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1. Yhdistyksen tausta ja perustaminen

lnsolvenssioikeudellinen Yhdistys ry ("Yhdistys") on perustettu 16.12.2011 . Yhdistys on insolvenssi-

oikeudellisiin kysymyksiin erikoistuneiden lakimiesten ja muiden insolvenssiasioihin perehtyneiden

ammattilaisten yhteenliittymd.

Yhdistyksen syntyhistoriaan liittyy olennaisesti Suomessa oleva toimiva ja moderni insolvenssi.idries-

telmd, johon kuuluu paljon alan perinteite ja osaamista seka ammattitaitoisia toimijoita. lnsolvens-

siammattilaiset toimivat erilaisissa rooleissa ja ammateissa kuten

- velkojina
- velallisen asiamiehind
- pesanhoitajina, selvittajina
- yliopistotutkijoina
- valvovana tai muuna viranomaisena
- lainvalmistelijoina
- tuomioistuimen jdsenind

yhdistyksen tarkoituksena on saattaa monenlaisia toimUoita yhteen ja luoda jdsenille edellytyksid

oman ammattitaitonsa kehittamiseksi. Yhdistys muodostaa neutraalin forumin, jossa voidaan kehittdd

kaytiintoja, vaalia hyvdd insolvenssitapaa ja jakaa kokemuksia.ia tuoretta tietoa. Kansainvalisen ke-

hityksen ja kansainv6listen insolvenssimenettelyjen seuranta on my6s yksi keskeinen tavoite.

Kansainvdliset talouskriisit tuovat mukanaan uusia ulottuvuuksia ja haasteita insolvenssimaailmaan'

Lainsd6ddntod .ia jdrjestelmid kehitetaan ja luodaan, kun kriisitilanteet siihen pakottavat. Valtioiden ja

kuntien maksukyvyttdmyystilanteet esimerkiksi nayttavat talla hetkella vaativan kokonaan uudenlaisia

mekanismeja.

lnsolvenssiammattilaiset toimivat tiirkedlld oikeudenalalla ja talouselamen sektorilla. Markkinatalous

seka luotto- .ja vakuusjdrjestelmien toimivuus edellyttdd ennakoitavaa ja kontrolloitua maksukyvytt6-

myysjdrjestelmdd. Jdrjestelmdn tulee turvata velallisen oikeussuoja ja mahdollistaa liiketoimintoihin

liittyvien taloudellisten arvojen ja henkisten voimavarojen sailyttdminen sekd turvata velkojien talou-

dellisten etujen toteutuminen. Ndiden tavoitteiden toteutumiseen yhdistyksen jdsenet voivat vaikut-

taa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa jarjestaa jdsenilleen seminaareja ja muita

koulutustilaisuuksia seka pitaa yhteytta koti- ja ulkomaisiin alan ammattilaisiin Yhdistys on INSOL ln-

ternational -nimisen kansainvalisen insolvenssijdrjest6n jasen siten, etta sen kaikki henkilojasenet ja

yhteisojasenten edustajat kuuluvat lNSOLiin henkil6jdsenend'

2. Hallinto ja jdsenistii

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut sen perustamisesta ldhtien Eeva Arko-Koski Hdnet valittiin

edelleen puheenjohta.jakst seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 2.6.2016 pidetyssd vuosikokouksessa'
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Yhdistyksen 8 6 201 7 pidetyssa vuOsikokouksessa paatettiin valita hal‖ tuksen iasenten lukumaaraksi

12 puheenlohtalan lisaksi,ede‖ yttaen,etta yhdistyksen saantaa muutetaan elokuussa 2017 pldetta―

vassa yhdistyksen kokouksessa siten,etta ha‖ ituksen kokoonpanoa voidaan laajentaa

Vuoden 2017 vuosikokouksessa varapuheen,ohtalaksi va‖ t‖in OTT Tuomas Hup‖  Halhtuksen iase―

niksi vall‖ in」 ouni Kiviniemi,Pekka Jaalnen,Juha Liり a,SeppO Suontausta,Arto Kirlavainen,Mikk。

Tinikka,」an L‖ ius,Jan Salminen,Reり o VaunO,Nina Aganimov seka uutena lasenena MikkO Pentl―

nen(VerOhaninto)vuosikokOuksessa paatet‖ in myё s,etta yhdistyksen asiamiehena iatkaa o‖ i Ran―

tanen ia AA Mika Karppinen iatkaa hanluksen sihtee‖ nら

Yhdistys pl† kokouksen Yhdistyksen saantaen muuttamisesta 24 8 2017 Kokouksessa paatett‖ n

muuttaa Yhdistyksen saantOla siten, etta ha‖ ituksen iasenina voi o‖ a nykyisin enintaan 1 5 iasenta

