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Mikä Kosti on? 
 
Konkurssiasiamiehen toimiston suunni-
telmissa on pitkään ollut sähköisen tieto- 
ja asianhallintajärjestelmän luominen kon-
kurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen 
tueksi. Järjestelmän rahoituksen varmis-
tuttua keväällä 2011 on KOSTI-
hankkeesta tullut yksi Konkurssiasiamie-
hen toimiston kärkihankkeista. Järjestel-
mää toteutetaan parhaillaan, ja tavoittee-
na on ottaa Kosti käyttöön vuodenvaih-
teessa 2012 - 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mitä Kostilla tehdään? 
 
Kosti-järjestelmä on suunniteltu pesänhoitajien, selvittäjien, velkojien, velallisen ja viran-
omaisen väliseksi työkaluksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa. Kosti on myös apuväli-
ne yhteydenpitoon, tiedonsaantiin, asiakirjahallintaan ja arkistointiin. Kostia käytetään in-
ternetliittymän kautta selaimella, eikä käyttäminen edellytä erillisiä tietokoneohjelmia asen-
nettavaksi käyttäjän tietokoneeseen. Asiakirjat voidaan laatia millä tahansa halutulla oh-
jelmalla (esim. MS Word) ja luodut asiakirjat tallennetaan järjestelmään pdf-muotoisina 
tiedostoina.  
 

 
Esimerkki Kosti-järjestelmän konkurssin perustiedot –sivusta. 
 

Kostin käyttäjät 
 
Kaikki osapuolet 

menettelyjen, asiakirjojen ja tietojen 
hakeminen 

Pesänhoitaja ja selvittäjä 
asiakirjojen ja menettelyä koskevien 
tietojen (metatietojen) tallennus  

Konkurssiasiamies  
käyttää Kostia kehitys- ja valvonta-
työkaluna 

Velkojat 
valvontakirjelmän ja lausuman  
tallennus 

Velallinen 
tiettyjen asiakirjojen lukeminen 

Poliisi 
tiettyjen asiakirjojen lukeminen 
 



Case 1: 
 
Pesänhoitaja on saanut valmiiksi pesäluette-
lon ja velallisselvityksen. Pesän varat huomi-
oiden menettely ei tule jatkumaan. Pesänhoi-
taja tallentaa pesäluettelon ja velallisselvityk-
sen Kostiin pdf-tiedostoina. Lisäksi pesänhoi-
taja tallettaa Kostiin laatimansa raukeamisesi-
tyksen ja palkkioehdotuksen.  

 
 
Asiakirjat ovat tämän jälkeen velkojien ja ve-
lallisen käytettävissä Kostissa.  
 
Kosti-järjestelmästä pesänhoitaja valitsee ne 
velkojat ja velallisen, joille asiakirjat lähtevät 
sähköisesti ja pyytää kommentoimaan rau-
keamisesitystä.  

 

 
Asiakirjojen lähettäminen Kosti-järjestelmästä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Miten Kosti toimii? 
 
Konkurssi ja saneerausasioiden perustie-
dot siirtyvät automaattisesti päivittäin 
tuomioistuinten tietojärjestelmästä Kos-
tiin. Uusi menettely on pesänhoita-
jan/selvittäjän käytettävissä Kostissa heti 
alkamisen jälkeisenä päivänä. Pesänhoi-
taja/selvittäjä luo velalliselle ja velkojille 
käyttöoikeudet järjestelmään. 
 
Konkurssiasiamiehen toimisto antaa Kos-
tin käyttäjätuen. 
 
 
 

Kostin ominaisuuksia: 
 Monipuoliset hakumahdollisuudet  
 Asiakirjojen selailu ja tulostaminen  
 Mahdollisuus sähköpostin välittämi-

seen ja keskusteluun kyseisessä 
menettelyssä (asiakohtaisesti) 

 Automaattiset muistutukset ja häly-
tykset lähestyvistä / ylitetyistä mää-
räpäivistä 

 Mahdollisuus valita menettely tietyn 
vastuuhenkilön seurattavaksi 

 Listaukset uusimmista asiakirjoista 
 Tiedot arkistoidaan määräajaksi 

menettelyn päätyttyä. 
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Case 2: 
 
Pesänhoitajalta on muiden kiireiden 
vuoksi unohtunut laatia vuosiselonteko 
määräajassa. Kosti-järjestelmä antaa pe-
sänhoitajalle automaattisen muistutuksen 
asiasta. Tieto puuttuvasta selonteosta 
tulee myös Konkurssiasiamiehen toimis-
ton seurantaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kostin metatieto-sivu. 
 
 

Case 3: 
 
Pesänhoitaja on arkistoinut konkurssin 
lopetusasiakirjat (lopputilityksen, jako-
osuuslaskelman ja lopetuskokouksen 
pöytäkirjan) Kosti-järjestelmään. Neljän 
vuoden kuluttua velkoja haluaa saada 
asiakirjoista jäljennökset.  
 
Velkoja kirjautuu Kostiin ja hakee kysei-
sen arkistoidun konkurssin tiedot. Tallen-
netut asiakirjat ovat heti velkojan luetta-
vissa ja tulostettavissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lisätietoja KOSTI-järjestelmästä: 
 
Konkurssiylitarkastaja Mika Heinonen  029 56 65 109 mika.t.heinonen@oikeus.fi  
Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen  029 56 65 134 harri.j.hamalainen@oikeus.fi  
Konkurssiylitarkastaja Antti Kurikka  029 56 65 120 antti.kurikka@oikeus.fi  
Toimistopäällikkö Pekka Pulkamo  029 56 65 125  pekka.pulkamo@oikeus.fi  

Esimerkkejä menettelyä koskevista 
tiedoista (metatiedoista): 

 Pesänhoitaja/selvittäjä ja velalli-
nen (nimet) 

 Tuomioistuimen nimi, päätökset ja 
päivämäärät 

 Varojen ja velkojen määrä (pesä-
luettelosta) 

 Päivämäärät (esim. asettaminen), 
määräpäivät (esim. valvonta), ko-
kouspäivämäärät 

 Tulot, menot, jako-osuuksien 
määrä, jako-osuus % 

 velkojen leikkausprosentit, ohjel-
man kesto 

Tunnistautuminen 
KATSO – VETUMA - VIRTU 

 Vahva tunnistautuminen 
 Pesänhoitaja tunnistautuu yrityk-

sensä Katso-tunnisteilla 
 Yritysvelkoja tunnistautuu Katso-

tunnisteella 
 Pyritään luomaan oma Kosti-

käyttäjä Katsoon, selvitettävänä 
oikeuksien kohdentaminen henki-
lökohtaiselle tasolle Katsossa 

 Luonnollinen henkilö tunnistautuu 
Vetuma-tunnisteella 

 Viranomaisten käytössä mahdolli-
suus Virtu- ja Katso-
tunnistautumiseen 


