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Minna Passille ja Susanna Reinbothille Vuoden Maineteko 2017 -tunnustus
(Helsinki, 02. helmikuuta 2018) Kansainvälisten huippuyliopistojen Alumni-klubit
palkitsivat Minna Passin ja Susanna Reinbothin vuosittain jaettavalla Vuoden Maineteko–
tunnustuksella. Palkinto, joka on jaettu vuodesta 2002 alkaen, luovutettiin Minna Passille
ja Susanna Reinbothille Alumni-klubien vuotuisella juhlaillallisella, johon osallistui 150
suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajaa.
Lisätietoa tunnustuspalkinnosta osoitteessa www.vuodenmaineteko.Ki.
Tunnustus jaetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on kuluneen vuoden aikana erityisen
merkittävällä tavalla kunnostautunut suomalaisille tärkeässä asiassa.
Vuonna 2017 Suomi juhli 100-vuotista taivaltaan itsenäisenä ja vapaana kansakuntana.
Suomalaisten luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan, suomalaiseen oikeuslaitokseen ja
suomalaiseen poliisiin on maailman huippua. Suomalaisen yhteiskunnan peruspilareiden
luotettavuus on tunnustettu myös maan rajojen ulkopuolella: Transparency Internationalin
kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomi on viimeiset kuusi vuotta ollut aina kolmen
vähiten korruptoituneen joukossa arvioiduista 175 maasta. Suomi on ja tunnetaan
maana, jossa on hyvä elää ja johon on hyvä investoida.
Nämä eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä, vaikka niitä helposti sellaisina pidämmekin.
Huipulla pysyminen vaatii jatkuvasti kovaa ponnistelua. Tässä lehdistön ja journalistien
rooli demokraattisen järjestelmän kulmakivenä on korvaamaton. Lehdistö on se neljäs
valtiomahti Montesquieun vallan kolmijako-opin tueksi. Vuonna 2016 Toimittajat ilman
rajoja -järjestö arvioikin Suomen lehdistönvapaustilanteen maailman parhaaksi
kahdeksatta kertaa peräkkäin.
Yhteiskuntaa suojelevan, vahvan lehdistön selkärankana ovat osaavat, periksi antamattomat
ja oikeustajultaan lahjomattomat journalistit, ja valitsemistoimikunta on valinnut
palkittaviksi 2017 Vuoden Maineteko-tunnustuksella toimittajat Minna Passin ja
Susanna Reinbothin. Esimerkkinä heidän ansiokkaasta ja tuloksellisesta työstään
pidimme Helsingin huumepoliisiin kohdistunutta tutkivaa journalismia. ”Jos meillä olisi
ollut mahdollisuus myöntää Pulitzer-palkinto, olisimme antaneet myös sen näille
Suomen kahdelle eturivin journalistille”, toteaa valitsemistoimikunta.
Jo vuonna 2013 Minna Passi ja Susanna Reinboth saivat Tutkivan journalismin
yhdistyksen Lumilapio-palkinnon ainutlaatuisesta huumepoliisia käsittelevästä
artikkelisarjasta.
Neljä vuotta myöhemmin ”Tapaus Aarnio” oli osoittautunut paljon laajemmaksi kuin
aluksi uskottiin. Vuonna 2017 ilmestynyt kirja ”Keisari Aarnio” toi Minna Passille ja
Susanna Reinbothille Lauri Jäntin säätiön palkinnon vuoden 2017 parhaasta tietokirjasta.

