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Osuuskunta Tradeka on etaantynyt kauas kuluttajien ja tyontekijoiden osuustoiminnan 
juurilta. Tradeka ja sen osuustoiminnallisuus eivat nay ihmisten arjessa. Samaan aikaan 
on kuitenkin suuri tarve kehittaa vaihtoehtoja ihmisia ja luontoa riistavalle kapitalismille. 
Osuustoiminnan perusidea tuotannosta ja sen tulosten jakamisesta ihmisten tarpeita 
varten eika liikevoittojen kasvattamiseksi on tanaankin ajankohtainen. On myos syntynyt 
uutta osuustoiminnallisuutta Tradekan ulkopuolella.

Kommunistien ja sitoutumattomien lista haluaa palauttaa Tradekan juurilleen ja kehittaa 
2000- luvun haasteisiin vastaavaa kuluttajien ja tyontekijoiden osuustoimintaa. Haluamme 
uudistaa Tradekan elavaksi osuustoiminnaksi.

Osuuskunnan jasenilla on 1.-15.2.2022 mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten Tradekan 
merkittavia omistuksia kaytetaan ja kehitetaanko Tradekaa myos laajemmin kuin vain 
omistajaosuuskuntana. Tradekalla on monia mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoja myos 
kuluttajaosuustoiminnan ja uuden osuustoiminnallisen tuotannon aloilla.

Vaihtoehto voitontavoittelulle

Osuustoiminnalla on Suomessa vahvat perinteet, joiden ansiosta Tradekallakin on noin 
200 000 jasenta, merkittavaa omistusta ja monia mahdollisuuksia edistaa osuustoiminnan 
paamaaria.

Tradekan aiemmin harjoittaman lahikaupan myyminen ulkomaisille sijoittajille kiihdytti 
paivittaistavarakaupan keskittymista Suomessa. Samalla se heikensi osuuskunnan 
yhteytta jasenistoon ja laajemminkin kuluttajiin. Samaan aikaan on kuitenkin syntynyt uutta
paikallista taloutta, uusia osuuskuntia, ruokapiireja, jakamistaloutta ja yhteisotaloutta, 
joissa on paljon samoja tavoitteita, joille osuustoimintaliike syntyi.

Seka perinteisen etta uuden osuustoiminnan keinoja tarvitaan, jotta voidaan vastata 2020-
luvun haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen, kestavien 
tuotanto- ja kulutustapojen kehittaminen, tyollisyyden ja tyontekijoiden aseman 
parantaminen, digitalisaatio, eriarvoisuuden vahentaminen seka suuryhtioiden, pankkien ja
sijoittajien vallan rajoittaminen.



Haluamme vahvistaa tyovaen ja kuluttajien itsenaisen, jasenvaltaisen osuustoiminnan 
edistyksellisia periaatteita seka Tradekan jasenten ja sen omistamien yhtioiden 
tyontekijoiden etuja ja vaikutusmahdollisuuksia. Osuuskunnan tulee kantaa vastuuta 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, sivistyksen, solidaarisuuden ja 
rauhan edistamisesta.

Jasenetuja parannettava

Osuuskunta Tradeka tarjoaa monia hyvia ja rahanarvoisia jasenetuja. Haluamme kehittaa 
niita niin, etta pienituloiset lapsiperheet, elakelaiset, tyottomat ja muut vahavaraiset 
hyotyvat niista nykyista enemman. Vaihtoehtona ruokajonoille ja kalliille 
kauppakassipalveluille tulee kehittaa osuustoiminnallisia ja yhteisollisia ruokapalveluja ja 
nykyajan kansankuppiloita.

Osuustoiminnan periaatteiden tulee ohjata myos Tradekan kumppanuuksien valintaa. 
Tradekan ei pida kehittaa esimerkiksi Med Groupista julkisten palvelujen kanssa 
kilpailevaa toimintaa. Osuuskunnan ei pida tehda yhteistyota sellaisten yritysten kanssa, 
joiden toiminta ei vastaa osuustoiminnan periaatteita.

Paikallista osuustoimintaa edistettava

Tradekan on tuettava ja kehitettava itse paikallista osuustoimintaa, joka laajentaa ja 
monipuolistaa lahituotantoa ja lahikauppaa. Tallaisen toiminnan kehittaminen on 
vaihtoehto alistumiselle kaupan keskittymiseen, lahipalvelujen heikentymiseen ja pienten 
tuottajien alistamiselle suurille kauppaketjuille.

Ilmastotekoja ja ekologisuutta

Osuuskunnan tulee toteuttaa ekologisesti kestavan kehityksen periaatteita omassa 
toiminnassaan, sijoitustoiminnassa ja yhteistyosuhteissa.

