
SKAPA OCH HANTERA KATSO-BEHÖRIGHETER 
 
Fråga: Jag har i egenskap av Katso-huvudanvändare skapat en Katso-underkod för 
en arbetstagare, vilken arbetstagaren har certifierat som Katso-kod. Arbetstagaren 
har inte kunnat logga in i Kosti, utan får meddelandet ’’access denied’’. Vad ska jag 
göra? 
 
Svar: Det är sannolikt att justitieministeriets KOSTI-e-tjänst för konkurser och 
företagssaneringar inte har tagits i bruk för din organisations FO-nummer eller att tjänsten 
har tagits i bruk, men arbetstagare inte har beviljats auktorisering som Kosti-användare. 
 
Åtgärder: 1) Ta i bruk Kosti för din organisation enligt anvisningarna i länken i punkt 3 i 
Katso-instruktionen på Konkursombudsmannens byrås webbplats. 2) Auktorisera 
arbetstagaren som Kosti-användare enligt anvisningarna i länken i punkt 4.  
 
Fråga: Min Katso-kod är låst. Hur kan jag öppna koden på nytt? Varifrån får jag ett 
nytt lösenord om jag har glömt det gamla lösenordet? 
 
Svar: Katso-koder kan inte administreras i Kosti, utan detta görs i Katso-tjänsten som finns 
på adressen https://yritys.tunnistus.fi/. I den vänstra kanten av Katso-tjänstens framsida 
finns länken Tunniste lukossa/Salasana unohtunut? (Låst kod/Glömt lösenord?) En låst 
kod kan öppnas och lösenordet kan förnyas genom att följa anvisningen som öppnas via 
länken. 
 
Fråga: Jag skulle vilja logga in i Kosti och läsa dokument i en konkurs där jag är 
borgenär. Hur loggar jag in i Kosti?  
 
Svar: Du loggar in i Kosti på webbplatsen https://kosti.oikeus.fi. Inloggningen kräver 
identifiering. Företag och personer som har ett FO-nummer loggar in i Kosti med koderna 
för Katso-identifieringstjänsten som tillhandahålls av Skatteförvaltningen. Närmare 
anvisningar om att skaffa Katso-koder och ta i bruk Kosti-tjänsten finns på 
konkursombudsmannens webbplats www.konkurssiasiamies.fi/Kosti/Kostin 
käyttöönotto/Katso-ohje. 
 
Fysiska personer som inte har ett FO-nummer loggar in i Kosti via Vetuma-
identifieringstjänsten med hjälp av sina bankkoder. 
 
I båda identifieringssätten förutsätter åtkomsten till konkursförfarandets uppgifter 
dessutom att boförvaltaren har sparat borgenären som part i denna konkurs i Kosti och 
antecknat borgenärens FO-nummer eller personbeteckning i borgenärsuppgifterna. 
 
Fråga: Jag är borgenär i en konkurs. Jag loggade in i Kosti och försökte söka 
uppgifter om konkursen. Jag kunde inte hitta uppgifter om konkursen i Kosti. Vad 
bör jag göra för att kunna se konkursen och dokument rörande den?  
 
Svar: Borgenärens behörighet till ett visst konkursförfarande förutsätter att borgenären är 
antecknad i Kosti som borgenär i konkursen i fråga. Borgenären kan inte själv ange sig 
som borgenär i en konkurs (eller ett företagssaneringsförfarande) i Kosti, utan detta kan 
endast göras av boförvaltaren (eller utredaren i en företagssanering). Detta beror på att de 
dokument som finns i Kosti endast är avsedda för parterna i konkursförfarandet i fråga och 



boförvaltaren ska kunna säkerställa att endast parterna är behöriga att ta del av detta 
konkursförfarande. 
 
Boförvaltaren ska på eget initiativ anteckna de största borgenärerna i Kosti. Andra 
borgenärer antecknas i Kosti i allmänhet på begäran av borgenären. Således ska ni 
kontakta boförvaltaren och be att ni antecknas som en borgenär i konkursförfarandet i 
fråga i Kosti. För detta ska ni uppge borgenärens namn, e-postadress och FO-nummer till 
boförvaltaren. Om ni inte har ett FO-nummer, ska ni uppge er personbeteckning till 
boförvaltaren. 


