
ASIAKIRJOJEN JA METATIETOJEN TALLENTAMINEN 
 
Kysymys: Olen nyt Kostin käyttöönottovaiheessa tallentamassa asiakirjoja jo pitkään vireillä 
olleisiin konkurssipesiin. Tallennanko myös näissä pesissä kaikki metatiedot Kostiin? 
 
Vastaus: Kyllä. Metatiedot tallennetaan kaikkiin Kostissa oleviin konkurssi- ja yrityssaneeraus-
menettelyihin, jotka ovat olleet vireillä 1.1.2013 jälkeen. Tallennettavaksi tulevat siis myös 
menettelyn alkuvaiheeseen liittyvät metatiedot, kuten pesäluetteloarvot, työntekijöiden määrä ja 
toimiala. 
 
Kysymys: Kostissa ollut konkurssi hävisi konkurssilistauksestani konkurssin rauettua. Minun 
pitäisi tallentaa Kostiin vielä joitakin tähän pesään liittyviä asiakirjoja ja metatietoja. Miten 
voin palauttaa pesän takaisin Kostiin. 
 
Vastaus: Kun konkurssi tai saneerausmenettely päättyy, sitä käsitellään myös Kostissa päättyneenä. 
Menettelyä ei päättymisen myötä poisteta Kostista vaan ainoastaan sen tila muuttuu. Menettelyyn 
voi edelleen lisätä asiakirjoja ja metatietoja. Menettely ei kuitenkaan löydy pesänhoitajan 
konkurssilistauksesta, koska siihen tuodaan vain vireillä olevat menettelyt. Päättyneitä menettelyjä 
voi hakea konkurssihaku ja yrityssaneeraushaku –toiminnolla valitsemalla hakulomakkeen Tila -
kentässä vaihtoehdon päättynyt. 
 
Kysymys: Kuinka kauan asiakirjoja säilytetään Kostissa? 
 
Vastaus: Menettelyn tietoja ja asiakirjoja säilytetään Kostissa koko menettelyn ajan ja vielä 10 
vuotta menettelyn päättymisestä riippumatta siitä, miten menettely on päättynyt. Esimerkiksi 
täysimittaisen konkurssin asiakirjoja ja tietoja säilytetään 10 vuotta lopputilityksen 
hyväksymispäivästä. Jos saneerausmenettelyssä on vahvistettu saneerausohjelma, asiakirjoja ja 
tietoja säilytetään 10 vuotta valvojan loppuselonteon päivämäärästä tai mahdollisesta ohjelman 
raukeamisesta. 
 
Asiakirjat ja tiedot ovat Kostissa kaikkien osapuolten käytettävissä koko säilytysajan. 
 
Kysymys: Kosti-järjestelmä lähetti pesänhoitajalle sähköpostilla ilmoituksen, jonka mukaan 
velallisselvitystä ei ole tallennettu Kostiin määräajassa. Tuomioistuin oli pidentänyt 
velallisselvityksen määräaikaa, mutta Kostissa velallisselvityksen määräpäivänä näkyi 
edelleen alkuperäinen määräpäivä. Miten pesänhoitaja saa merkityksi Kostiin 
velallisselvityksen siirretyn määräpäivän? 
 
Vastaus: Velallisselvityksen määräpäivä siirtyy automaattisesti tuomioistuimen tietojärjestelmästä 
Kostiin. Jos uusi määräpäivä jää erehdyksessä merkitsemättä tuomioistuimen tietojärjestelmään, 
tieto määräajan pidentämisestä ei välity Kostiin. Tässä tilanteessa pesänhoitaja voi joko itse 
tallentaa Metatiedot –välilehdellä velallisselvityksen uuden määräpäivän Kostiin tai pyytää 
tuomioistuinta tallentamaan uuden määräpäivän omaan tietojärjestelmäänsä. Tuomioistuimen 
järjestelmään tallennettu tieto siirtyy Kostiin tallentamispäivää seuraavana päivänä. 
 
Tieto Kostin lähettämästä ilmoituksesta ei välity menettelyn muille osapuolille tai 
konkurssiasiamiehelle. 
 


