaa sääntöjen 8 §:n
mukaisesti. Jäsenosuuksia voidaan hankkia 4 §:n mukaisesti.
10 § Ylijäämän käyttäminen ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman
rahastoista
Tilikauden ylijäämä, jonka toimintavuoden tilinpäätös osoittaa,
käytetään siinä järjestyksessä ja sillä tavalla kuin seuraavassa
määrätään:
1) vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä vararahastoon vähintään
viisi (5) prosenttia kunnes se on suuruudeltaan osuuskuntalaissa
kulloinkin säädetyn vähimmäismäärän suuruinen
2) tämän jälkeen edustajisto voi päättää ylijäämän jakamisesta
osittain tai kokonaan jäsenille tai sen lahjoittamisesta osuuskunnan
toimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Edustajisto vahvistaa vuosittain sen rahamäärän, jonka osuuskunta
lahjoittaa osuuskunnan toimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin
tarkoituksiin, minkä puitteissa hallitus erikseen päättää
yksittäisistä lahjoituksista. Tilikauden ylijäämän lisäksi, siltä
osin kuin sitä ei ole päätetty käyttää muulla tässä pykälässä
todetulla tavalla, lahjoituksiin voidaan käyttää myös käyttörahastoa
ja edellisten tilikausien ylijäämää, ei kuitenkaan yhteensä enempää
kuin 1/20-osa osuuskunnan käyttörahastossa viimeksi vahvistetun
tilinpäätöksen mukaan olevien varojen yhteismäärästä.
Jäsenille ylijäämää, käyttörahastoa ja edellisten tilikausien
ylijäämää voidaan jakaa jäsenosuuksille tai tuotto-osuuksille
maksettavana korkona tai sen mukaan kuin kukin jäsen on käyttänyt
hyväkseen osuuskunnan palveluksia tai näiden yhdistelmänä.
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Tuotto-osuuksille maksettava korko voi poiketa jäsenosuuksille
maksettavasta korosta.
Tilivuoden aikana maksetuille osuuksille maksetaan korkoa
suorituspäivästä lukien. Myös irtisanotuille jäsen- ja tuottoosuuksille maksetaan korkoa näiden sääntöjen mukaan palautuspäivään
saakka.
Jäsenosuuksien ja tuotto-osuuksien korko maksetaan kuuden (6)
kuukauden kuluessa ylijäämän jakoa koskevasta päätöksestä.
Jäsenosuuksien ja tuotto-osuuksien korko siltä vuodelta, jonka
päätyttyä jäsenosuusmaksu tai tuotto-osuuksien maksu on palautettu,
maksetaan seuraavan koronmaksun yhteydessä.
3) mikäli ylijäämää vielä tämän jälkeen on käytettävissä,
edustajisto voi päättää sen siirtämisestä edellisten tilikausien
ylijäämä -tilille, käyttörahastoon tai muihin rahastoihin.
11 § Tappion kattaminen
Jos osuuskunnan tilinpäätös jonakin vuonna osoittaa tappiota,
voidaan tappion kattamiseen käyttää käyttörahastoa, sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoa, muita vapaita rahastoja, vararahastoa
ja osuuspääomaa.
12 § Osuuskunnan purkautuminen
Osuuskunnan purkautuessa jaetaan sen säästövaroista jäsenille
yhtäläisin oikeuksin enintään maksettuja jäsenosuuksista ja tuottoosuuksista suoritettuja merkintähintoja vastaava määrä. Jos varoja
jää, lahjoitetaan ne edistysmielisen osuustoimintaliikkeen
perinteestä kumpuavaa yleishyödyllistä ja yhteiskunnallista
toimintaa tukeville tahoille edustajiston päätöksen mukaisesti.
13 § Osuuskunnan hallinto
Osuuskunnan hallinnon muodostavat Osuuskunnan jäsenten päätösvaltaa
käyttävä edustajisto ja osuuskunnan hallitus.
14 § Edustajisto
Edustajistoon kuuluu enintään 75 jäsentä, jotka osuuskunnan jäsenet
valitsevat keskuudestaan osuuskunnan vaalijärjestystä noudattaen
kuudeksi vuodeksi kerrallaan.
Edustajistoon valittujen toimikausi alkaa heti vaalituloksen
vahvistamisen jälkeen.
