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2.30 

OHJELMATYÖKALU AMMATTIMAISEEN PESÄNHOITOON 
Pesänhoitaja 2.30 käsittelee kaikki pesänhoidon vaiheet. Se on päivitetty vastaamaan Konkurssilain 
asettamia haasteita; Sen automatiikka tukee mm ennakkotilitysten suorittamista hoitamalla siihen liittyvät 
monivaiheiset laskentatapahtumat kohdistuksineen.  
 
Pesänhoitaja nopeuttaa pesänhoidon rutiineja silloinkin, kun pesä on raukeava. Ohjelmalla voidaan hoitaa 
myös joustavasti vain jokin pesänhoidon vaiheista.  
 

 

 
 
SISÄLTÖ:  KONKURSSIMENETTELY 

Pesäluettelo ja velallisselvitys 
Valvontakirjelmien käsittely, jakoluetteloehdotus ja jakoluettelo 
Tilitykset ja jako-osuudet 

KONKURSSIHALLINTO 
Hallinnon tapahtumat 
Pesän kirjanpito 
Palkkasaatavat 
Realisoinnit 
Saatavien perintä 
Asianosaisluettelo ja kommunikointi 

TULOSTENÄYTTEET 
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KONKURSSIMENETTELY 
Pesänhoitaja-ohjelmaa voidaan käyttää kaikkien konkurssimenettelyn vaiheiden 
hoitamiseen, tai vaihtoehtoisesti vain jonkun yksittäisen asian tekemiseen. Mikäli 
ohjelmalla halutaan pitää vaikkapa vain pesän kirjanpitoa tai tuottaa tilityslaskelmat, 
ohjelma ei edellytä muiden menettelyvaiheiden kirjaamista ohjelmaan. Mikäli kuitenkin 
useampia vaiheita tehdään Pesänhoitajalla, ohjelma hyväksikäyttää kaikin kohdin jo 
kirjattua tietoa niin, että mitään tietoa ei tarvitse kirjoittaa kahdesti, eikä mitään myöskään 
tarvitse erikseen synkronoida paikasta toiseen, kuten toimittaessa erillisillä ”pohjilla”. 
 
Ohjelman navigaattori-työkalu auttaa käyttäjää liikkumaan ohjelmassa, toimii muistiona 
siitä millaisia vaiheita menettelyssä tulee muistaa, sekä pitää kirjaa siitä mitä ollaan 
viimeksi tietyn konkurssipesän kohdalla tehty automaattisin ”Viimepäivitys”-merkinnöin.  
 

 

 
 
 
PESÄLUETTELO JA VELALLISSELVITYS 
 

Ohjelmaan kirjataan luetteloina pesän varallisuus ja velat velkojineen sekä ehdolliset 
vastuut. Mikäli varoja rasittaa esim yrityskiinnitys, käydään tekemässä näppäimen 
painalluksella kiinnitysmerkintä, ja valitaan panttausosiossa luettelosta velkoja jolla on 
tälläiseen yleispanttausoikeus. Panttausosiossa merkitään niinikään yksittäisten velkojen 
erityispanttioikeudet. Näistä tiedoista ohjelma tuottaa määrämuotoisen pesäluettelon 
yksilöitynä ja yhteenvetona [tulosteet 1 ja 2].  
 
Ohjelmaan voidaan tässä vaiheessa syöttää myös mm velallisyrityksen tilinpäätös, ja 
tiedot vuokrasopimuksista ja työsopimuksista. Kaikista edellämainituista tulostuu omat 
määrämuotoiset tulosteensa, joita voi hyväksikäyttää velallisselvityksen liitteenä, jonka 
lisäksi vuokrasopimusten ja työsopimusten tietoja ohjelma hyväksikäyttää muissa 
vaiheissa.  
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Pesäluettelo voidaan tuottaa tällä tavalla nopeasti ja rutiininomaisesti, ohjelma tekee 
tarvittavat laskelmat ja muotoilee asiakirjan valmiiksi. Lisäksi kertaalleen syötettyjä tietoja 
saa hyväksikäytettyä kaikissa muissa konkurssimenettelyn ja konkurssihallinnon 
vaiheissa, eikä tiedon siirtämiseen liittyvästä ajasta ja virhemahdollisuudesta tarvitse 
huolehtia.  Jos jokin tieto muutetaan, muuttuu se automaattisesti kaikkiin laskelmiin ja 
tulosteisiin – näin myös ylimääräisten tarkistuskierroksien viemä ajankäyttö jää pois.  
 