Tradekan ravintoloiden, Restel-yhtion tulee olla edellakavija energian saastamisessa, 
siirtymisessa uusiutuvaan energiaan seka terveellisten kotimaisten elintarvikkeiden, 
lahiruuan, kasvisruuan, luomutuotteiden kaytossa ja havikkiruuan vahentamisessa.

 

Tyollisyytta ja tyontekijoiden asemaa parannettava

Osuuskunnan tulee olla vaihtoehto tyonantajaliittojen pyrkimyksille heikentaa tyoehtoja. 
Tradekan omistamissa yhtioissa tulee nostaa etenkin pienia palkkoja ja parantaa 
tyohyvinvointia.



Patkatoiden sijasta on lisattava normaaleja kokoaikaisia tyopaikkoja. Kaikille tyontekijoille 
on taattava oikeus vahintaan 4 tunnin yhtajaksoiseen tyohon samassa tyopaikassa. 
Toisaalta tulee kokeilla tyoajan lyhentamista ansiotasoa alentamatta esimerkiksi 6+6 
tunnin tyoaikamallilla.

Tradekan tulee edistaa tyottomien, maahanmuuttajien ja osatyokykyisten tyollistymista ja 
tarjota tyossaoppimisen mahdollisuuksia.

Myos Tradekan ja sen saation apurahojen jakamisessa tulee tarkeana painopisteena olla 
tyovaenliikkeen toimintaa edistavan tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnan tukeminen.

 

Digisyrjinnan torjuminen

Nykyaan monet syrjaytyvat, kun palvelut ja asioiminen tapahtuu yha enemman 
digitaalisesti. Ehdotamme, etta Tradeka kehittaa yhteistyossa esimerkiksi 
elakelaisjarjestojen, tyottomien yhdistysten ja muiden kansalaisjarjestojen kanssa 
monipalvelupisteiden verkoston, joka auttaisi niita, joilla ei ole itse mahdollisuutta asioida 
digitaalisesti verkossa.

Median murros on johtanut monet sanomalehdet, kulttuurilehdet ja muut painetut lehdet 
vaikeuksiin. Esitamme, etta Tradeka suuntaa tukea tyovaen- ja kulttuurilehtien tarjoamisen
lisaamiseen Lehtipisteissa, tilaa niita omistamiinsa toimipaikkoihin ja tukee myos Tradekan
jasenten mahdollisuuksia tilata naita lehtia.

Osuuskunta Tradekan ja sen omistamien yhtioiden verkkotoiminnassa on vahvistettava 
osuustoiminnan tavoitteiden esittelya. On lisattava ja kehitettava jaseniston ja 
tyontekijoiden osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia.

 

Kohtuuhintaisen asumisen edistaminen

Asumiskustannusten suuruus on iso ongelma, jota pahentaa perinteisen yleishyodyllisen 
asuntorakentamisen vahyys. Ehdotamme, etta Tradeka ryhtyy kehittamaan asunto- 
osuuskuntarakentamista ensi sijassa vuokra-asumiseen ja hyodyntaa tassa valtion ara- 
lainoitusta.

 

Kansainvalinen solidaarisuus

Osuustoimintaliike on kansainvalinen ja monissa maissa hyvin laajaa. Tradekan tulee 
kehittaa aktiivisesti kansainvalista osuustoimintaliikkeen yhteistyota.

Tradekalla on myos monia mahdollisuuksia edistaa kehittyvien maiden osuuskuntien 



suoraa ja reilua kauppaa ohi kansainvalisten suuryhtioiden valikasien. Kansainvalisen 
osuustoimintaliikkeen kehittaminen on tarkea vastavoima ylikansallisten yhtioiden ja 
sijoittajien vallalle.

Tradekan ja sen omistamien yhtioiden toiminnassa tulee torjua kaikenlainen rasismi ja 
muu syrjinta. Hankinnoissa tulee huolehtia siita, etta tuotteiden valmistuksessa ei kayteta 
hyvaksi lapsityovoimaa eika poljeta tyoehtoja. Hankintoja ei pida myoskaan tehda 
yrityksilta, jotka toimivat Israelin miehittamilla Palestiinan alueilla.

Lisaa demokratiaa Tradekaan

Kommunistien ja sitoutumattomien lista haluaa lisata jasenten vaikutusmahdollisuuksia 
osuuskunnassa myos vaalien valilla. Myos vaaleilla valittavan edustajiston todellista 
paatosvaltaa on vahvistettava. On lisattava myos Tradekan hallitsemien yhtioiden ja 
yhteisojen hallinnon avoimuutta. Tyontekijoiden pitaa voida valita edustajansa omistamien 
yhtioiden hallituksiin.

Vaaleissa on kyse osuuskunta Tradekan suunnasta ja demokratisoimisesta. Jokainen aani
tyovaen ja edistysmielisen osuustoiminnan puolesta on tarkea.

Kommunistit ja sitoutumattomat