(aiemmin enintaan lo jasenta),a vuOSikOkous tulee pitaa vuOsittaln tammi―
kesakuun va‖ sena alkana

(alemmin tamm卜 huhlkuun valisena alkana)

Ha‖ itus on kok00ntunutti‖ kauden alkana 5 kertaa

Taloudenhottalana ia aSiamiehena On tOiminut O‖ i Rantanen Han On myOs tehnyt yhdistyksen ki「

janpidon Yhdistyksen pankk忙 ‖l on Nordea Pankki Suomi Oyl:ssa Tilintarkastalaksi on valltu vuosト

kokouksessa KHT Hannu Lahdesmakila varal‖ ntarkastalaksi KHT yhteiSё Tuokk。

insolvenssioikeude‖ inen Yhdistys ry on lnterna‖ onalin iasenyhdistys Kalkki yhdistyksen henk‖ olase_

net ia yhteisolasenten yhdyshenk‖Ot ovat lNSttLin jasenia Yhdistyksen englanninkle‖ nen ninli on

“the Finnish lnsolvency Law Associa‖ on(FILA)'

Yhdistyksessa on 31 12 2017 o‖ ut 224 henk‖ёlasenta Yhteisttasenia On O‖ ut 15, joista Danske

Bank Oyl:lla,VerOha‖ innoua la AsianalotoimiStO MagnusSOn Oy:‖ う on 10 o‖ ut henk‖On yhteisttase―

nyys AsianalotoimiStO」 antunen&Lehtonen Oy:‖ ら,Finnvera Oyl:|la,Nordea Pankki Suomi Oyl:|la,

RSM Audtt SUM Oy:|la,Vakiokontlon‖ a,Tul‖ la,Oy Tuokko Ltd:‖a,svenska Handelsbanken AB

Culk)SuOmen s市 ukonttonlla,Konkurssiasiamiehen toimistolla,AsianalotoimiStO Lak卜 Forum Oy:|la,

AsianalotoimiStO Lexia Oy:‖aia Maura―Aud1 0y:‖ a onO‖ ut 5 hengen yhteisolasenyydet

Enemmistё  jasenista on asianalotoimiStOlen palVeluksessa la merkittavう
osa on pankkien palveluk―

sessa 」asenia On lisaksi mm vakuutusyhtlё ista,t‖ intarkastusyhteisOista,viranomaisista,y‖ opistoiS―

ta,veroha‖ innosta seka konsulttitoinlinnan harloittalista

3. Yhdistyksen varsinainen to:rninta

Yhdistyksen 8 6 201 7 pidetyn vuosikokouksen yhteydessa konkurssiylnarkastala Ma‖ na Vatanen

(Konkurssiasiamiehen toimisto)ptti esityksen alheesta"υ
υdrsrerfυ ρalkkrosυοslυS― e々skelsla mυυ―

10κSla"Vuosikokouksen yhteydessa palkitt‖ n myё s ensimmaisen kerran vuoden 2016 parhaatinsol―

vensslolkeude‖ iset tutkielrnat seuraavi‖ e pro gradu― tutkielm‖ le:

1)」Oel Hyvan:ulosottokaaren(705/2007)4 1uvun 38§ :n mukainen maarabmiskieko yhteisOssa

la uloSmittaamisen problema‖ikka(‖a―SuOmen Yliopisto)

2)San HOkkanen:Velkalattestelyvelat― Selvityslattestelma la sen Ongelmat(Lapin Yliopisto)

Tutkielrnapalkinnon arvo oli 1 500 euroa per palkittu tutkielrna
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Vuosikokouksen ialkeen iarlestettiin vapaamuotoinen cocktail‐ t‖ aisuus yhdistyksen iasenille Hannes

Snellman AsianalotoimiStO Oy:n lloissa T‖ aisuudessa oli noin 90 iasenta

Yhdistys iarlesti 23-2482017,aseni‖ een insolvenssiriste‖ yn Ta‖ innaan Tilaisuuden kaksipaivainen

asiaohielma。 ‖Seuraava:

l Seminaa“ paival

Pakkafυrvamene“ elyJa vaarrnkayfosfen esfamjnen"

Hanna Merkku,Uudenmaan ELY― keskus/Palkkaturva

'Karsaυs υυsrmpaan lnsο ′venssrokeυ de‖seen οkeυska/577f00n''

Tuomas Hup‖ ,prosessiolkeuden professori,Turun Yliopisto

"rakalshsaanfrrrsklf lrlkerο jmrnfakaυρassa maた sυ″Ja lahJan ρera/famlsen na々 σkurmasra"