Velkojaluettelosta, joka syntyy velkaluettelon kirjaamisen yhteydessä, voidaan tulostaa 
suoraan tarrat tai siirtää nämä joukkokirjeosoitteistoksi Word:iin. Lisäksi ohjelmasta 
itsestään voidaan lähettää joukkosähköposti tai yksinkertainen joukkokirje. Näin velkojien 
kanssa kommunikointia varten ei tarvita erillisiä osoitteistoja muualle kuin ohjelmaan 
itseensä.  
 
 
VALVONTAKIRJELMIEN KÄSITTELY, JAKOLUETTELOEHDOTUS JA 
JAKOLUETTELO 
 

Mikäli ohjelmalla on tehty pesäluettelo, pesäluettelon velat voidaan pyytää valvontojen 
pohjaksi näppäimen painalluksella. Samalla siirtyy velkoihin tieto vuokra- ja työsuhteista 
mikäli tälläiset kirjattiin aikaisemmin. Näin mikään potentiaalinen velka ei vahingossa jää 
käsittelyn ulkopuolelle, ja toisaalta jo aiemmin tehtyjä kirjauksia voidaan hyödyntää 
rutiinien minimoimiseksi. Vaihtoehtoisesti velkoja- ja velkatiedot voidaan kirjata alusta asti 
vasta tässä vaiheessa valvonnat –ruudulla, mikäli aiempaa vaihetta ei olla ohjelmalla 
tehty.  
 

 

 
 
Saapuvat valvontakirjeet numeroidaan saapumisjärjestuksessä, ja tietoja täydennetään 
tarvittaessa. Jos pesäluettelo on tehty ohjelmalla, ohjelma ehdottaa suoraan etuoikeuksia 
veloille joilla on yrityskiinnitys tai pantti. Etuoikeus voidaan myös valita listalta. Ohjelma 
laskee korot konkurssin alkuun veloille haluttaessa, ja menettelykorot veloille joilla on 
tälläseen oikeus. Velkoihin voidaan merkitä lisätietojen lisäksi huomautuksia ja riitautuksia, 
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ja velka voidaan erikoismerkitä sellaiseksi jota ei tarvitse valvoa tai jälkivalvotuksi. 
Työskentelyruudun yläosan ”Valvontaselonteko” –näppäimen takaa aukeaa 
muistiotyöruutu, johon voidaan tehdä valvontoja koskevia muistiinpanoja työskentelyn 
edetessä.  
 
Näistä tiedoista ohjelma tuottaa yhtäältä jakoluetteloehdotuksen [tuloste 3] ja toisaalta 
vastaavanmuotoisen varsinaisen jakoluettelon mahdollisten oikaisujen jälkeen. 
Jälkimmäinen tuloste näyttää myös tilitykset, mikäli ennakkotilityksiä on tehty. 
Jakoluetteloehdotus voidaan tulostaa myös perinteisen asiakirjan muotoisena Notaari –
ohjelmasta, joka lukee Pesänhoitajaa [tuloste 4].  
 
Vaikka valvottaisiin samanaikaisesti useita pesiä, valvontojen kirjaaminen ja käsittely on 
työskentelyruudun avulla tehokasta ja nopeaa, ja tulosteet saadaan samalla vaivalla. 
Mikäli jokin tieto muuttuu, se muuttuu laskentavaikutuksineen myös kaikkiin tarvittaviin 
tulosteisiin automaattisesti.  
 
 
TILITYKSET JA JAKO-OSUUDET 
 

Pesänhoitajan automatiikka tukee ennakkotilityksiä ja laskee jokaisessa tilityksessä 
kohdistustilanteen uudelleen, koska etuoikeuksien haltijat haluavat tyypillisesti kohdentaa 
jako-osuuksiaan ensisijaisesti menettelykorkoihin. Ohjelma ei luonnollisestikaan muuta jo 
tehtyjä tilityssummia, mutta kohdennus oikaistaan joka kerta sellaiseksi (korkojen osalta) 
että lopputulos on mahdollisimman edullinen etuoikeutetulle velkojalle. 
 
Ohjelma lukee tilitysehdotustaan varten saatavat ja näiden etuoikeudet valvontaruudulta. 
Mikäli valvontakirjelmiä ei olla käsitelty Pesänhoitajalla, kirjataan saatavat, ja näiden 
kiinnitykset panttaukset tässä vaiheessa valvontaruudulle.  
 

