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VISIO 2012 – 2020
YSTEA on kasvava ja johtava yksityisen sosiaali- ja terveysalan vaikuttaja, edunvalvontaa tekevä,
tehokkaita toimintatapoja käyttävä, jäseniensä arvostama asiantuntijaorganisaatio, jolla on
yhteydet alan työntekijöihin ja työnantajiin, ay-liikkeeseen sekä muihin yhteistyökumppaneihin.

ARVOT
Jäsenlähtöisyys
-

toimintamme lähtökohta ja olemassaolomme perusta ovat jäsenten tarpeet kaikilla
sopimusaloilla, erilaisissa ammateissa ja eri puolilla Suomea
kuuntelemme jäsenten ääntä ja otamme huomioon heidän ongelmansa
toimimme jäsenistöä koskevan tutkitun tai muuten varmennetun tiedon pohjalta
vakaa taloudellinen pohja takaa korkeatasoiset jäsenpalvelut

Oikeudenmukaisuus
-

edistämme toiminnallamme jäsenten oikeudenmukaista kohtelua työelämässä
kiellämme kaikenlaisen rasismin ja vähemmistöjen sorron
olemme yhteiskunnassa heikomman puolella
huomioimme syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat
kohtelemme YSTEASSA kaikkia jäseniä tasavertaisesti

Asiantuntemus
-

toimimme luottamusmiesten ja muiden henkilökunnan edustajien kautta työelämän
asiantuntijoina ja kehittäjinä ystealaisilla työpaikoilla
tuemme sekä rivijäsenten että aktiivien ay- ja muuta koulutusta
olemme aktiivisesti mukana ERTON ja STTK:n aluetoiminnassa
olemme yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan laaja-alaisia asiantuntijoita ja tiedon
välittäjiä ay-kentässä ja yhteiskunnassa

Edistyksellisyys
-

olemme yhteiskunnallisesti valveutuneita ja aktiivisesti kantaa ottavia
suhtaudumme ennakkoluulottomasti uusiin ajan ilmiöihin
käytämme uusimpia toimintatapoja
olemme esimerkki nykyaikaisesta ammattiyhdistystoiminnasta ja edelläkävijöitä avoimessa
tiedottamisessa
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-

toimimme tasavertaisina työnantajien kanssa työntekijöiden työolosuhteiden
parantamisessa ja työyhteisöjen kehittämisessä

TOIMINTA-AJATUS
YSTEA on toiminta- ja asiantuntijaorganisaatio, työelämän kehittäjä ja tasa-arvon edistäjä, joka
valvoo jäsentensä ammatillisten, oikeudellisten, koulutuksellisten ja sosiaalisten etuuksien
toteutumista ja kehittää työhyvinvointia ja työntekijöiden ammatillista osaamista yhdessä
työnantajien kanssa.

EDUNVALVONNAN TAVOITTEET
Strategiset tavoitteet
1.
Vahvistaa jäsenten oikeudenmukaista asemaa yhteiskunnassa. Jokaisella on oikeus inhimilliseen
työelämään, jossa toteutuvat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.
2.
Kasvattaa jäsenmäärää neuvotteluasemamme vahvistamiseksi.
3.
Parantaa työpaikkatason edunvalvontaa ja työhyvinvointia tukemalla luottamusmiehiä,
työsuojeluvaltuutettuja ja muita henkilöstön edustajia (HEDIT). Erityisen ajankohtaista on
vaikuttaa paikallisen sopimisen pelisääntöjen kehittämiseen ja vahvistamiseen sekä edustajiemme
neuvottelutaitojen kehittämiseen.
4.
Tukea ERTON työtä nykyisten työehtosopimusten turvaamisessa ja kehittämisessä sekä uusien
työehtosopimusten aikaansaamisessa.
5.
Tukea keskusjärjestöjen ja liittojen työtä toimialojemme työllisyyden turvaamiseksi vaikuttamalla
ay-liikkeen keinoin elinkeinopolitiikkaan ja toimialojemme yleisiin toimintaedellytyksiin.
6.
Turvata jäsenten monipuolinen osaaminen sekä ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen
työelämässä.
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JÄRJESTÖLLISET TAVOITTEET
Strategiset tavoitteet
1.
Lisätä jäsentemme vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa, liitossa ja YSTEASSA.
Kynnys tulla mukaan toimintaan on mahdollisimman matala.
2.
Kasvattaa liiton jäsenmäärää lisäämällä YSTEAN tunnettuutta alojemme työntekijöiden
keskuudessa. Huolehtia ja välittää jäsenistämme sekä niistä joiden parissa teemme työtä.
3.
Parantaa jäsenpalvelua ja jäsentyytyväisyyttä. YSTEALLA on elävä kosketus jäsenistöön,
yhteydenpito on tiivistä ja tiedottaminen tehokasta. Valvomme, että liitto ja sen toimisto
palvelevat tasapuolisesti ja joustavasti jäsenistöä sekä kehittävät palveluiden laatua.
4.
Tehostaa ERTON ja jäsenyhdistysten toiminnan organisointia. Kehittää liiton ja yhdistysten
yhteistyötä voimavarojen maksimoimiseksi.
5.
Lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja osallistumista solidaarisuushankkeisiin.
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