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KAUPUNGINVALTUUSTO
Pj. Miia Nahkuri

KAUPUNGINHALLITUS
Pj. Riku Bitter

Kaupunginjohtaja
Jere Penttilä

TARKASTUSLAUTAKUNTA
Pj. Heidi Selenius

Sisäinen tarkastus

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Pj. Riku Sutinen

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Pj. Maarit Lindberg

Yksilöhuoltojaosto
Pj. Maarit Lindberg

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Jouni Sakomaa

• Yhteispalvelut
• Asumispalvelut
• Kotiin annettavat palvelut
• Palveluneuvonta
• Vammaispalvelut
• Mielenterveys- ja päihde-  

kuntoutujien asumispalvelut
• Perhe- ja sosiaalipalvelut
• Terveyspalvelut

Kaupunginhallituksen toimiala

SIVISTYKSEN JA OSAAMISEN LAUTAKUNTA
Pj. Minna Belik

ELIVOIMALAUTAKUNTA
Pj. Mikael Leinonen

TEKNINEN LAUTAKUNTA
Pj. Kari Vilkman

Hallinto ja konserni -toimialue

Hallintojohtaja
Petri Hirvonen

• Hallinto
• Henkilöstöhallinto ja 

työllisyyspalvelut
• Kehittäminen

• Robotiikkakampus
• Talous, hankinnat ja ICT

Sivistyksen ja osaamisen 
toimialue

Sivistysjohtaja
Jarkko Niiranen

• Johtaminen, kehittäminen ja tuki
• Varhaiskasvatus
• Opetus- ja nuorisopalvelut
• Kirjastopalvelut
• Vapaa sivistystyö ja taiteen

perusopetus

Elinvoiman toimialue

Elinvoimajohtaja
Mika Herpiö

• Kaavoitus
• Maankäyttö
• Ympäristönsuojelu
• Rakennusvalvonta
• Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut
• Museopalvelut

Tekninen toimialue

Kaupungininsinööri
Toni Haapakoski

• Kaupunkitekniikan keskus
• Kunnallistekninen

suunnittelukeskus
• Liikunta- ja hyvinvointikeskus
• Tilakeskus




Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		15.2.2022_Riihimaen_organisaatiokaavake_saavutettava_(toimialuejohtajat).pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 

		




[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 8

		Hyväksyttiin: 22

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Ohitettiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Ohitettiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Ohitettiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Ohitettiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Ohitettiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Ohitettiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Ohitettiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
