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• Focus Group of INSOL Int.
• Perustettu jo 1993

• Ensimmäinen chair prof. Ian Fletcher
• Seuraava prof. Rosalind Mason
• Nykyinen (INSOL Singaporen jälkeen) prof. Juanitta Calitz

• Kokoontuu vuosittain somewhere around the globe
• Academics’ colloquium

• Tieteellinen konferenssi, jonne voi tarjota esitelmiä
• Full paper/abstract
• Esitelmät käyvät läpi groupin hallituksen ”esitarkastuksen”
• Esitykset julkaistaan kollokvion delegate handbookissa (limited access)
• Ei rajoituksia julkaista muualla sellaisenaan tai muokattuna

INSOL International Academics’ Group



• Pitkiä päiviä
• Täysimittainen konferenssi, ei höntsäilyä

• Pidin esitelmän heti ma-aamulla aiheesta:
• Problems of access and exit: How to deal with the stay of individual

enforcement actions in corporate restructuring?
• Rauhoitusaikaan pääsyn ja siitä irtautumisen peruskysymyksiä, lopussa

pääpaino EP: ja Neuvoston direktiivissä
• Esitelmät 3-jäsenisissä paneeleissa

• Jossain määrin erilainen ote kuin Main Conferenssissa
• Aidosti globaali konferenssi

• Osallistujia yliopistoista ympäri maailman, mutta mukana myös asianajajia,
rahoitusjuristeja ja –tilintarkastajia ym.

Singaporen kollokvio



• Substanssista
• Tämä oli toinen kollokvioni

• Ensimmäinen viime vuonna Lontoossa
• Osallistuminen vahvisti käsitystä siitä, että insolvenssioikeuden akateeminen tutkimus

on perusteiltaan samanlaista kuin Suomessa (ja esim. Ruotsissa) on aina tehty
• Pääpaino on voimassa olevan oikeuden ja sen muutostarpeiden analysoinnissa
• Mukana tietenkin myös teoreettisempi elementti

• Singaporessa toisen päivän iltapäivä: Theoretical and historical perspectives
• Kaikkiaan osallistuminen rohkaisi jatkamaan ”perinteistä” tutkimusta

• Mihin täytyy sisältyä myös insolvenssioikeuden moraalifilosofisten perusteiden hallinta ja
tutkiminen

• Osallistuminen vahvisti käsitystä myös siitä, että muualla maailmassa
insolvenssioikeuden tutkimuksen resursseihin panostetaan selvästi enemmän kuin
meillä

Research of insolvency law:
breaking borders



• Faculty of Law, National University of Singapore
• EW Barker Center for Law & Business
• Worksop Researching Insolvency

• Esitelmä aiheesta:
• Seeking The Balance Between Teaching And Research
• Ikuisuuskysymyksiä opetusvastuun ja tutkimuksen jakautumisesta

yliopisto-opettajien työssä
• Terapeuttista keskustelua (ainakin itselleni)

• Osallistuminen Worshopiin osoitti, että perusongelmat
opetusvastuun jakautumisesta ovat pitkälti yhteisiä around the
globe

• Ratkaisut perusongelmiin kuitenkin vaihtelevat

Extra-workshop insolvenssioikeuden
tutkimuksesta



tuomas.hupli@utu.fi

Kiitos
Hyvää vuosikokousta ja kesää