Kirjassaan ”Keisari Aarnio” Minna Passi ja Susanna Reinboth selvittivät seikkaperäisesti,
järjestelmällisesti ja tuloksekkaasti sekä huumepoliisissa tapahtuneita väärinkäytöksiä
että huumepoliisin päällikön tekemiä epäiltyjä vakavia huumerikoksia. Aikajänne on
tavattoman pitkä, aina 1990-luvulta vuoteen 2016. Juuri tämän, Minnan ja Susannan
kokoaman, pitävän ja perusteellisen aineiston rinnalla käynnistyi myös poliisin oma
tutkinta. Tämä johti sekä korkean proKiilin oikeudenkäyntiin, joka edelleen jatkuu, että
poliisin omien toimintaprosessien muutoksiin ja tiukempaan sekä parantuneeseen
sisäiseen valvontaan.
Minna Passi on rikos- ja oikeustoimittajana panostanut vakavan ja järjestäytyneen
rikollisuuden selvittämiseen tutkivan journalismin keinoin. Minna on ollut Helsingin
Sanomissa rikos- ja oikeustoimittajana vuodesta 2008 alkaen ja toiminut myös
esimiestehtävissä.
Susanna Reinboth on erikoistunut työssään erityisesti sananvapauteen sekä julkisuuteen
ja journalismin etiikkaan. Susanna on työskennellyt oikeustoimittajana jo yli 30 vuotta:
STT:ssa vuosina 1986 – 1990 ja Helsingin Sanomissa vuosina 1990 – 2004, Nelosen
uutisissa vuosina 2004 – 2012 ja nyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2012 alkaen.
Työurallaan Susanna on noussut arvostetuksi oikeustoimittajaksi, joka on palkittu jo
aiemminkin. Vuonna 2007 hänet palkittiin työstään Suurella Journalistipalkinnolla, jota
ennen Susanna oli saanut jo vuonna 1997 Tutkivan journalismin yhdistyksen
Lumilapio-palkinnon.
Palkitsemisten lisäksi Susanna Reinbothin osaamista on arvostettu luottamustoimilla.
Susanna on ollut kahteen otteeseen Julkisen Sanan Neuvoston jäsen, josta ajasta viisi
vuotta varapuheenjohtajana. Susanna on tällä hetkellä myös Oikeustoimittajat Ry:n
varapuheenjohtaja.
Vuoden Maineteko-tunnustuksen myöntävät Harvardin, IMD:n, INSEAD:n, London
School of Economicsin sekä London Business Schoolin Alumni-klubit.
Vuoden mainetekotunnustuksella on jo 15-vuotinen historia. Aikaisemmin palkinnon
ovat saaneet dosentti Eero Hirvensalo, ministeri Max Jakobson, tuottaja Seppo Vesterinen,
hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen, Lordi- yhtye, yrittäjäneuvos Kirsti Paakkanen,
presidentti Martti Ahtisaari, poliisikomentaja Jukka Riikonen, toimitusjohtaja Mikael
Hed ja Angry Birds –tiimi, Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, Startup Säätiö
sekä Eksoten johtaja Timo Salmisaari, sairaanhoitaja Piia Laitinen, toimittaja Arman
Alizad ja hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.
Lisätietoja ja Vuoden maineteko 2017 valintatoimikunnan puolesta
Mika Malin p. 040 5608785, mika.malin@harvard.Ki

LIITE
Kansainvälisten huippuyliopistojen alumniklubit Suomessa
Vuoden maineteon palkitsevat klubit edustavat kansainvälisiä yliopistoja: Harvard, IMD,
INSEAD, London School of Economics ja London Business School. Klubit järjestävät
keskustelutilaisuuksia, edistävät jäsenistönsä verkostoitumista sekä tukevat koulujensa
toimintaa. Alumniklubeihin kuuluu kouluissa korkeakoulututkinnon tai merkittäviä
kursseja suorittaneita entisiä opiskelijoita.

Harvard Club of Finland
Harvard on Yhdysvaltojen vanhin yliopisto, perustettu vuonna 1636. Se sijaitsee
Cambridgessä, Massachusettsin osavaltiossa, Suur-Bostonissa. Harvardista on
valmistunut mm. kahdeksan Yhdysvaltojen presidenttiä sekä suuri määrä eri alojen
nobelisteja.
Suomen Harvard Clubin toiminnan piiriin kuuluu noin 120 Harvardissa tutkinnon tai
tutkintoon johtavia kursseja suorittanutta, jotka edustavat kaikkia Harvardin
tiedekuntia. Harvard Club on vuonna 1997 perustanut Harvard Rahaston Suomen
Kulttuurirahaston yhteyteen. Muita toimintamuotoja ovat erilaiset jäsen- ja
keskustelutilaisuudet.
Lisätietoja:
www.harvard.Ki puheenjohtaja Mika Malin p. 040 560 8785 mmalin@mba2003.hbs.edu

