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Osuuskunta, joka 
on osa ilmasto- ja 
ympäristökriisin  
ratkaisua
Tradekan on oltava osuus-
kunta, joka näyttää muille 
mallia ilmasto- ja ympäris-
tökriisin ratkaisussa. Osuus-
kunnan on varmistettava, 
että se tekee kestäviä han-
kintoja ja sijoittaa aloihin, 
jotka ovat avainasemassa 
ilmastonmuutoksen ratkai-
suja etsiessä ja luontokadon 
pysäyttämisessä. 

Osuuskunta on aktiivinen 
omistajaohjauksessa ja 
vaatii kaikilta sijoituksiltaan 
vastuullisuutta ja ilmaston-
muutoksen hillitsemistä. 
Tradeka pyrkii sijoituksil-
laan myös luomaan uusia, 
vihreitä työpaikkoja sekä 
tukee reilua siirtymää hiili-
neutraaliin tulevaisuuteen.  

Suomen reiluin 
työpaikka 
Tradekan tavoitteena on 
oltava, että kaikilla sen 
omistamien yhtiöiden työn-
tekijöillä on hyvä olla töissä. 

Tradeka on Suomen perhe-
ystävällisin työpaikka, jossa 
huomioidaan erilaiset elä-
mäntilanteet ja mahdolliste-
taan työelämän joustavuus. 
Osuuskunta panostaa työ-
turvallisuuteen ja työpaik-
kojen sisäisen tasa-arvotyön 
vahvistamiseen. Työehtoso-
pimusten noudattaminen on 
osuuskunnalle itsestäänsel-
vyys ja sen omistamat yhtiöt 
tarjoavat parempia työehto-
ja. Lähtökohtaisesti pyri-
tään tarjoamaan vakituista 
työtä sitä haluaville.

Tradeka tekee yhteistyötä 
ay-liikkeen kanssa ja pyrkii 
kehittämään uudenlaisen 
työväenliikkeen toiminta-
muotoja, jotka ottavat huo-
mioon muuttuvan työelämän 
erilaiset tarpeet. Tradekan 
yritykset tarjoavat työtä 
erilaisista lähtökohdista 
tuleville työntekijöille ja 
joustavat työntekijöiden eri-
laisten tarpeiden ja toiveiden 
mukaan.

Erityisesti panostetaan sii-
hen, että nuoret työntekijät 
saavat oppia oikeuksistaan 
työpaikoilla ja pidetään kiin-
ni siitä, että nämä oikeudet 
toteutuvat Tradekan alaisuu-
dessa. Erityisesti ravintola-
toiminnassa on kiinnitettävä 
huomiota työntekijöiden 
hyvinvointiin, reiluihin työ-
ehtoihin ja jatkokouluttautu-
mismahdollisuuksiin. 

Tradeka on meitä 
jäseniä varten  
Tradekaa on kehitettävä 
vahvana työväenliikkeen 

osuuskuntana, jonka tulos 
hyödyttää niin suoraan kaik-
kia Tradekan jäseniä, kuin 
työväenliikettä ja ympäröi-
vää yhteiskuntaa. On tärkeää 
tarjota jäsenille suoria etuja.  

Tradeka kehittää jäsende-
mokratiaa ja panostaa en-
tistä enemmän vuosittaisen 
tuoton ohjaamista yleis-
hyödylliseen toimintaan. 
Erilaisiin jäsenäänestyksiin 
ja –kyselyihin panostetaan 
entistä enemmän. 

Osuuskunta tuottaa palve-
luita, jotka tekevät vastuul-
lisesta ja ympäristöystäväl-
lisestä elämästä helppoa 
- jäsenen on tiedettävä, 
että käyttämällä Trade-
kan tuottamia palveluita 
ja osuuskunnan etuja, on 
palveluiden ja tuotteiden 
vastuullisuuteen panostettu.  

Koko Suomen 
osuuskunta
Tradeka on koko Suo-
men työväenliikkeen oma 
osuuskunta. Kaikessa sen 
toiminnassa pitää huomioida 
se, että Tradekan yleishyö-
dyllinen toiminta kohdistuu 
koko Suomeen ja Tradekan 
jäsenille pyritään tarjoamaan 
palveluja kaikkialla maassa.
 
Tradeka on  
vastuullinen  
veronmaksaja 
Vahvan Tradekan on oltava 
vaihtoehto ylikansallisille 
veroparatiisiyrityksille, 
jotka jättävät verot maksa-
matta ja vievät pääomat pois 
Suomesta.


