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Helsingin yliopiston Luonnontieteellisessä keskusmuseossa (LUOMUS) tapahtui kasvitieteen ja 
erityisesti sammaltieteen toimintaedellytyksissä yllättäviä ja samalla merkittäviä muutoksia jo 
vuonna 2009, mutta vuosina 2016–2017 muutoksia voi jo verrata tuhoisaan maanjäristykseen.  
 
Tämän taustalla olivat valtiovallan eri hallinnon aloille 2015–2016 kohdistamat budjettileikkaukset 
ja niiden johdosta Helsingin yliopistossa säästösyistä toimeenpannut massiiviset irtisanomiset. 
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Irtisanomisten käytännön toteutus suoritettiin valitettavan useissa tapauksissa tökerösti, ja 
irtisanottuja tieteenharjoittajia kohdeltiin irtisanomisaikana ja sen jälkeen taitamattomasti ja 
syrjivästi mm. LUOMUKSEN kasvitieteen yksikössä. Aikajakson 2009–2017 tapahtumista on 
seikkaperäinen kuvaus kirjoitussarjan edellisessä osassa (Vänskä 2018), joka ilmestyi kirjapainosta 
5.10.2018, mutta lähetettiin valikoituun jakeluun vasta 24.10.2018, kun sitä ennen irtisanotuille 
tieteenharjoittajille oli turhaan yritetty saada mahdollisuus kokoelmien normaaliin joustavaan 
käyttöön vierailevina tutkijoina tai vastaavina tutkijavieraina yleisen kansainvälisen käytännön 
mukaisesti. 
 
Kirjallisiin anomuksiin ei vastattu 
 
Irtisanotut naispuoliset sammaltutkijat X ja Y anoivat 2016 vierailevan tutkijan statusta käyttämällä 
yliopiston verkkosivuilta peräisin olevaa lomaketta (LIITE 2), ja sen jälkeen LUOMUKSEN omaa 
lomaketta (LIITE 3), joka ilmestyi vasta vuoden 2017 alussa, mutta näihin kirjallisiin anomuksiin ei 
ole tullut vastausta eikä niitä ole myöskään palautettu hakemusten tekijöille mahdollista 
täydentämistä varten edes vuoden 2018 aikana eikä sen jälkeenkään – ainakaan tämän kirjoituksen 
laatimisajankohtaan mennessä. LUOMUKSEN kasvitieteen yksikkö, joka tunnetaan alan 
kansainvälisissä yhteyksissä lyhennenimellä (eli akronyymillä) H, on mm. tässä asiassa toiminut 
moitittavasti vastoin hyvää hallintotapaa, kun kyseisiä kirjallisia anomuksia ei käsitelty eikä niihin 
ole vastattu hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla. Vuosina 2016–2017 irtisanottujen 
tieteenharjoittajien kohtelu H:ssa oli lyhyesti sanottuna tylyä ja syrjivää. Irtisanomiset jo sinänsä 
syöksivät irtisanotut tieteenharjoittajat pahaan taloudelliseen ahdinkoon ja sen lisäksi suureen 
henkiseen hätään, johon liittyi pohjaton henkinen pahoinvointi ja suuri häpeän tunne. 
 
Keskeisiltä johtajilta valitettavasti puuttuu empatiakyky 
 
LUOMUKSEN ja sen kasvitieteen yksikön ylimpien johtoportaiden menettelytapa paljasti, että 
kyseisiltä johtajilta puuttuu täysin empatiakyky, kun he eivät osanneet tai halunneet pelastaa tieteen 
hyväksi sitä, mikä olisi ollut vielä pelastettavissa kohtelemalla irtisanottuja tieteenharjoittajia 
inhimillisesti ja varaamalla heille viivytyksittä mahdollisuuden kokoelmien normaaliin käyttöön 
näiden niin halutessa. Irtisanotuille heti tuoreeltaan pyydettyyn, niin sanottuun pehmeään laskuun 
suostuminen olisi ollut osa tärkeää ja kaivattua maineen palautusta, rehabilitointia, mutta tämä 
mahdollisuus jätettiin lyhytnäköisesti käyttämättä. 
 
