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OSUUSKUNTA TRADEKAN EDUSTAJISTOVAALISELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Osuuskunta Tradeka 

Postiosoite: Hämeentie 19 

Postinumero: 00500 

Postitoimipaikka: Helsinki 

2. Yhteyshenkilö 

Vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä, Osuuskunta Tradeka 

puh. 040 561 6802 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

tietosuojavastaava@tradeka.fi 

4. Osuuskunta Tradekan edustajistovaalit 

Osuuskunta Tradeka on suomalainen osuuskunta, jossa on runsaat 200 000 jäsentä. Osuuskunnan 

ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on edustajisto. Edustajisto käyttää päätösvaltaa asioissa, jotka sille 

lain ja Osuuskunnan sääntöjen mukaan on määrätty. Sen toimintaa sääntelee Osuuskuntalaki, muut 

Suomessa voimassa olevat lait ja alemman tasoiset säädökset sekä Osuuskunta Tradekan säännöt. 

Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan Osuuskunnalle edustajiston kuuden vuoden välein 

pidettävissä vaaleissa. Vuoden 2022 edustajiston vaaleissa edustajistoon valitaan 75 jäsentä. Lisäksi 

edustajiston jäsenille nimetään yhtä monta varaedustajaa kuin edustajistoon valitaan jäseniä.  

Osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti Osuuskunta Tradekan edustajiston vaalit järjestetään 

1.–15.2.2022. Vaalit toteutetaan posti- ja sähköisen äänestyksen yhdistelmänä.  

Henkilötietoja käsitellään Osuuskunta Tradekan edustajiston vaalien ehdokaslistojen ja vaalikoneen 

tuottamiseen ja edustajistovaalin järjestämiseen sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti. 

5. Henkilötietojen käsittelyn perusteet 

Henkilötietoja käsitellään osuuskuntalain lakisääteisten velvoitteiden, Osuuskunta Tradekan 

sääntöjen ja vaalijärjestyksen toteuttamiseksi sekä henkilön antaman suostumuksen perusteella. 
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6. Kuvaus rekisterin tietosisällöstä 

Valitsijayhdistyksen perustamista, ehdokasasettelua, ehdokaslistojen muodostamista ja äänestämistä 

sekä äänioikeudentodentamista varten rekisteriin on kerätty vaalien toimijoista sekä äänestäjistä 

seuraavat tiedot: 

Valitsijayhdistyksen perustaminen:  

o Etu- ja sukunimi 

o Sähköposti 

o Matkapuhelin 

o Jäsennumero 

Ehdokasasettelu ja ehdokaslistojen muodostaminen: 

o Etu- ja sukunimi 

o Henkilötunnus  

o Jäsennumero  

o Sähköpostiosoite 

o Osoite  

o Vaalipiiritieto (esim. jäsenalue) - postinumeron perusteella kotikunta 

o Kotikylä (jos ehdokas on sen kertonut) 

Äänestäminen ja äänestysoikeuden todentaminen: 

o Etu- ja sukunimi 

o Henkilötunnus  

o Jäsennumero  

o Osoite  

o Vaalipiiritieto  

7. Miten henkilötiedot kerätään? 

Tietojen lähderekisteri on Osuuskunta Tradekan jäsenrekisteri, johon on tallennettu rekisteröidyn 

itsensä antamat tiedot. 

8. Tietojen siirrot ja luovutukset 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle. 

Tietojen vastaanottajat 

Palveluntarjoaja ja tämän alihankkijat vastaanottavat tietoja vaalien palvelutuotannon 

toteuttamiseksi. 
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9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Vaalitulos tulee automaattisesti äänten laskennan pohjalta ja tulokset vahvistaa vaalilautakunta ja 

julkistaa tuloksen. Ehdokkaaksi kutsuttaessa kysytään ehdokkaalta lupa asettaa hänet ehdolle ja 

ehdokas antaa luvan vahvan tunnistautumisen kautta.  

Tietoja ei käytetä profilointiin. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. 

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. 

Järjestelmiin tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus ennalta määritetyillä henkilöillä, jotka 

tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietotekniset ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin 

palomuurein ja teknisin suojauksin. Osuuskunta Tradekan työntekijät ja muut henkilöt ovat 

sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn 

yhteydessä saamansa tiedot. 

11. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit 

Henkilötietoja säilytetään 3 kuukautta vaalien tulosten julkaisemisen jälkeen. Tulosten julkaisupäivä 

2.3.2022. 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn 

henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. 

Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja päivittää omat tietonsa jäsenpalvelun kautta (jäsenrekisteriin sekä 

ehdokasasettelujärjestelmään) ja tietojen poistaminen OSK-lain mukaisesti tapahtuu vain jäsenyyden 

irtisanomisen kautta. 

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän 

asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. 

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot 

toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan 

toimittaa tietoturvallisella tavalla. 

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen 

Jäsenellä on oikeus oikaista tietonsa jäsenpalvelun kautta (jäsenrekisteriin sekä 

ehdokasasettelujärjestelmään).  

Oikeus tietojen poistamiseen on osuuskuntalain mukaisesti mahdollista vain jäsenyyden päättyessä. 

Jäsenellä ei ole oikeutta tietojen poistamiseen liittyen OSK-lain lukuun 4 pykälä 14 § mukaisesti. 
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Oikeus peruuttaa suostumus 

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä 

on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta 

suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Ehdokasasettelujärjestelmän kautta voi peruuttaa suostumuksensa toimia ehdokkaana, 

luottamustoimien osalta (asiamies, vara-asiamies ja allekirjoittaja) tulee peruuttaa suostumus 

asiamiehen kautta sähköpostitse vaalit@tradeka.fi. 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai rajoittaa käsittelyä 

Jäsenellä ei ole oikeutta vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä vaalien osalta liittyen OSK-

lain lukuun 4 pykälät 14 § ja 16 §. 

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?  

Kaikissa henkilötietojesi käsittelyasioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään.  Kaikki tässä mainitut 

pyynnöt tulee toimittaa yllä mainittuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen käsittely ei 

ole lainmukaista. 
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