Hallituksen jäseneksi valittu edustajiston jäsen on pysyvästi
estynyt osallistumasta edustajiston toimintaan sen ajan kuin hänen
toimikautensa hallituksen jäsenenä kestää.
Milloin edustajiston jäsen ei muun esteen vuoksi voi hoitaa
tehtäväänsä, on hänen ilmoitettava esteestään etukäteen
hallitukselle tai sen määräämälle.
Hallituksen tai sen määräämän tulee kutsua estyneen edustajan
tilalle vuorossa oleva varaedustaja samasta valitsijayhdistyksestä
tai vaaliliitosta, siksi ajaksi, kun varsinaisen edustajiston
jäsenen este kestää.
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Jos edustajiston jäsen kuolee tai eroaa edustajiston hyväksymän syyn
perusteella edustajistosta ennen toimikautensa päättymistä, kutsuu
hallitus tai sen määräämä jäljellä olevaksi vaalikaudeksi hänen
tilalleen vuorossa olevan varaedustajan samasta
valitsijayhdistyksestä tai vaaliliitosta.
Jos varaedustaja kuolee tai eroaa tehtävästään edustajiston
hyväksymän syyn perusteella ennen toimikautensa päättymistä, kutsuu
hallitus jäljellä olevaksi vaalikaudeksi hänen tilalleen vuorossa
olevan varaedustajan samasta valitsijayhdistyksestä tai
vaaliliitosta.
15 § Edustajiston kokoukset
Edustajisto pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen hallituksen
määräämässä paikassa ja päivänä ennen toukokuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin aikaisempi kokous on niin
päättänyt tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka se lain
mukaan on pidettävä.
Edustajiston kokoukseen voi osallistua myös postin, sähköpostin tai
muun vakiintuneen sähköisen viestintävälineen välityksellä, milloin
kokouskutsussa näin mainitaan.
Edustajiston kokouksessa jokaisella edustajalla on yksi ääni. Asiat
ratkaistaan äänestykseen osallistuvien yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, mikäli laissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa
puheenjohtajan ääni.
Osuuskunnan hallitus kutsuu edustajiston koolle ilmoituksella, joka
julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää hallituksen
määräämässä jäsenten keskuuteen leviävässä lehdessä tai jokaiselle
kokousedustajalle postitse, sähköpostitse tai muulla vakiintuneella
sähköisellä viestintävälineellä toimitettavalla kutsukirjeellä.
Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava sekä ilmoituksessa että
kutsukirjeessä. Kutsutavasta päättää hallitus.
Jäsenen esittämä asia voi tulla käsiteltäväksi edustajiston
varsinaisessa kokouksessa, jos se on kirjallisesti ilmoitettu
hallitukselle viikkoa ennen kuin kutsu kokoukseen on annettu.
16 § Varsinainen edustajiston kokous
Varsinaisessa edustajiston kokouksessa
esitetään:
1) tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus;
2) tilintarkastuskertomus;
päätetään:
3) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4) taseen osoittaman ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä;
5) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle;
6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta;
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7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;
valitaan:
8) hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle;
9) tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
käsitellään:
10) muut kokouskutsussa mainitut asiat.
17 § Hallitus
Osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus. Hallitukseen tulee valita vähintään 5 ja
enintään 22 jäsentä siten, että hallitus heijastaa mahdollisimman
tasapuolisesti Osuuskunnan jäsenistöä. Vähintään yhden hallituksen
jäsenistä nimeää henkilöstö.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy neljännen valintaa seuraavan
edustajiston kokouksen päättyessä.
Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein.
Tarvittaessa erovuorossa olevat hallituksen jäsenet määrätään
arvalla.
Hallituksen jäsenenä ei voi olla vajaavaltainen tai konkurssissa
oleva. Hallitukseen valittava henkilö ei saa olla valintahetkellä
täyttänyt 70 vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen kahden vuoden
mittaiseksi toimikaudeksi puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa.
Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
läsnä.
