
KATSO KÄYTTÖOIKEUKSIEN PERUSTAMINEN JA HALLINTA 
 
Kysymys: Olen Katso pääkäyttäjänä luonut työntekijälleni Katso-alitunnisteen, jonka hän on vahventanut Katso-tunnisteeksi. Työntekijä ei ole 
päässyt kirjautumaan Kostiin, vaan Katso ilmoittaa ’’access denied ’’. Mitä minun pitäisi tehdä? 
 
Vastaus: Todennäköisesti organisaatiosi y-tunnukselle ei ole otettu käyttöön oikeusministeriön KOSTI – konkurssit ja yrityssaneeraukset asiointipalvelua tai 
palvelu on otettu käyttöön, mutta työntekijälle ei ole myönnetty valtuutusta Kostin käyttäjäksi. 
 
Toimenpiteet: 1) Ota Kosti organisaatiosi käyttöön Konkurssiasiamiehen toimiston internetsivuilla olevan Katso-ohjeen kohdassa 3 olevan linkin ohjeita 
seuraten. 2) Valtuuta työntekijä Kostin käyttäjäksi ohjeen kohdassa 4 olevan linkin ohjeiden mukaisesti.  
 
Kysymys: Katso-käyttäjätunnukseni on lukittu. Miten saan sen avattua uudelleen? Entä mistä saan uuden salasanan, jos vanha on unohtunut? 
 
Vastaus: Katso-tunnuksia ei voi hallinnoida Kostissa vaan niiden hallinnointi tapahtuu Katso-palvelussa, jonka internetosoite on https://yritys.tunnistus.fi/. 
Katso-palvelun etusivun vasemmassa laidassa on linkki Tunniste lukossa/Salasana unohtunut? Lukitun tunnisteen voi avata ja salasanan uusia seuraamalla 
linkistä avautuvaa ohjetta. 
 
Kysymys: Haluaisin kirjautua Kostiin ja katsella asiakirjoja eräässä konkurssissa, jossa olen velkoja. Miten Kostiin kirjaudutaan?  
 
Vastaus: Kostiin kirjautuminen tapahtuu internetsivulla https://kosti.oikeus.fi. Kirjautuminen edellyttää tunnistautumista. Yritykset ja henkilöt, joilla on y-
tunnus, tunnistautuvat Kostiin verohallinnon tuottaman Katso-tunnistautumispalvelun tunnuksilla. Tarkemmat ohjeet Katso-tunnusten hankkimisesta ja Kosti-
asiointipalvelun käyttöönotosta löytyvät konkurssiasiamiehen kotisivulta www.konkurssiasiamies.fi/kosti/kostin käyttöönotto/katso-ohje. 
https://www.konkurssiasiamies.fi/material/attachments/konkurssiasiamies/konkurssiasiamiehentoimistonliitteet/kosti/6Kkrzbjvr/Katso-ohje_22.1.2013.pdf 
   
Luonnolliset henkilöt, joilla ei ole y-tunnusta, kirjautuvat Kostiin pankkitunnuksillaan Vetuma –tunnistautumispalvelulla.  
 
Kummassakin tunnistautumistavassa pääsy tietyn konkurssimenettelyn tietoihin edellyttää lisäksi sitä, että pesänhoitaja on tallentanut velkojan Kostissa 
asianosaiseksi tähän konkurssiin ja kirjannut velkojan tietoihin tämän y-tunnuksen tai henkilötunnuksen. 
 
Kysymys: Olen velkojana eräässä konkurssissa. Kirjauduin Kostiin ja yritin etsiä konkurssin tietoja. En löytänyt tätä konkurssia Kostista. Mitä 
minun pitäisi tehdä, että saisin konkurssin ja sen asiakirjat näkyviin?  
 
Vastaus: Velkojan käyttöoikeus tiettyyn konkurssimenettelyyn edellyttää sitä, että velkoja on merkitty velkojaksi Kostissa tähän konkurssiin. Velkoja ei voi 
itse merkitä Kostissa itseään velkojaksi konkurssiin (tai yrityssaneerausmenettelyyn) vaan sen voi tehdä ainoastaan pesänhoitaja (tai selvittäjä 
yrityssaneerauksessa). Tämä johtuu siitä, että Kostissa olevat asiakirjat ovat tarkoitettu vain ko. konkurssimenettelyn asianosaisten tietoon ja pesänhoitajan on 
voitava varmistaa, että vain asianosaisilla on käyttöoikeus tähän konkurssimenettelyn. 
 



Pesänhoitajan tulee oma-aloitteisesti merkitä Kostiin suurimmat velkojat. Muu velkoja merkitään Kostiin yleensä vain asianomaisen velkojan pyynnöstä. 
Teidän tulee siten ottaa yhteys pesänhoitajaan ja pyytää, että teidät merkitään Kostiin velkojaksi ko. konkurssimenettelyyn. Merkitsemistä varten teidän tulee 
ilmoittaa pesänhoitajalle velkojan nimi, sähköpostiosoite ja y-tunnus. Jos teillä ei ole y-tunnusta, pesänhoitajalle ilmoitetaan henkilötunnus. 


