
 PESÄNHOITAJA 4.0

ohjelmisto konkurssipesän kaikkiin vaiheisiin 

Pesänhoitaja-ohjelmaa voidaan käyttää 

kaikkien konkurssimenettelyn vaiheiden  

hoitamiseen, tai vaihtoehtoisesti vain  jon-

kun yksittäisen asian tekemiseen. Mikäli  

ohjelmalla halutaan pitää vaikkapa vain 

pesän  kirjanpitoa tai tuottaa tilityslaskel-

mat, ohjelma ei edellytä muiden menette-

lyvaiheiden kirjaamista ohjelmaan. Mikäli 

kuitenkin useampia vaiheita tehdään Pe-

sänhoitajalla, ohjelma hyväksikäyttää kai-

kin kohdin jo  kirjattua tietoa niin, että mi-

tään tietoa ei tarvitse kirjoittaa kahdesti, 

eikä mitään myöskään tarvitse erikseen 

synkronoida paikasta toiseen, kuten toi-

mittaessa erillisillä ”pohjilla”.  Pesänhoitaja 

nopeuttaa pesänhoidon rutiineja silloinkin, 

kun pesä on raukeava. 

    Ohjelmalla tehdään tehokkaasti määrä-

muotoinen pesäluettelo, joka täydentyy 

valvontojen kautta jakoluetteloksi ja lopul-

ta tilityksiksi vaivatta ja ilman virheitä.  

MENETTELYN 

KAIKKI  

AIHEET 

• Pesäluettelo ja

velallisselvitys 

• Valvontakirjelmien

käsittely, 

jakoluetteloehdotus ja 

jakoluettelo 

• Tilitykset ja jako-

osuudet 

Pyydä tarjous toimistoosi! 

OHJELMATYÖKALU  

AMMATTIMAISEEN 

PESÄNHOITOON 

● Ohjelma käsittelee menettelyn ja 

konkurssihallinnon kaikki vaiheet 

● Kaikki hoidossa olevat konkurssi-

pesät  ovat helposti hallittavis-

sa—muutamalla hiiren näpäytyk-

sellä lisäkirjaukset ja raportit 

● Ohjelma hyödyntää kertaalleen 

syötetyn tiedon kaikissa vaiheis-

sa: Ei päällekkäistä työtä eikä kir-

jausvirheitä 

● Voidaan hoitaa myös yksittäinen 

pesänhoidon vaihe tarvittaessa 

● Pitkälle hiotut informatiiviset ja 

selkeät tulosteet, jotka seuraavat 

virallisia suosituksia 

● Ohjelma hoitaa kaiken laskennan, 

myös etuoikeutettujen velkojen 

menettelykorot automaattisesti. 

outi.laakso@knows.pp.fi 
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Pesänhoitajalla tehoa ja varmuutta pesänhoitoon, pyydä tarjous 

Konkurssihallinto kulkee ohjelmassa varsinaisten 

pesänhoidon toimenpiteiden rinnalla.  Ohjelma hy-

väksikäyttää kaikissa kohdin kerran  kirjattua tietoa 

niin, että mitään tietoa velkojan nimestä realisoin-

tisumman määrään ei tarvitse kirjoittaa kahdesti, 

eikä synkronoida esim pesäluettelon ja kirjanpidon 

välillä. Ohjelmassa voidaan pitää yllä kuitenkin 

myös pelkästään konkurssihallintoa, jos jostain 

syystä näin halutaan.   

     Pesän yhdenkertainen kirjanpito on niin helppo-

käyttöinen ja nopea työkalu, että moni perustaa 

Pesänhoitajaan myös kuolinpesät voidakseen pitää 

näistä kirjanpidon ohjelmassa.  Palkkasaatavista 

saadaan palkkaturvahakemukset, realisointiluette-

lot voidaan luoda valitse-

malla pesäluettelosta 

halutut omaisuuserät, 

saatavien perintä tekee 

nopeasti perintäkirjeet 

viivästyskorkoineen ja 

viitteineen,  ja ennen 

kaikkea asianosaisten 

kanssa kommunikoimi-

nen helpottuu tarroin, 

joukkokirjeosoitteistoin 

ja Sähköpostiapuvälinein. 

Kaikista tapahtumista 

ohjelma tekee aika-

leiman, joten käyttäjä 

näkee yhdellä silmäyksel-

lä mitä viimeksi on kun-

kin pesän kohdalla teh-

nyt.  

HALLINNON 

KAIKKI VAIHEET: 

• Tapahtumakirjanpito

• Pesän kirjanpito

• Palkkasaatavat

• Realisoinnit

• Saatavien perintä

• Asianaosaisluettelo ja

kommunikointi: Tarrat,

joukkokirjeosoitteistot,

pikakirjeet, E-mailit

Pesäluettelon syöttäminen on mekaanisten luette-

loiden tekemistä, mutta tuottaa aina määrämuotoi-

sen kauniin pesäluettelon. Velkatiedot siirtyvät 

pohjaksi valvontoihin, varallisuustietoja ohjelma 

käyttää yrityskiinnityksien arvonmäärittämiseen, ja 

panttaustiedot luovat etuoikeuden veloille myö-

hemmissä vaiheissa.  

   Valvontavaiheessa velkatietoja täydennetään, ja 

tulostetaan jakoluetteloehdotus ja jakoluettelo, 

joista yhdessä ammattilaisten kanssa on kehitetty 

informatiiviset mallit.  

    Ohjelma käyttää tietoja suoraan tilitysvaiheissa. 

Tilitykset voidaan helposti tehdä vaikka useassa 

erässä, kun halutaan vauhdittaa rahanjakoa. Ohjel-

ma laskee ja pitää kirjaa myös menettelykoroista, ja 

tuottaa kriittisimmänkin  velkojan tarpeisiin kaikki 

asiakirjat maksuluetteloja ja tilitysten kohdentamis-

ta myöten.  