Hallituksen tehtävänä on lisäksi:
1) ohjata osuuskunnan toimintaa,
2) vastata osuuskunnan kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden
omistajaohjauksesta,
3) nimittää osuuskunnan toimitusjohtaja ja tarvittaessa tälle
sijainen sekä määrätä heidän palkka- ja työehdoista,
4) huolehtia edustajiston päätösten täytäntöönpanosta,
5) päättää osuuskunnan lainojen antamisesta ja ottamisesta,
takaussitoumusten antamisesta, irtaimen omaisuuden panttaamisesta,
kiinteistöjen, vuokramaiden ja niillä olevien rakennuksien
vuokraoikeuksien hankkimisesta, luovuttamisesta ja
kiinnityttämisestä,
6) päättää tuotto-osuusannista ja sen ehdoista,
7) hyväksyä jäsenet osuuskuntaan;
8) kutsua edustajiston varajäsenet sääntöjen 14 §:n mukaisesti sekä
9) päättää osuuskunnan edustajiston vaalien vaaliajasta,
vaalipiirien lukumäärästä, edustajistoon vaalipiireittäin
valittavien jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja nimittää
vaalilautakunta.
18 § Toimitusjohtaja
Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, jonka nimittää osuuskunnan
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hallitus.
19 § Osuuskunnan edustaminen
Osuuskuntaa edustavat paitsi hallitus, myös kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä jonkun hallituksen
jäsenen kanssa.
Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden osuuskunnan
edustamiseen tai prokuran.
Edustamiseen oikeutetut henkilöt edustavat osuuskuntaa kaksi yhdessä
tai kukin erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan kanssa.
Prokuristit edustavat osuuskuntaa kaksi yhdessä tai kukin erikseen
yhdessä toimitusjohtajan, jonkun hallituksen jäsenen tai
edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.
20 § Tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätöspäivä vuoden
viimeinen päivä. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä
hallituksen toimintakertomus on viimeistään 14 vuorokautta ennen
edustajiston varsinaista kevätkokousta annettava osuuskunnan
tilintarkastajille tilintarkastusta varten.
21 § Tilintarkastus
Osuuskunnan tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä hallintoa tarkastamaan
valitaan yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näille yksi
tai kaksi varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan ja
yhden varatilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai
tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.
22 § Tiedonannot jäsenille
Tiedonannot osuuskunnan tai edustajiston jäsenille toimitetaan
ilmoituksilla, jotka julkaistaan osuuskunnan www-sivuilla ja
hallituksen määräämissä jäsenten keskuuteen leviävissä lehdissä tai
asetetaan nähtäväksi osuuskunnan toimipaikkoihin taikka muuten
kirjallisesti ja todistettavasti.
23 § Sääntöjen muuttaminen
Osuuskunnan sääntöjen muuttamisessa noudatetaan osuuskuntalain
säännöksiä.
Sääntöjen muuttamisen osalta edustajisto on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet edustajista on kokouksessa saapuvilla.
24 § Välimiesmenettely
Riidat toisaalta osuuskunnan ja toisaalta hallituksen jäsenen,
selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan
välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osuuskuntalaissa ja
välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetään.
OSUUSKUNTA TRADEKAN VAALIJÄRJESTYS
1 § Vaaliaika
Osuuskunnan edustajisto valitaan vaalipiireittäin suhteellista
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vaalitapaa noudattaen.
Edustajiston vaali toimitetaan tämän vaalijärjestyksen mukaisesti
joka kuudes vuosi hallituksen tarkemmin määräämänä aikana.
Hallitus jakaa maan vaalipiireihin ja päättää edustajistoon
vaalipiireittäin valittavien varsinaisten ja varajäsenten
lukumäärän.
2 § Äänioikeus
Edustajiston vaalissa on äänioikeutettu jokainen osuuskunnan
jäsenrekisteriin ennen vaalivuoden alkua merkitty henkilö- ja
yhteisöjäsen.
Osuuskunnan jäsen on äänioikeutettu vain siinä vaalipiirissä, johon
kuuluvassa kunnassa jäsenellä on kotipaikka.
3 § Vaalikelpoisuus
Edustajiston vaalissa on vaalikelpoinen jokainen 18 vuotta täyttänyt
osuuskunnan henkilöjäsen, joka ei ole vajaavaltainen tai osuuskunnan
palveluksessa hallituksen nimittämänä ja on hyväksytty osuuskunnan
jäseneksi vaalivuotta edeltäneenä vuonna 31.10. mennessä.
4 § Vaalielimet
Hallitus asettaa vaalivuotta edeltävän kalenterivuoden lokakuun 31.
päivään mennessä vaalilautakunnan ja nimeää siihen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä kaksi jäsentä ovat saapuvilla.