 
Tilitysesitys – ruutu näyttää valvontaruudun tilanteen, ja mikäli on kirjattu varat ohjelmaan, 
näiden arvot huomioiden korjatun tilanteen, sekä jos on jo tehty ennakkotilityksiä, paljonko 
jo varoja on osoitettu eri etuoikeusryhmiin. Se tekee arvion paljonko pesästä kertyy 
kaikkiaan pesäluettelon pohjalta mikäli pesäluettelo on tehty ohjelmalla. Arviota voi 
muuttaa. Kun tehdään ennakko- tai lopputilitystä, ruudulla ilmoitetaan aina paljonko 
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seuraavaksi tehtävässä tilityksessä aiotaan jakaa, ja ohjelma ehdottaa kuinka se jakautuu 
eri etuoikeuksiin.  Tämä viedään yksittäisten velkojen tasolle näppäimen painalluksella, ja 
kuitataan lopulliseksi tilitykseksi, jolloin tilitys siirtyy myös kirjanpitoon pesän varoja 
vähentämään. 
  

 
 
Tilitysautomatiikka laskee jokaisen kerran tilitysesitys –ruudulle tultaessa tilanteen 
uudelleen menettelykorkoineen päivineen. Näin ennakkotilityksissä päästään aina velkojia 
miellyttävään lopputulokseen, ja mm pienet velkojat saavat automaattisesti jako-osuutta 
siinä vaiheessa kun näiden kertymä ylittää 50 €. Tilityksistä saadaan tulosteet 
maksuluettelona, selvityksenä tilitystilanteesta velkojittain ja selvityksenä tilitysten 
kohdentumisesta [tulosteet 5,6 ja 7]. Jako-osuusselvitys voidaan niinikään tuottaa missä 
vaiheessa vain etuoikeuksittain (suunnitellut tai toteutuneet+suunnitellut) tai velkojittain 
(kokojärjestys tai aakkosjärjestys) [tulosteet 8 ja 9]. Myös jako pesänhoitajan määräyksellä 
tuottaa oman tulosteensa.  
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KONKURSSIHALLINTO 
Konkurssihallinto kulkee ohjelmassa varsinaisten pesänhoidon toimenpiteiden rinnalla. 
Ohjelma hyväksikäyttää kaikissa kohdin kerran kirjattua tietoa niin, että mitään tietoa 
velkojan nimestä realisointisumman määrään ei tarvitse kirjoittaa kahdesti, eikä niinikään 
erikseen synkronoida esim pesäluettelon ja kirjanpidon välillä. Ohjelmassa voidaan pitää 
yllä kuitenkin myös pelkästään konkurssihallintoa, jos jostain syystä näin halutaan.  
 
Ohjelman navigaattori-työkalu auttaa käyttäjää liikkumaan ohjelmassa, toimii muistiona 
siitä millaisia asioita tulee muistaa, sekä pitää kirjaa siitä mitä ollaan viimeksi tietyn 
konkurssipesän kohdalla tehty.  
 

 
 
 
HALLINNON TAPAHTUMAT 
 

Pesästä voidaan tehdä tapahtumakirjanpitoa ajantasaisesti toimeksiannon pääruudulla, 
jolloin näistä saadaan myös tapahtumapäiväkirja asian etenemisestä. 
Tapahtumakirjanpitoa toivotaan usein pesänhoitajalta silloinkin, kun pesänhoidosta on 
sovittu kiinteä kokonaispalkkio. Mikäli ohjelmasta tuotetaan pikajoukkokirjeitä tai 
pikasähköposteja, näistä tulee osa tapahtumakirjanpitoa automaattisesti.  
 
 
PESÄN KIRJANPITO 
 

Pesän kirjanpitoa on pidetty niin näppäränä apuvälineenä että useimmat Pesänhoitaja-
käyttäjät pitävät sillä myös toimiston hoidossa olevien kuolinpesien kirjanpitoa. Kirjanpitoa 
voidaan pitää täysin itsenäisesti muusta pesänhoidosta riippumatta, mutta mikäli 
ohjelmalla hoidetaan esim realisoinnit, perinnät ja tilitykset, ohjelma vie näihin liittymät 
tapahtumat suoraan kirjanpitoon.  
 
Kirjanpidossa voidaan käyttää oletustilikarttaa tai luoda pesälle kokonaan oma 
tilikarttansa. Kustakin tapahtumasta kirjataan minimissään tiliöinti, selite, päiväys ja 
summa joko tuloihin tai menoihin. Ohjelma tekee automaattisesti samantien kaikki 
laskelmat, ja näyttää ruudun alalaidassa pesän tilanteen. Näin ollen käyttö on hyvin 
helppoa ja nopeaa, mutta samasta tapahtumamassasta saadaan tulosteina useita erilaisia 
näkökulmia (tileittäin, tapahtumittain, koontisummat,   yksilöidyt tapahtumat jne) pesän 
tapahtumiin tarpeen mukaan [esim tulosteet 10-11] 
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PALKKASAATAVAT 
 

Mikäli työsopimukset on kirjattu ohjelmaan velallisselvitystä varten, ohjelma hyväksikäyttää 
näitä tietoja palkkaturvahakemusta varten, mutta tiedot voidaan syöttää myös täysin 
muusta pesänhoidosta riippumatta vain palkkaturvahakemusta silmällä pitäen. Ohjelma 
tuottaa määrämuotoisen palkkaturvahakemuksen, johon se on laskenut yhteen kaikkien 
työntekijöiden palkat, sekä tämän liitteeksi hakijoittain erittelyt mistä hakemus koostuu 
[tulosteet 12-13]. Mikäli jokin tieto muuttuu, se päivittyy laskemineen tulosteisiin 
automaattisesti.  
 