Asianalaia Peter Huhanantl,Asianalotoimisto Tuomaala&Co Oy

'lEこルη′ηaたsυκメィy10myysasefυκsen′ηυkarner rakalslnsaanflprο sessf kaズan770n ηakё υ々lmaS―

fa"

Asianalala Mikko Konttu‖ ,AsianalotoimiStO Tepen&cO oy

2 Seminaanoaiva:

"OK 17 luvun uudistus ja asiantuntijatodistetu - huomioita insolvenssialan toimioille"

Mikko Vuorenpdd, Rikosprosessioikeuden professori Lapin Yliopisto

"Oit in a Day's Work" -insolvenssiaiheisen oikeustapausvideon katsominen ia keskustelua ia

kommentteia sekd seminaarin piiet'ssanat"

Richard Heis, KPMG, lnsol lnternational

lnsolvenssiristeilylle osallistui noin 150 jdsentd.

Asianajotoimisto Borenius jdrjesti yhdessd oikeusministeridn kanssa 26.10.2017 seminaarin valtio-

neuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeesta "Kansainvdlinen selvitys velkakonversion ulot-

tuvuuksista yritysjarjestelyiden ja maksukyvyttomyystilanteiden ndkdkulmasta". Seminaari jarjestettiin

osittain yhteistydssd lnsolvenssioikeudellinen Yhdistys ry (FILA) kanssa ja seminaariin osallistui run-

saasti yhdistyksen jdsenid.

yhdistys jdrjesti insolvenssioikeutta koskevan seminaarin sekd pikkujoulut 14.12.2017 asianajotoi-

misto castren & snellman oy:n tiloissa Helsingissa. Tilaisuuteen osallistui noin 115 jdsentd. semi-

naarin ohjelma oli seuraava:

"Kansainvefi ste bkaisinsaantia koskevasta EUn oikeuskSytdnn6std"

Mikko Konkk6lii, Hovioikeuden presidentti' Helsingin hovioikeus

" Oikeusvertaiteva selvitys velkakonversion kityt1std 1 4' 1 2'201 7"

Asianajaja Robert PeldSn, Asianajotoimisto Borenius Oy
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Seminaann jalkeen naulttiin pikkuloulubufFelsta ja mukavasta yhdessaolosta

4. :NSOL‐yhteisty0

Yhdistys on pitanyt saannё l‖ sta keskusteluyhteyt僣 lNSOL internaionalin kanssa lahinna asiamiehen

kautta :NSOLin luettelossa on yhdistyksen profinila lasenten tiedot

Yhdistyksen hal‖ tuksen sihteen ja asiamies osal‖ stuivat Austra‖an Sydneyssa maaliskuussa 2017

pidettyyn vuosikonferenssiin ja tapasi siella lNSOLin ia muiden iasenyhdistysten iohtOa vuosikonfe―

renssiin osa‖ istui myOs muta yhdistyksen ibsenia Yhdistyksen asiamies O‖ i Rantanen ia puheenloh―

tala Eeva Arko― Koski osa‖ istuivat lnsol Europen∨ arsovan konferenssⅡ n ia tapasivat sie‖ a lnsOI Eu―

ropen lohtoa

ヘ

Yhdistykse‖a on yhteensa 239 jasenta lNSOLissa

5. Taloude‖ inen tilanne

Yhdlstyksen iasenmaksu on toimikaude‖ ao‖ ut 100 euroa henk‖ Oiasenelta Yhteisolasenyydet ovat

o‖ eet 500 euroa(enintaan 5,asenta),a l ooo euroa(enintaan 10,asenta) INSOL lnternationa‖ n

vuoden iasenmaksu on o‖ ut 29 GBP ia oSavuodesta 14,50 GBP INSOLi‖ e on ti‖tetty yhteensa

9267,88 euroa Yhdistyksen tulos oli 12 263,89 euroa ylり aamainen

6. Tuievaisuuden nakymat

Yhdistys tulee iatkamaan toimintaanSa entise‖ a toimintamal‖ ‖a ja pyrk‖ iarlestamaan iasen‖ leen kor‐

keatasoisia koulutustilaisuuksia K‖ nnostus yhdistysta kohtaan odotetaan olevan yha kasvavaa

Helsingissd, maaliskuun 1 . pdiv6nd 2018

I nsolvenssioike udell i ne n Yhd i sty s ry : n hallitus
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TILINPAATOSMERKINTA

Suoritctusta tilintarkastllksesta on tanaan anncttu keltomus.

Odu乳 生 .山 前 浦 bukOku耐 a2018
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Hannu Lahdcsn15ki

KHT

LUETTELO KAYTETYISTA KIRJANPITOKIRJOISTA

Tilinpaatё s,paivttkitta ja p五五kitta ja ATK― tulosteena

sailytySttat KPL 2:10§ :n mukaiscsti.
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