Vaalilautakunta valitsee itselleen riittävän määrän
vaalitoimitsijoita.
Vaalilautakunta valitsee itselleen riittävän määrän
vaalitoimitsijoita.
5 § Valitsijayhdistykset
Vähintään 5 vaalipiirissä äänioikeutettua osuuskunnan jäsentä voi
yhteisesti allekirjoittamallaan asiakirjalla muodostaa
valitsijayhdistyksen ja asettaa ehdokkaiksi vaaleissa enintään
puolitoista kertaa niin monta vaalikelpoista osuuskunnan jäsentä
kuin vaalipiiristä valitaan jäseniä edustajistoon.
Eri valitsijayhdistykset eivät saa asettaa samaa jäsentä
ehdokkaaksi.
Osuuskunnan jäsen saa liittyä vain yhteen valitsijayhdistykseen.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan tulee olla päivätty ja sen
tulee sisältää valtuutus yhdelle osuuskunnan luonnolliselle
henkilöjäsenelle toimia valitsijayhdistyksen asiamiehenä ja toiselle
toimia asiamiehen varamiehenä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjassa on selvästi mainittava
ehdokkaiden seuraavat tiedot: nimi, ammatti, asuinpaikka, osoite ja
henkilötunnus. Perustamisasiakirjassa tulee olla asiamiehen vakuutus
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siitä, että ehdokkaiksi asetetut ovat antaneet suostumuksensa
ehdokkuuteen.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja on toimitettava
vaalilautakunnalle ennen ehdokasasettelun määräajan päättymistä.
Asiamies voi toimittaa hakemuksen tai ilmoituksen vaalilautakunnalle
henkilökohtaisesti tai postia tai sähköistä
ehdokkaaksiasettamisjärjestelmää käyttäen sen mukaan, miten
vaalilautakunta asiasta ja vaalien toteuttamistavasta päättää.
Vaalilautakunta voi päättää ehdokaslistan ottamisesta ehdokaslistan
yhdistelmään, jos hakemus tai ilmoitus todistettavasti on jätetty
postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että se olisi ehdokasasettelun
määräajan päättymiseen mennessä saapunut vaalilautakunnalle.
6 § Vaaliliitot
Enintään kolme valitsijayhdistystä, jotka haluavat olla vaalissa
yhteistoiminnassa keskenään, voivat vaalipiireittäin yhtyä
vaaliliitoksi, joka perustetaan valitsijayhdistysten välisellä
kirjallisella sopimuksella.
Valitsijayhdistys voi olla mukana vain yhdessä vaaliliitossa.
Eri vaaliliitot eivät saa tehdä liittoa keskenään.
Vaaliliittosopimukseen merkitään valitsijayhdistykset siihen
järjestykseen kuin ne halutaan otettavaksi vaaliliittoon.
Sopimuksessa on valtuutettava yksi vaaliliittoon yhtyneiden
valitsijayhdistysten asiamiehistä toimimaan vaaliliiton asiamiehenä
ja toinen hänen varamiehenään. Vaaliliitolle voidaan sopimuksessa
ehdottaa nimeä, josta vaalilautakunta kuitenkin lopullisesti
päättää.
Asiamiehen on toimitettava vaaliliittoa koskeva sopimus
vaalilautakunnalle ennen ehdokasasettelun määräajan päättymistä.
Vaaliliittoasiakirjan toimittamisen vaalilautakunnalle tulee
tapahtua siten, kuin vaalijärjestyksen 5 §:ssä sanotaan.
7 § Valmistavat toimenpiteet
Vaalilautakunnan on sääntöjen 22 §:ssä mainitulla tavalla
tiedotettava ennen vaalivuoden alkua jäsenille, miten monta jäsentä
edustajistoon vaalipiireittäin valitaan sekä kenelle, milloin ja
minne vaalin kuuluvat asiakirjat on toimitettava.
8 § Ehdokaslistojen tarkastaminen
Vaalilautakunnan on tarkastettava ehdokaslistat. Ehdokaslistoihin on
vaalipiireittäin merkittävä juokseva tunnusnumero sen mukaisesti,
kuin ne on toimitettu vaalilautakunnalle.
