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KAUPUNGINVALTUUSTO
Pj. Miia Nahkuri

KAUPUNGINHALLITUS
Pj. Riku Bitter

TARKASTUSLAUTAKUNTA
Pj. Heidi Selenius

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Pj. Riku Sutinen

Kaupunginjohtaja
Jouni EhoSisäinen tarkastus

SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN LAUTAKUNTA
Pj. Minna Belik

Hyvinvointijaosto
Pj. Petri Siivonen

ELINVOIMALAUTAKUNTA
Pj. Mikael Leinonen

Alueellinen ympäristöterveysjaosto
Pj. Maarit Lindberg

TEKNINEN LAUTAKUNTA
Pj. Kari Vilkman

Kaupungin toimialat

Hallinto ja konserni -toimiala

Hallintojohtaja
Petri Hirvonen

• Hallinto 
• Henkilöstöhallinto ja työllisyyspalvelut 
• Kehittäminen 
• Robotiikkakampus
• Talous, hankinnat ja ICT 

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala

Sivistysjohtaja
Jari Lausvaara

• Johtaminen, kehittäminen ja tuki
• Varhaiskasvatuspalvelut
• Opetuspalvelut
• Hyvinvointipalvelut
• Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Elinvoiman toimiala

Elinvoimajohtaja
Mika Herpiö

• Kaavoitus
• Maankäyttö
• Ympäristönsuojelu
• Rakennusvalvonta
• Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut
• Museopalvelut 
• Etelä-Hämeen ympäristöterveys

Tekninen toimiala

Kaupungininsinööri
Toni Haapakoski

• Suunnittelu ja toiminnanohjaus
• Kaupunkitekniikan keskus
• Tilakeskus
• Liikuntakeskus

RIIHIMÄEN 
VESIHUOLTOLIIKELAITOS

johtokunta
Pj. Arja Tylli

Riihimäen Vesi

Vesihuoltojohtaja
Jarmo Rämö

• Laitosyksikkö
• Verkostoyksikkö
• Tuki- ja hallintopalvelut
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