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INSOLVENSSIRISTEILY TALLINNAAN 25.-26.8.2015 M/S BALTIC QUEEN 
 

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:llä on ilo ja kunnia kutsua jäsenensä insolvenssiseminaariin, jonka 

aiheina ovat kansainvälisen ja kotimaisen insolvenssioikeuden ajankohtaiset ja käytännönläheiset kysy-

mykset. Seminaari alkaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (”Ilmarinen”) tiloissa pidettävällä 

osuudella, jonka jälkeen alkaa risteily Tallinnaan. 

 

I. SEMINAARIN OHJELMA 

 

Tiistai 25.8.2015, Ilmarisen tiloissa osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki 

 

 klo 13.15-13.45 Kahvitarjoilu 

 

 klo 13.45 Seminaarin avaus 

  Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Arko-Koski 

 

 klo 14.00-14.30 ”Markkinatilanne eläkesijoittajan näkökulmasta”    

  Sijoitusjohtaja Mikko Mursula (Ilmarinen) 

 

 klo 14.30-15.15 ”Yrityskiinnityksen arvon määrittäminen korkeimman oikeuden ratkaisujen   

                                 2015:2 ja 2015:3 valossa”  

Prosessioikeuden professori Tuomas Hupli 

 

 klo 15.15-16.00 ”What makes a good insolvency regime?” 

Richard Heiss, Tresurer, INSOL International 

 

 klo 16.15 Seminaarin päätös ja siirtyminen Länsisatamaan, kävelymatka noin 1,5 km 

 

 klo 17.00 Lähtöselvitys Länsisatamassa 

 

 klo 17.30 Verkostoitumisilta buffet-illallisen merkeissä laivalla 

 

 klo 18.30 M/S Baltic Queen lähtee kohti Tallinnaa 

 

 

Keskiviikko 26.8.2015, M/S Baltic Queenilla 

 

 klo 7.00-10.00 Meriaamiainen 

 

 klo 8.30 Laiva saapuu satamaan, mahdollisuus käydä Tallinnassa  

 

 klo 12.00 Lounasbuffet 

 

 klo 13.00 Seminaari jatkuu kokoustilassa    

                                   

 klo 13.00-13.30 ”Kokemuksia konkurssipesien tilien ja hallinnon tarkastuksista” 

KHT Seppo Suontausta, RSM Auditsum Oy 
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 klo 13.30-14.15 ”Kokemuksia viranomaisyhteistyöstä konkurssipesien ja yrityssaneeraus- 

 menettelyjen yhteydessä” 

asianajaja Pekka Jaatinen (asianajotoimisto Castren & Snellman Oy) ja asi-

anajaja Jari Salminen (asianajotoimisto JBEversheds Oy) 

 

 klo 14.15-14.30 Kahvitauko 

 

 klo 14.30-15.15 ”Yhtiörakenteen muutokset konsernisaneerauksessa” 

asianajaja Lassi Nyyssönen (asianajotoimisto Ylikraka Oy) 

 

 klo 15.15-16.00 ”Konkurssiasiainneuvottelukunnan pesänhoitajan palkkiota koskevan  

  suosituksen uudistaminen” 

Konkurssiasiainneuvottelukunnan puheenjohtaja, asianajaja Sami Uoti (asi-

anajotoimisto Uoti, Sotamaa & Co Oy) 

 

 klo 16.00 Seminaarin päätös ja saapuminen Länsisatamaan 

 

II. SEMINAARIN HINTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET 
 

Seminaarin hinnat 

 

 A-luokan 2 hengen hytissä 150,00 euroa / henkilö, 1 hengen A-luokan hytissä 180 euroa / henkilö 

 B-luokan 2 hengen hytissä 130,00 euroa / henkilö, 1 hengen B-luokan hytissä 150 euroa / henkilö 

 

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua myös pelkästään seminaarin 1. päivän Ilmarisessa pidettävään osuu-

teen, joka on jäsenille maksuton.  

 

Ilmoittautumiset 7.8.2015 mennessä osoitteeseen info@insolvenssi.fi.  

  

Seminaarin hinta sisältää ohjelman mukaiset tarjoilut sekä laivamatkan hyttipaikkoineen. Seminaarimak-

susta (i) lähetetään lasku ilmoittautumisesta mainittuun laskutusosoitteeseen tai (ii) sen voi maksaa il-

moittautumisen yhteydessä yhdistyksen tilille FI76 1126 3000 3174 96 (BIC NDEAFIHH). 

 

Seminaarin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: 

1. Etu- ja sukunimi 

2. Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

3. Mahdollinen Club One -kanta-asiakasnumero 

4. Kansalaisuus (ellei Suomen kansalainen) 

5. Huonekaverin nimi 2 hengen huoneessa 

6. Seminaarimaksun laskutusosoite / ilmoitus maksusta suoraan yhdistyksen tilille ilman laskua 

 

Mukaan tulee ottaa voimassaoleva passi tai virallinen henkilöllisyystodistus. 

 

Lisätietoja risteilystä saa yhdistyksen asiamieheltä Olli Rantaselta (p. 0400 657 582 / ol-

li.rantanen@finnvera.fi). 

 

Tervetuloa  

 

Hallitus 
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