
 
 
 
FGMA:n toiminnanjohtajan tehtävät   Luonnos 
 
Toiminnanjohtaja vastaa FGMA :n  hallinnollisten asioiden käsittelystä Hän ohjeistaa toimikuntien 
(jos on)  asioiden käsittelyä sekä koordinoi toimikuntien toimintaa.  
 
Toiminnanjohtaja  johtaa: 
- FGMA :n toimiston operatiivista toimintaa 
- toimintasuunnitelman ja tulostoimintasuunnitelman ja tulostavoitteiden ja tehtävien laatimisen 
- FGMA :n talousarvion toimeenpanon 
- FGMA:n kilpailujen toimeenpanon 
- käyttösuunnitelmiin liittyvien  hankintojen valmistelut 
- FGMA :n bulletinin ja kotisivujen toimituskuntaa 
- koulutustilaisuuksien valmistelun ja toteutuksen  
- hallituksen kokousten valmistelut 
- syys- ja kevätkokousten valmistelut 
 
Toiminnanjohtaja vastaa: 
- hallituksen tekemien päätösten toimeenpanosta 
- henkilökunnan palkkojen maksuista yhdessä tilitoimiston (vast) kanssa 
- eläke-, lakisääteisistä ja muista vakuutuksista yhdessä tilitoimiston (vast) kanssa 
- FGMA:n toimistolle asetettujen tehtävien suorittamisesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta 
- toimintamenojen määrärahojen käytön suunnittelusta ja suunnitelman mukaisesta käytöstä 
- sponsori ja ilmoitustulojen hankkimisesta hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti 
- FGMA :n pysyväisasiakirjakokoelman ja materiaalisalkun kehittämisestä ja ylläpidosta 
- hallituksen tärkeimpien päätösten tiedottamisesta 
- FGMA :n kotisivun ylläpidosta ja kehittämisestä 
- FGMA atk –järjestelmien ja ohjelmien kehittämisestä 
- FGMA henkilöstön ammattitaidon kehittämisestä ja kouluttamisesta 
- kiertopalkinnon hoidosta 
- FGMA:n arkiston hoidosta 
- FGMA :n logotuotteiden hankinnoista ja  hoidosta 
- FGMA :n imagon hoidosta 
- jäsenrekisterin hoidosta 
- jäsenkorttien painatuksesta ja jakelusta  
 
Toiminnanjohtaja ratkaisee: 

 
- FGMA: lle  tulleiden asiakirjojen jakelun ja asiakirjojen edellyttämien tehtävien valmistelijan 
- hyväksyttyyn toimintamenojen käyttösuunnitelmaan perustuvat  hankinnat  
 
Toiminnanjohtaja  hyväksyy 
 
- hankinnat hallituksen linjausten mukaisesti 
- FGMA :n  toimintamenojen maksuunpanon  
 
Toiminnanjohtaja osallistuu: 



 
- FGMA :n strategisen suunnitelman (pitkän tähtäimen kehittämisen) laatimiseen 
- johtokunnan ja erikseen nimettävien/ perustettavien toimikuntien toimintaan sihteerinä 
- SGL :m toimikuntien ( IT, tiedotus yms) toimintaan 
- toimintasuunnitelman,  talousarvion,  käyttösuunnitelman  ja toimintakertomusten laatimiseen 
- SGL :n , FGA:n GOTA:n, PGA:n SGKY_n sekä kansainväliseen  yhteistyöhön 
 
Toiminnanjohtaja pitää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen tietoisena sellaisista asioista, jotka 
vaikuttavat FGMA :n toimintaan.    
 
FGMA: n  työjärjestyksen     LIITE 1 
 
 
Työjärjestyksessä esiintyvien tehtävää kuvaavien käsitteiden  määritelmiä 
 
Vastata tai olla vastuussa 
  

Pitää huolta tehtävän, toimenpiteen tai asiakokonaisuuden 
toteuttamisesta. 
 
Vastuussa olevalta edellytetään johtamista, ohjaamista, koordinointia 
sekä toimenpiteiden tekemistä. 

 
 
Johtaa  

Pitää toteuttajajoukon esimiehenä huolta siitä, että joukon tehtävät 
tulevat suoritetuiksi. 
 
Johtamisprosessiin kuuluvat aina suunnittelu ja ratkaisun tekeminen tai 
esittely ylemmälle taholle, ratkaisun edellyttämien toimenpiteiden 
toteuttamisesta huolehtiminen ja toimenpiteiden tuottamien tulosten 
seuranta sekä tarvittavien korjaus- tai kehitystoimenpiteiden 
toteuttaminen. Johtamiseen kuuluu osallistuminen prosessin kaikkiin 
vaiheisiin. 

 
Ohjata 

Antaa menettelytapaohjeita tai muita normeja, perusteita, suuntaviivoja, 
tavoitteita ja puitemääräyksiä. 

 
Osallistua 

 On toiminnassa mukana aktiivisena jäsenenä 
 

Koordinoida 
 

Määrittää tärkeysjärjestys tai tehtäväjako. 
 
Ratkaista 

Tehdä päätös. 
  



Päätös sisältää asian hyväksynnän "Kyllä" tai hylkäämisen "Ei". Päätöt 
voi myös sisältää esittelystä poikkeavan kannan "Kyllä, mutta...". 

 
Esitellä 

Hakea ratkaisu ylemmältä taholta. 
 

Ellei muuta ole määrätty ratkaisu haetaan suoranaiselta esimieheltä. 
  
Käsitellä 

Tehdä asian hoitamiseksi vaadittavat käytännön toimenpiteet. 
 
 
 
 
 
 