IMD Alumni Club Finland
IMD on yksi maailman johtavista business kouluista erikoistuen johtamiskoulutukseen
ylemmän yritysjohdon koulutusohjelmissa. Koulu sijaitsee Lausannessa, Sveitsissä ja on
tunnettu etenkin reaalimailman ongelmiin fokusoituneista ohjelmistaan. Tarjoten MBA,
eMBA sekä avoimia johtamisohjelmia että online johtokoulutusta, IMD kouluttaa joka
vuosi tuhansia johtajia yli sadasta kansallisuudesta.
Suomessa IMD Alumni järjestöllä on yli 2000 jäsentä.
Lisätietoja:
puheenjohtaja Ioana Canescu p. 040 573 5716 helsinki@alumni.imd.ch

INSEAD Alumni Association of Finland
INSEAD tunnetaan kansainvälisesti arvostetuista MBA-, PhD- ja yritysjohdon
koulutusohjelmistaan. Koulu tarjoaa opetusta Fontainebleaussa Ranskassa,
Singaporessa ja Abu Dhabissa, missä on vuonna 2013 aloitettu uusi MBA-ohjelma.
Yhteistyö Whartonin, Kelloggin ja John Hopkins University/SAIS:in kanssa mahdollistaa

opettajien ja opiskelijoiden vaihdon Yhdysvaltoihin. Lisäksi yhteisiä opetusohjelmia on
mm. Kiinassa ja Brasiliassa, Pariisissa Sorbionnen kanssa, ja tutkimuskeskus Israelissa.
INSEAD:lla on yli 40.000 alumnia, joista puolet MBA:ita. Vuonna 2016 INSEAD:ista
valmistui yli 1000 MBA:ta ja lähes 200 EMBA:ta. Yritysjohdon koulutusohjelmissa oli yli
9000 osallistujaa. Koulun kansainvälisyyttä kuvaa se, että opettajat edustavat 35 eri
kansallisuutta ja alumneja asuu yli 160 eri maassa ympäri maailmaa. Suomessa on 250
alumnia, joista 50 MBA:ita. Esimerkiksi Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on
yksi heistä.
Aktiivinen kansainvälinen alumniverkosto on yksi INSEAD:in suurimmista
myyntivalteista. Suomen alumniyhdistys järjestää vuosittain 5-10 yritysvierailua,
luentoa tai verkottumistilaisuutta.
Lisätietoja:
https://iconnect.insead.edu/IAA/FIN
puheenjohtaja Markku Komsi p. 040 758 6813 markku.komsi@gmail.com

LSE Alumni Finland, Finland
Vuonna 1895 perustettu London School of Economics and Political Science (LSE) on yksi
maailman johtavista talous- ja yhteiskuntatieteisiin keskittyneistä yliopistoista.
LSE on merkittävässä asemassa maailmanlaajuisessa yhteiskunnallisessa
tutkimuksessa, opetuksessa ja keskustelussa. Neljännes Nobelin taloustieteen
palkinnonsaajista on joko opiskellut tai työskennellyt LSE:ssä. LSE:n alumneja on yli 190
maassa. Suomessa LSE:ssä opiskelleita asuu noin 250.
Lisätietoja:
LSE Alumni Finland puheenjohtaja Antti Leino p.0407058769 A.J.Leino@outlook.com
London Business School Alumni, Finland
London Business School on yksi maailman johtavista business-kouluista. LBS on ainoa
ei-amerikkalainen business-koulu, jonka MBA-ohjelma on arvioitu maailman ykköseksi.
Koulun viidenkymmenen elinvuoden aikana noin 150.000 opiskelijaa ja liikkeenjohtajaa
on kulkenut LBS:n ovista. Vuosittain LBS:ssa johtamiskoulutusohjelmissa opiskelee
2000 kokopäiväopiskelijaa sekä 10000 yritysjohtajaa. Koulun ainutlaatuinen
akateeminen ympäristö sekä kiinteä vuorovaikutus LBS:n 40.000 alumniin luo koulun
käyneille mielenkiintoisia menestystarinoita uralla ympäri maailman. Suomalaisia on
opiskellut London Business Schoolissa suhteellisen pieni, noin 100 henkilön ryhmä.
Lisätietoja:
LBS Alumni Club Finland r.y., puheenjohtaja Ilpo Uotila p. 0400-301327
iuotila.msc13@london.edu