 
REALISOINNIT 
 

Ohjelmassa voidaan ylläpitää realisointeja. Mikäli ohjelmaan on syötetty pesän varat esim 
pesäluettelovaiheessa, realisointiosio näyttää suoraan mitä realisoitavaa pesässä on. 
Yksittäisiä omaisuuseriä voidaan merkitä realisoitavaksi nipuksi, ja näistä saadaan 
tarvittaessa myyntiluettelo. Realisoinnin toteuduttua nipulle merkitään toteutunut hinta, ja 
tämä siirtyy kirjanpitoon tuloksi. Toteutuneista realisoinneistä saadaan niinikään oma 
tositteensa. Ohjelma näyttää aina ruudulle tultaessa mitkä omaisuuserät ovat vielä 
realisoimatta, jolloin käyttäjä pysyy helposti ajan tasalla siitä mitä varallisuutta pesässä 
vielä on.  
 
 
SAATAVIEN PERINTÄ 
 

Ohjelma siirtää saatavien perintä-osioon automaattisesti sellaiset omaisuuserät, jotka on 
pesäluetteloon kirjattu rahoitusomaisuus –tyyppisille kirjanpitotileille. Perittävät saatavat 
voidaan myös syöttää suoraan saatavaruudulla ohjelmaan. Kun saatavasta on kirjattu 
velallinen, pääoma, korkokanta ja alkuperäinen eräpäivä, voidaan pyytää että ohjelma 
laskee siihen korot ja lisää perintäkulut, ja tuottaa perintäkirjeet. Osittais- tai 
kokonaismaksut voidaan niinikään syöttää ohjelmaan, jolloin ne siirtyvät myös tuloksi 
kirjanpitoon. Mikäli suoritus on osittaissuoritus, voidaan pyytää uusi perintälasku jäämästä 
jne.  
 
 
ASIANOSAISLUETTELO JA KOMMUNIKOINTI  
 

Kun ohjelmaan syötetään vastuita tai saamisia, samalla täydentyy ohjelmaan 
asianosaisluettelo yhteystietoineen. Asianosaisluettelo on tehty sellaiseksi, että 
asianosaisten kanssa kommunikoidessa ei tarvita ohjelman ulkopuolisia osoitteistoja, 
jolloin päällekkäiseltä syöttämiseltä vältytään. Asianosaisluettelosta voidaan pyytää tarrat 
kaikille tai valituille, ja samoin kaikki tai valitut tahot voidaan pyytää ulkoiseksi 
joukkokirjeosoitteistoksi, jolloin teksitnkäsittelyohjelmassa muokattuun kirjeeseen saadaan 
napin painalluksella vastaanottajat haluttuun kohtaan.  
 
Ohjelma roolittaa velkojat automaattisesti ”velkoja” –roolin taakse, mutta käyttäjä voi myös 
ryhmitellä asianosaisia tarkemminkin. Ryhmittelyä voi hyväksikäyttää em poiminnoissa, 
esim pyytää tarrat vain ryhmän ”suuret velkojat” jäsenille jne. Vakiovelkojat voidaan siirtää 
osaksi ohjelman yleistä kontaktiosoitteistoa, jolloin esim paikallinen verovirasto tai muu 
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toistuva velkoja voidaan noutaa velkojaksi uuteen pesään, eikä tietoja tarvitse syöttää 
erikseen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjelmasta voidaan tuottaa suoraankin ns pikakirjeitä tai pikasähköposteja, jolloin ne 
jäävät suoraan myös osaksi konkurssipesän päiväkirjaan. Toimeksiannon perusruudulla 
kirjataan tapahtumaksi pika-asiakirja, tähän otsikko, ja sisältöteksti, jolloin voidaan pyytää 
kaikille tai valituille asianosaisille joko kirje tai sähköposti. Kirjeessä ohjelma asemoi 
vastaanottajat automaattisesti ikkunakuoriin sopivaksi, ja tekstin allekirjoituksineen 
tavanomaiseen lyhyen kirjeen malliin.  
 
 
  
 
 