Jos todetaan, ettei valitsijayhdistystä koskeva asiakirja ole
asianmukaisesti tehty, on asiamiehelle toimitettava viipymättä
postin välityksellä tai muutoin todistettavasti tieto, ettei
hakemukseen ole suostuttu. Samalla ilmoitetaan hylkäämisen syy.
Asiamiehellä on kuitenkin oikeus vielä 6 päivän kuluessa
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vaalilautakunnan päätöksestä tiedon saatuaan oikaista ne kohdat,
jotka aiheuttivat hakemuksen hylkäämisen. Jos hän ei tätä tee,
hakemus hylätään lopullisesti.
Oikaisua ei kuitenkaan tehdä, jos valitsijayhdistystä koskevassa
asiakirjassa ei ole allekirjoittajina riittävää määrää
äänioikeutettuja tai ellei hakemusta ole toimitettu
vaalilautakunnalle määräaikana.
Mikäli valitsijayhdistystä koskeva asiakirja hylätään lopullisesti,
ja se sisältyy myöskin vaaliliittosopimukseen, on vaalilautakunnalla
oikeus poistaa se viimemainitusta muiden vaaliliittoon sisältyvien
yhdistysten järjestystä muuttamatta.
Jos ehdokkaaksi asetettu henkilö on kuollut valitsijayhdistyksen
perustamisen jälkeen, on asiamiehellä oikeus ilmoittaa
vaalilautakunnalle saman valitsijayhdistyksen toinen vaalikelpoinen
ehdokas hänen tilalleen. Vaalilautakunnan on sisällytettävä
ilmoitettu uusi ehdokas ehdokaslistaan, mikäli ilmoitus on saapunut
vaalilautakunnalle ennen 10 §:n 1 momentissa mainittua
ehdokaslistojen yhdistelmän laatimista.
9 § Vaaliliittojen muodostamisasiakirjojen tarkastaminen
Vaalilautakunta tarkastaa vaaliliittojen muodostamisasiakirjat.
Valitsijayhdistysten virheellisyyksistä ja niiden oikaisemisesta 8
§:ssä sanottua sovelletaan myös vaaliliittoja koskeviin
asiakirjoihin. Ellei virheellisyyksiä korjata tai vaaliliiton
perustamista koskevaa hakemusta toimiteta määräajassa tai säädetyssä
järjestyksessä, hakemus on hylättävä.
10 § Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
Hyväksytyistä ehdokaslistoista vaalilautakunta laatii
vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän.
Vaaliliittojen ja erillisten valitsijayhdistysten järjestys
laadittavassa ehdokaslistojen yhdistelmässä määrätään arvalla.
Kun järjestys on arvottu, varustaa vaalilautakunta hyväksytyt
ehdokaslistat juoksevilla järjestysnumeroilla siten, että arvonnassa
ensimmäiseksi tulleeseen vaaliliittoon kuuluvat ehdokaslistat
varustetaan vaaliliittosopimuksen mukaisessa numerojärjestyksessään
ensimmäisillä numeroilla alkaen numerosta 2, toiseksi tulleen
vaaliliiton ehdokaslistat seuraavilla järjestysnumeroilla jne., sekä
erillisiksi jääneet ehdokaslistat viimeisillä järjestysnumeroilla.
Ehdokaslistojen yhdistelmään otetaan ehdokaslista niin
järjestettynä, että samaan vaaliliittoon kuuluvat ehdokaslistat
yhdistetään numerojärjestyksessä yhteisen otsikon alle ja erotetaan
muista vaaliliitoista siten, että selvästi ilmenee, mitkä
ehdokaslistat kuuluvat mihinkin vaaliliittoon. Vaaliliittojen
ulkopuolelle jäävät ehdokaslistat otetaan yhdistelmään viimeisinä
järjestysnumeronsa mukaan.
Yhdistelmässä ei ehdokaslistojen ohella saa olla mitään muuta kuin
yhteinen otsikko, josta käy selville, mitä vaalia varten yhdistelmä
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on laadittu ja vaaliliittojen otsikot, jotka on merkittävä
vaaliliittokehyksen yläpuolelle.
Ehdokaslistojen yhdistelmä on vaaliliittojen ja erillisten
valitsijayhdistysten saatavissa vaalilautakunnan tarkemmin
ilmoittamana aikana.
Jos ennen ehdokaslistojen painatusta ilmenee, että jollekin listalla
on asetettu ehdokkaaksi henkilö, joka ei ole antanut siihen
suostumustaan, on vaalilautakunnan hänen vaatimuksestaan poistettava
hänen nimensä listalta.