Sopii kysyä, onko irtisanottujen tieteenharjoittajien kohtelu muuttunut vuonna 2018 missään 
suhteessa paremmaksi kuin vuosina 2016–2017, jolloin H:n johtaja pyrki aktiivisesti estämään ja 
rajoittamaan erityisesti tieteenharjoittaja X:n pääsyä H:n kokoelmien käyttäjäksi monin eri 
verukkein. Vuonna 2016 H:n johtajan tekemä ainoa myönnytys oli se, että hän ilmoitti suullisesti 
tieteenharjoittaja Y:n valtuuttamalle asiamiehelle tämän asiaa tiedustellessa lokakuussa, että 
tieteenharjoittaja Y saa luvan käydä H:n kokoelmissa marraskuussa 2016, mutta että sen jälkeen 
pitää täyttää H:n oma vierailevan tutkijan hakemuslomake, jota tosin ei vielä tuossa vaiheessa ollut 
edes olemassakaan, ja joka ilmestyi vasta vuoden 2017 alussa (LIITE 3).  
 
LUOMUKSEN omassa lomakkeessa oli kummallisuuksia 
 
Kun LUOMUKSEN oma vieraileville tutkijoille tarkoitettu lomake (LIITE 3) lopulta ilmestyi, siinä 
oli monta kummallista kohtaa. Mainittakoon niistä tässä yhteydessä yksi esimerkki. Lomakkeen 
takasivulla on lomakkeen otsikko: ”Sopimus työskentelemisestä Luonnontieteellisessä 
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keskusmuseossa” ja sen perässä on kymmenen pikkukappaletta käsittävä ohjeistus ehtoineen. 
Huomiota kiinnitti kahdeksannen kappaleen viimeinen virke: ”Vierailija sitoutuu toimimaan 
Luomuksessa rakentavasti ja hyvää yhteishenkeä edistäen sekä olemaan esittämättä Luomusta 
kielteisessä valossa.” Tuolla virkkeellä nykyjohto ilmeisesti haluaa vaientaa kaiken kritiikin 
mahdollisesti havaituista epäkohdista ja tällä kyseenalaisella keinolla pitää yllä niin sanotusti 
moitteetonta  julkisuuskuvaansa. 
 
Kasvitieteen kirjaston alasajosta tuli pitkäaikainen haitta tutkimukselle 
 
Helsingissä H:n yhteydessä Kaisaniemessä Unioninkatu 44:ssä sijainnut korkealaatuinen 
kasvitieteen kirjasto on palvellut niin sammaltutkijoita kuin kaikkia muitakin kasvi- ja 
sienitieteilijöitä yli 150 vuoden ajan, mutta valitettavasti tämäkin arvokas yksikkö ajettiin alas ja 
supistettiin minimiinsä niin sanotuksi käsikirjastoksi vuodesta 2016 alkaen LUOMUKSEN ja H:n 
johtoportaiden päätöksillä – lukuisista vastalauseista huolimatta, kun kirjastoa viimeksi hoitanut 
kirjastosihteeri Sirkka Sällinen jäi eläkkeelle eikä ketään palkattu tai muutoin osoitettu hänen 
tilalleen. Suuri osa kirjoista ja sarjajulkaisuista lähetettiin Kuopion varastokirjastoon, joka hävittää 
sinne mahdollisesti tulleet kaksoiskappaleet tilan säästöihin vedoten. Niin kutsutun laitoskirjaston 
alasajoja on perusteltu kustannussäästöillä ja mm. sillä, että yliopiston strategian mukaisesti 
pyritään suuriin yksiköihin, jolloin erillisiä laitoskirjastoja ei enää muka tarvita Tämä strategia ja 
perinteisen kasvitieteen kirjaston alasajo tulee osaltaan väistämättä haittaamaan ja vähentämään 
tulevien vuosien tieteellistä tuotantoa H:ssa. 
 
