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• Tilinpäätösvalmistelu 

• Ei talousarvioseurantaa joulukuulta 

• Ei joulukuun kirjanpidon sulkua keskiviikkona 

15.1. 

• Pohjan rakentaminen talousarvioseurannalle 

(talouspalvelut) 

 

• Lokakuun kirjanpidon sulku maanantaina 

16.11. (Sarastia) 

• Talousarvioseuranta, toteutumaluvut 

valmiina torstaina 19.11. (talouspalvelut) 

• Ennusteet ja tekstit valmiina maanantaina 

23.11. (toimialat) 

• Julkaisupäivä maanantaina 30.11. 

 

• Marraskuun kirjanpidon 

sulku tiistaina 15.12. 

(Sarastia) 

• Ei talousarvioseurantaa 

marraskuulta (lomakausi) 

 

• Elokuun kirjanpidon sulku tiistaina 15.9. 

(Sarastia) 

• Osavuosikatsaus 1–8, toteutumaluvut valmiina 

maanantaina 21.9. (talouspalvelut) 

• Ennusteet ja tekstit valmiina torstaina 24.9. 

(toimialat) 

• Julkaisupäivä maanantaina 28.9. 

 

• Helmikuun kirjanpidon sulku maanantaina 16.3. 

(Sarastia) 

• Talousarvioseuranta, toteutumaluvut valmiina 

torstaina 19.3. (talouspalvelut) 

• Ennusteet ja tekstit valmiina maanantaina 23.3. 

(toimialat)  

• Julkaisupäivä torstai 26.3. 

 

• Heinäkuun kirjanpidon sulku maanantaina 31.8. 

(Sarastia) 

• Ei talousarvioseurantaa heinäkuulta (lomakausi)  

• Kesäkuun talousarvioseuranta, toteutumaluvut 

valmiina keskiviikkona 19.8. (talouspalvelut) 

• Ennusteet ja tekstit valmiina maanantaina 24.8. 

(toimialat) 

• Julkaisupäivä torstai 27.8. 

 
• Kesäkuun kirjanpidon sulku 

maanantaina 3.8. (Sarastia) 

• Ei talousarvioseurantaa kesäkuulta 

(lomakausi) 

 

• Maaliskuun kirjanpidon sulku keskiviikkona 

15.4. (Sarastia) 

• Talousarvioseuranta, toteutumaluvut valmiina 

maanantaina 20.4. (talouspalvelut) 

• Ennusteet ja tekstit valmiina maanantaina 27.4. 

(toimialat)  

• Julkaisupäivä keskiviikko 29.4. 

 • Huhtikuun kirjanpidon sulku perjantaina 15.5. 

(Sarastia) 

• Osavuosikatsaus 1–4, toteutumaluvut valmiina 

tiistaina 19.5. (talouspalvelut)  

• Ennusteet ja tekstit valmiina keskiviikkona 27.5. 

(toimialat)  

• Julkaisupäivä maanantai 1.6.  

 

• Syyskuun kirjanpidon sulku torstaina 15.10. 

(Sarastia) 

• Talousarvioseuranta, toteutumaluvut valmiina 

maanantaina 19.10. (talouspalvelut) 

• Ennusteet ja tekstit valmiina maanantaina 23.10. 

(toimialat) 

• Julkaisupäivä tiistai 27.10. 

 

• Tilinpäätösvalmistelu 

• Joulukuun kirjanpidon sulku maanantaina 17.2. 

(Sarastia) 

• Tammikuun kirjanpidon sulku maanantaina 

17.2. (Sarastia) 

• Ei talousarvioseurantaa tammikuulta 

 

Kirjanpidon sulut joko 15. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Kesäkuun kirjanpito suljetaan 1.8. tai sitä seuraavana 

arkipäivänä. Heinäkuun kirjanpito suljetaan 31.8. tai sitä seuraavana arkipäivänä. 

 

• Toukokuun kirjanpidon sulku 

maanantaina 15.6. (Sarastia)  

• Ei talousarvioseurantaa toukokuulta 

(lomakausi) 

 