11 § Ehdokkaiden yhteismäärän toteaminen vaalipiireittäin
Jos vaalia varten hyväksytyissä ehdokaslistoissa mainittujen
ehdokkaiden yhteismäärä on sama kuin valittavien edustajien
yhteismäärä vaalipiirissä, ei erityistä vaalia toimiteta. Tällöin
vaalilautakunta, sen jälkeen, kun se on varannut
vaaliliittoasiamiehille 6 päivän ajan tiedoksiannosta lukien
ilmoittaa valitsijayhdistysten suostumuksella ehdokkaiden
varaedustajat, julistaa hyväksytyissä ehdokaslistoissa mainitut
henkilöt valituiksi sekä määrää näiden varaedustajiksi edellä
sanotulla tavalla ilmoitetut henkilöt.
12 § Äänestyslippu
Vaalilautakunta laatii vaalissa käytettävän äänestyslipun.
Äänestyslipun paperin tulee olla läpinäkymätöntä sekä laadultaan
sellaista, ettei se vaaranna vaalisalaisuuden säilymistä.
Äänestyslipun on oltava vakiokokoa. Äänestyslipun sisäpuolelle
painetaan otsikko, jossa kerrotaan, missä vaalissa lippua käytetään
sekä lisäksi halkaisijaltaan ainakin 50 millimetrin suuruinen
ympyrä. Ympyrän sisäpuolella on selvästi havaittava merkintä
N:o....... sen ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, jolle
äänestäjä antaa äänensä.
13 § Vaalin toimittaminen
Äänestys tapahtuu postin tai sähköisen etäyhteyden välityksellä
vaalisalaisuutta noudattaen. Asianomaista vaalipiiriä koskeva
ehdokaslista äänestysohjeineen, äänestyslippu ja palautuskuori
lähetetään jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen
ennen äänestyksen alkamista.
Jäsenelle, joka kirjallisesti osoittaa tai vakuuttaa ettei ole
saanut edellä mainittua äänestysaineistoa, sen takia, että osoite on
muuttunut tai että äänestysaineisto on hävinnyt tai turmeltunut,
vaalilautakunta antaa postitse uuden äänestysaineiston.
Äänestäminen tapahtuu siten, että jäsen merkitsee äänestyslipussa
olevaan ympyrään selvästi sen ehdokkaan numeron, jonka hyväksi hän
antaa äänensä.
Äänestyslippu on lähetettävä postitse palautuskuoressa
vaalilautakunnalle viimeistään ennen hallituksen määräämää
äänestyksen päättymisaikaa.
Osuuskunnan hallituksen niin päättäessä vaali voidaan järjestää joko
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osaksi tai kokonaan osuuskuntalain (421/2013) 5 luvun 38 §:n 5
momentin tarkoittamalla tavalla tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla. Tällöin noudatetaan tämän
vaalijärjestyksen määräyksiä soveltuvin osin. Vaalilautakunnan on
samalla erityisesti huolehdittava toimista, joilla turvataan
jäsenten oikeus ehdokkaiden asettamiseen, äänioikeuden käyttöön sekä
vaalisalaisuuden säilymiseen.
14 § Äänestyslippu on mitätön
1) jos äänestyslippuun on merkitty useampi kuin yksi ehdokasnumero;
2) jos äänestyslippuun tehdystä merkinnästä ei selvästi ilmene, mitä
numeroitua ehdokaslistaa se tarkoittaa;
3) jos äänestyslippuun on tehty asiaton merkintä;
4) jos äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnan
lähettämää äänestyslippua;
5) jos äänestyslippu palautetaan liian myöhään.
15 § Äänten laskeminen
Äänestyslippujen saavuttua suorittaa vaalilautakunta tai
vaalilautakunnan valtuuttama toimija äänten laskemisen
vaalipiireittäin.
Hyväksyttyjen äänten perusteella lasketaan jokaisen ehdokkaan
äänimäärä sekä jokaisen ehdokaslistan ja jokaisen vaaliliiton saama
yhteinen äänimäärä.
Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen
ehdokaslistan yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten puolet,
kolmanneksi eniten kolmanneksen ja niin edelleen. Mikäli saman
ehdokaslistan äänimäärät ovat yhtäsuuret, ratkaistaan näiden
keskinäinen järjestys ja sen mukainen vertausluku arpomalla.