Kasvitieteen kirjastoa käyttäneet merkittävät ja kansainvälisesti tunnetut varttuneet tiedeyhteisön 
jäsenet ovat useaan kertaan ilmaisseet pettymyksensä korkeatasoisen kasvitieteen kirjaston 
alasajosta. He ovat muistuttaneet, että tämän kirjaston monet teokset oli aikanaan saatu lahjoina 
kirjastolle tai ne oli ostettu entisen Kasvitieteen laitoksen ja Kasvimuseon käyttövaroilla 150 
vuoden aikana. Varttuneiden asiantuntijoiden mielestä Kasvitieteen kirjaston osien pois vieminen 
oli itse asiassa ryöstö tai vähintäänkin arvokkaan kansallisomaisuuden hukkaamista. Näin ollen 
kirjaston alasajosta päättäneelle johtoportaalle lankeaa ankara moraalinen vastuu ja suuri häpeä. 
 
Kirjauksia vuodelta 2018 
 
Kahteen edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2018 osalta H:n hallinnon toimintatavoista voidaan 
kirjata edes joitakin positiivisia seikkoja, mutta valitettavasti myös edelleen negatiivisia havaintoja, 
mitä tulee irtisanottujen tieteenharjoittajien kohteluun. 
 
Positiivisena seikkana voidaan todeta, että vihdoin keväällä 2018 sammaltutkijalle, entiselle 
museomestari X:lle myönnettiin suullinen lupa ja mahdollisuus käyttää H:n kokoelmatiloissa olevaa 
työpistettä ja sen mikroskooppikalustoa kolmen kuukauden koeaikana (maaliskuulta toukokuulle) 
oman näyteaineiston määrityksiä varten. Avaimia ei hänelle kuitenkaan myönnetty, vaan hänen oli 
joka kerta erikseen soitettava ulko-oven ovikelloa päästäkseen sisään. Tämä hankaloitti mm. 
ruokatauolla käymistä talon ulkopuolella. Yllättävä piirre oli, että vähän ennen tuon kolmen 
kuukauden jakson loppua X:ltä vaadittiin väliraporttia saaduista tuloksista mahdollisen jatkoajan 
myöntämisen ehtona. Tämä oli kuitenkin kohtuuton vaatimus, kun otetaan huomioon X:n sen 
hetkinen elämän tilanne. X joutui käymään viikoittain asioimassa työvoimaviranomaisten (TE-
keskus), Kansaneläkelaitoksen (KELA) ja/tai Opettajien työttömyyskassan toimistoissa ja tämän 
lisäksi hän joutui käymään olosuhteiden pakosta varsin usein niin kutsutuissa leipäjonoissa. 
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Toinen myönteinen seikka oli se, että X:lle annettiin syksyllä 2018 mahdollisuus käydä piirtämässä 
H:n tiloissa mikroskooppisia kuvia erään varttuneen tutkijan yksityisesti palkkaamana valmisteilla 
olevia julkaisuja varten. Korkeatasoisten mikroskooppisten kuvien piirtäminen on suurta tarkkuutta 
ja täydellistä työrauhaa vaativaa työtä, mitä häiritsi mm. se, että museosalissa olevan työpisteen ohi 
oli päivittäin liikennettä. Tämän vuoksi X pyysi saada käyttöönsä avaimet voidakseen paremmin 
keskittyä vaativaan piirtämistyöhönsä iltaisin ja viikonloppuisin. Näihin X:n esittämiin pyyntöihin 
sieni- ja sammaltiimin vetäjä ei valitettavasti suostunut. 
 
Myös allekirjoittanut yritti osaltaan viedä X:n toivomuksia avainten saamiseksi sekä kasvitieteen 
yksikön johtajan sekä tämän alaisen johtoportaan eli sieni- ja sammaltiimin vetäjän tietoon 
mahdollisimman asiallisesti ja kohteliaasti, mutta lupaa ei tullut useista yrityksistä huolimatta. 
 
