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TIEDOTE 
                                       23.5.2014 

KOSTIN VERSIOPÄIVITYS 
 
 
Arvoisat pesänhoitajat, selvittäjät ja velkojien edustajat  
 
 

 
Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä Kostin uusi versiopäivitys 
otetaan käyttöön keskiviikkona 28.5.2014 kello 9.00. Versiopäivityksen takia Kostissa on 
käyttökatkos 27.5.2014 klo 16.00 – 28.5.2014 klo 9.00. 
 
Saadun käyttäjäpalautteen perusteella Kostia on kehitetty ja seuraavat parannellut 
toiminnallisuudet tulevat käyttöön: 
 
1) Velkojalista. Pesänhoitaja / selvittäjä voi muodostaa velkojalistan Kostiin jo 
aikaisemmin tallentamistaan velkojista sekä uusista velkojista. Velkojalistalta velkojan ja 
velkojan asiamiehen voi poimia uuteen menettelyyn. 
 
2) Asiakirjan poistaminen. Käyttäjä voi poistaa tallentamansa asiakirjan Kostista 
tallentamisvuorokautta seuraavan vuorokauden loppuun asti. 
 
3) Etusivun muistutukset. Kostin etusivulla näytetään pesänhoitajalle / selvittäjälle 
kaikkien toimistossa hoidossa olevien menettelyjen osalta listaus puuttuvista asiakirjoista 
ja metatiedoista, tulevat määräpäivät sekä tieto velkojan ja konkurssiasiamiehen 
tallentamasta uudesta asiakirjasta. 
 
Velkoja voi tallentaa Kostiin mm. valvontakirjelmän konkurssissa ja ilmoituksen saatavasta 
saneerausmenettelyssä. Asiakirja katsotaan toimitetuksi pesänhoitajalle / selvittäjälle kun 
se on tallennettu Kostiin.  

 
Puuttuvat metatiedot näytetään myös päättyneistä menettelyistä. Kosti tulkitsee puutteeksi 
myös sen, jos kenttään ei ole kirjattu arvoa nolla vaan kenttä on jätetty tyhjäksi. Tästä 
syystä puuttuvista metatiedoista saattaa tulla huomattavan paljon huomautuksia version 
käyttöönoton jälkeen. Jos listalla on virheellisesti sellaisia menettelyjä, jotka ovat 
päättyneet ennen 1.1.2013, metatietoja ei tarvitse lisätä näihin menettelyihin, vaan 
pyydämme ottamaan yhteyttä Konkurssiasiamiehen toimistoon päättymistä koskevien 
oikeiden merkintöjen tekemiseksi Kostiin ko. menettelyssä. 
 
Numeroina tallennettavat metatiedot syötetään ilman välilyöntejä ja pisteitä. Desimaaleja 
ei tarvitse tallentaa, mutta jos niitä haluaa käyttää, ne erotetaan pilkulla, esimerkiksi 
123456,78 € 

 
4) Muistiinpanomahdollisuus. Pesänhoitajalla / selvittäjällä on menettelykohtainen 
lisätietokenttä omissa menettelykohtaisissa osapuolitiedoissaan. Kenttään voi tehdä omia 
muistiinpanoja eikä kentän sisältö näy kenellekään muulle Kostin käyttäjälle.  

 
5) Yhteystietojen muutos. Käyttäjä voi vaihtaa kerralla yhteystietonsa kaikkiin 
hakutuloksena näytettäviin menettelyihin ”Vaihda yhteystiedot” –toiminnolla. Osapuolen y-
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tunnuksen, yhteisön nimen ja pesänhoitajan / selvittäjän nimen vaihtamista pitää pyytää 
Konkurssiasiamiehen toimistolta (kosti_tuki.kam@oikeus.fi). Pesänhoitaja / selvittäjä ei 
saa käyttää Vastuuhenkilö –kenttää, koska hänen täyttämänään tämän kentän 
sisältö siirtyy pesänhoitajan / selvittäjän nimi –kenttään. Tämä kenttä on tarkoitettu 
vain velkojien käyttöön.  

 
6) Hakutoiminnot. Hakutoimintojen virheet on korjattu. Haku tuottaa tulokseksi kaikki ne 
hakukriteerit täyttävät menettelyt, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. Hakutuloksessa näkyy 
velallisen nimen lisäksi aina pesänhoitajan / selvittäjän nimi. 
 
7) Sähköpostiviestit. Kostista lähetettyjen sähköpostiviestien vastaanottajat näkyvät 
listauksessa allekkain järjestettyinä.  Kostista lähetettävään sähköpostiviestiin liitetään 
automaattisesti pesänhoitajan / selvittäjän nimi sekä velallisen nimi. 
 
 
Tukisähköposti (kosti_tuki.kam@oikeus.fi) palvelee kaikissa Kostiin liittyvässä asioissa. 
Toivomme edelleen, että lähetätte tukisähköpostiin myös uusia ideoita Kostin 
kehittämiseksi. 
 
Syksyn 2014 päivityksessä Kostiin tuodaan uusi asiakirja, velvoitteidenhoitoselvitys (VHS). 
VHS on Harmaan talouden selvitysyksikön tuottama asiakirja, johon on kerätty keskeinen 
viranomaistieto velallisesta. VHS:stä löytyy mm. verotusta, eläkevakuuttamista ja ulosottoa 
koskevat tiedot sekä kaupparekisteritiedot. VHS tuodaan automaattisesti Kostiin 
pesänhoitajan käyttöön jokaisessa alkavassa konkurssissa. 
 
 
Terveisin, 
 
Kostin kehitystiimi 
 
Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen 029 5665 134 
 
Konkurssiylitarkastaja Mika Heinonen 029 5665 109 

 
Konkurssiylitarkastaja Henri Isoahde 029 5665 104 

 
 