Vaaliliitoksi yhdistyneiden valitsijayhdistysten ehdokaslistoille
annetut äänet muodostavat vaaliliiton äänimäärän.
Vaaliliiton muodostaneiden valitsijayhdistyksien asettamille
ehdokkaille määrätään ensin vaaliliiton sisäinen vertausluku siten,
että kunkin valitsijayhdistyksen eniten ääniä saanut ehdokas saa
vaaliliiton sisäiseksi vertausluvukseen hänet ehdolle asettaneen
valitsijayhdistyksen yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten
ääniä saanut puolet tästä, kolmanneksi eniten kolmanneksen ja niin
edelleen. Mikäli vaaliliiton sisäiset vertausluvut ovat yhtäsuuret,
ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys ja vertausluku arpomalla.
Tämän jälkeen kaikille vaaliliiton ehdokkaille annetaan uudet
vertausluvut siten, että heistä suurimman vaaliliiton sisäisen
vertausluvun saaneen ehdokkaan vertausluku on sama kuin vaaliliiton
muodostaneiden valitsijayhdistysten ehdokaslistoille annettujen
äänien summa, toiseksi suurimman vaaliliiton sisäisen vertausluvun
saaneen puolet tästä, kolmanneksi suurimman vaaliliiton sisäisen
vertausluvun saaneen kolmannes ja niin edelleen. Mikäli samaan
vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden vertausluvut ovat yhtäsuuret,
ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys ja vertausluku arpomalla.
Tässä järjestyksessä vaaliliitosta valitaan edustajistoon niin monta
ehdokasta, että vaaliliitosta valittavien määrä vastaa tämän pykälän
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mukaan laskettujen vertauslukujen perusteella vaalijärjestyksen 16
pykälän mukaan valituksi tulevien ehdokkaiden määrää.
Äänten laskennasta tehdään pöytäkirja, jonka vaalilautakunnan kaikki
jäsenet allekirjoittavat. Pöytäkirjassa mainitaan äänimäärien
suuruusjärjestyksessä kaikki vaalissa ääniä saaneet ja siihen
liitetään kaikki vaalin tulosta laskettaessa syntyneet laskelmat.
16 § Vaalituloksen toteaminen
Vaalilautakunta toteaa huomioon ottaen vaalipiireistä valittavien
edustajiston jäsenten lukumäärä, vaalipiireittäin edustajiston
jäseniksi valituksi ne ehdokkaat, joilla on suurimmat vertausluvut.
Lisäksi vaalilautakunta määrää vaalipiireittäin valitsematta
jääneistä ehdokkaista hallituksen päättämän määrän vertauslukujen
suuruusjärjestyksessä edustajiston varsinaisten jäsenten
varajäseniä.
Jos äänimäärät ja vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan niiden
keskinäinen järjestys arpomalla.
17 § Vaalin tuloksesta tiedottaminen
Vaalilautakunta tiedottaa vaalin toteuttamisen ja tuloksen
osuuskunnan hallitukselle sekä tuloksen sääntöjen 22 §:n mukaisesti
jäsenistölle ja ilmoittaa siitä postitse tai sähköisesti valituille
edustajiston jäsenille ja varajäsenille.
18 § Erinäisiä määräyksiä
Jos jotakin toimitusta varten vaalijärjestyksessä mainittu
päivämäärä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, pidetään
lähinnä seuraavaa arkipäivää määräpäivänä.
Ellei edustajiston vaalia tai siihen kuuluvia valmistavia toimia
voida jostakin ylivoimaisesta syystä tai muiden vaalien
samanaikaisuuden vuoksi toimittaa vaalijärjestyksessä mainittuina
aikoina, voi edustajisto määrätä uudet vaaliajat niiden pitämistä
varten.
Ellei vaali ole tapahtunut ennen vaalikauden loppua, ovat ne
edustajiston jäsenet ja heidän varajäsenensä, joiden toimikausi
sillä välin päättyy, oikeutettuja pysymään toimessaan, kunnes vaali
on suoritettu ja valittujen toimikausi on alkanut. Tällaisessa
tapauksessa vaalin määräaikoja laskettaessa vaalijärjestystä
sovelletaan vastaavalla tavalla.

