
OSAPUOLITIETOJEN MERKITSEMINEN 
 
 
Kysymys: Toimin pesänhoitajana ja olen tallentamassa Ely-keskuksen velkojaksi, mutta en 
tiedä oikeaa y-tunnusta. Onko jokaisella Ely-keskuksella oma y-tunnus? 
 
Vastaus: Kaikilla Ely-keskuksilla on sama y-tunnus: 2296962-1 
 
 
Kysymys: Merkitseekö pesänhoitaja yhteisön konkurssissa osapuolitietoihin velalliseksi 
velallisyhteisöä edustavan luonnollisen henkilön? 
 
Vastaus: Ei merkitse. Jos pesänhoitaja velallisen edustajan pyynnöstä merkitsee yhteisömuotoisen 
velallisen Kostiin, velallisen nimeksi merkitään yhteisön nimi. 
 
 
Kysymys: Miten yhteisömuotoinen velallinen voi kirjautua Kostiin? 
 
Vastaus: Jos yhteisömuotoisella velallisella on ollut käytössään Katso-tunnisteet, pesänhoitaja voi 
ottaa tunnisteet käyttöönsä ja luoda/muuttaa Katso-palvelussa velallisen edustajan käyttöoikeuden 
Kosti-järjestelmän käyttäjäksi. 
 
Vaihtoehtoisesti pesänhoitaja voi merkitä Kostin osapuolitiedoissa velallisyhtiölle velallisen 
edustajan henkilötunnuksen, jonka jälkeen velallisen edustaja voi kirjautua Kostiin velallisena 
omilla pankkitunnuksillaan. 
 
 
Kysymys: Mistä voin selvittää velkojan y-tunnuksen? 
 
Vastaus: Velkojan y-tunnuksen näkee yleensä velkojan laskusta tai kirjelomakkeelta. Yrityksen ja 
kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan y-tunnuksen voi myös hakea Patentti- ja 
rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisestä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Palvelun 
internetosoite on www.ytj.fi .Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. 
 
Epäselvissä tilanteissa velkojan y-tunnus on syytä kysyä suoraan velkojalta. 
 
Kysymys: Merkitäänkö ulkomainen velkoja Kostiin? 
 
Vastaus: Ulkomainen velkoja ei voi käyttää Kostia, koska tunnistautumiseen tarvitaan suomalainen 
y-tunnus. Ulkomainen velkoja ei siis pääse näkemään Kostissa olevia tietoja eikä asiakirjoja. Jos 
pesänhoitaja haluaa käyttää Kostia vain viestien ja liitetiedostojen lähettämiseen ulkomaiselle 
velkojalle, pesänhoitaja voi merkitä Kostiin ulkomaisen velkojan nimen ja sähköpostiosoitteen ja 
lähettää tälle viestejä tavalliseen tapaan. 
 
Jos ulkomainen velkoja käyttää suomalaista asiamiestä, ulkomaisesta velkojasta merkitään Kostiin 
nimi ja tälle tallennetaan Kostissa asiamieheksi velkojan käyttämä asiamies. Asiamiehestä 
merkitään Kostiin vastaavat tiedot kuin suomalaisesta velkojasta. 
 
 



Kysymys: Lähettääkö Kosti aina velkojalle sähköpostiviestin siitä, että velkoja on merkitty 
osapuoleksi uuteen konkurssimenettelyyn? 
 
Vastaus: Kun pesänhoitaja tallentaa Kostiin samanaikaisesti sekä velkoja nimen että 
sähköpostiosoitteen. Kosti lähettää automaattisesti sähköpostisoitteeseen viestin velkojan 
liittämisestä ko. konkurssiin. 
 
Jos puolestaan pesänhoitaja tallentaa ensin velkojan nimen ja käy myöhemmin lisäämässä velkojan 
tietoihin sähköpostiosoitteen, Kosti ei lähetä ilmoitusta velkojalle. 
 
 
Kysymys: Toimin pesänhoitajana ja velkoja on pyytänyt minua merkitsemään 
poissaolotilanteiden varalta yhteystietoihinsa kahden eri henkilön sähköpostiosoitteet. Voiko 
Kostiin tallentaa velkojan yhteystietoihin useita eri sähköpostiosoitteita? 
 
Vastaus: Ei voi. Kostiin voi merkitä velkojalle vain yhden sähköpostiosoitteen, johon Kostista 
lähetettävät viestit lähetetään. Velkoja voi käyttää Kostissa organisaatiosähköpostiosoitettaan, jota 
seurataan yksittäisten työntekijöiden poissaoloista riippumatta. Jos velkoja haluaa käyttää Kostissa 
työntekijän henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, poissaolotilanteita varten varahenkilölle tulee 
myöntää oikeus lukea poissa olevan sähköpostit. 
 
 
Kysymys: Olen ottamassa Kostia käyttöön ja olen tunnistautunut Kostiin Katso-tunnuksilla. 
Kun yritän tallentaa sähköpostiosoitteeni omiin käyttäjätietoihini, ohjelma ilmoittaa, että 
sähköpostiosoite on jo käytössä, eikä päästä minua eteenpäin.  Mitä minun pitäisi tehdä 
saadakseni Kostin käyttöön? 
 
Vastaus: Todennäköisesti sama sähköpostiosoite on merkitty osoitteeksenne, jos olette yrittänyt 
tunnistautua Kostiin Vetuma- eli pankkitunnuksilla. Toisaalta on mahdollista, että sama 
sähköpostiosoite on merkitty Kostissa myös jonkun muun samassa organisaatiossa Kostin käyttöön 
valtuutetun henkilön sähköpostiosoitteeksi tämän käyttäjätietoihin. Jos haluatte juuri tämän 
osoitteen merkittäväksi käyttäjätietoihinne, sähköpostiosoite tulee poistaa siitä käyttäjäprofiilista, 
jossa se on jo käytössä. Vaihtoehtoisesti voitte tallentaa omiin käyttäjätietoihinne jonkin muun 
sähköpostiosoitteen.  
 
Käyttäjätietoihin merkitty sähköpostiosoite ei siirry osapuolitietoihinne yksittäisissä konkurssi- tai 
saneerausmenettelyissä eikä Kosti-järjestelmä tai sen käyttäjä lähetä viestejä käyttäjätietoihin 
merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Tästä syystä käyttäjätietoihin voi merkitä myös keinotekoisen 
sähköpostiosoitteen. 
 