Jos suostumus avainten myöntöön X:lle olisi tullut, jo kirjoitettua pamflettia (Vänskä 2018) ei olisi 
tarvinnutkaan painaa (5.10.2018) kirjapainossa. Jos suostumus olisi tullut tuon ajankohdan jälkeen, 
jo painettua pamflettia ei olisi tarvinnut lähettää ollenkaan jakeluun, mikä sitten tapahtui lopulta 
24.10.2018, kun neuvottelutie H:n johtoportaiden kanssa oli käyty loppuun. 
 
Irtisanottujen tieteenharjoittajien puolustajalta takavarikoitiin avaimet 
 
Pamfletin (Vänskä 2018) julkaisusta seurasi se, että allekirjoittaneelta, irtisanottujen 
sammaltutkijoiden ja muiden irtisanottujen tieteen harjoittajien puolustajalta otatettiin pois H:n 
avaimet, jotka olin saanut jo paljon ennen vuotta 2009 kasvimuseon silloisen johtajan päätöksellä. 
 
Avainten pois otattaminen allekirjoittaneelta johti siihen, että laadin tapahtumista ohessa jäljempänä 
liitteenä (LIITE 1) olevan muistion (päivämäärällä 19.11.2018), jonka lähetin kirjattuna kirjeenä 
LUOMUKSEN seuraaville kolmelle johtajalle: (1) LUOMUKSEN johtaja, professori Leif 
Schulman, (2) LUOMUKSEN kasvitieteen yksikön johtaja FT Marko Hyvärinen ja (3) sieni- ja 
sammaltiimin vetäjä, professori Soili Stenroos siten, että heille kullekin varattiin mahdollisuus 
lausuman ja/tai kommentin antamiseen vuoden 2018 loppuun mennessä. Kyseisen muistion 
johdosta pyydettyjä lausumia ja/tai kommentteja ei ole tullut määräaikaan mennessä - eikä sen 
jälkeenkään - ainakaan tämän tekstin kirjoittamiseen mennessä. 
 
Vastaavasti tämän nyt käsillä olevan tekstin käsikirjoitus kaikkine liitteineen lähetettiin edellä 
mainituille kolmelle johtajalle kirjattuna kirjeenä kullekin erikseen 4.3.2019 ja mahdolliset 
lausumat ja/tai kommentit pyydettiin lähettämään toimituksen sähköpostiosoitteeseen 15.4.2019 
mennessä. Koska tälläkään kertaa pyydettyjä lausumia ja /tai kommentteja ei ole tullut määräaikaan 
menneessä, tämäkin kirjoitus kaikkine liitteineen joudutaan julkaisemaan ilman mainittujen 
johtajien lausumia ja/tai kommentteja. 

Havaituista epäkohdista ei haluttu keskustella 

Luottamusmiesasioiden hoito LUOMUKSEN kasvitieteen yksikön eri johtoportaiden kanssa on 
osoittautunut ongelmalliseksi. Vuonna 2016 kasvitieteen yksiköstä irtisanottujen henkilöiden, 
erityisesti sammaltutkijoiden kokemasta epäeettisestä kohtelusta ei selvästikään haluttu keskustella, 
ja allekirjoittaneeseen suhtauduttiin torjuvasti yrittäessäni suorittaa irtisanottujen tieteenharjoittajien 
edunvalvontaa näiden antaman kirjallisen valtuutuksen nojalla ja koettaessani esittää rakentavia 
ehdotuksia. 



5 
 

Ongelman ydin näyttää olevan siinä, että LUOMUKSEN keskeisillä eri johtoportailla toimii 
henkilöitä, jotka eivät yleensäkään halua keskustella ammattijärjestöjen edustajien esittämistä 
rakentaviksi tarkoitetuista esityksistä, vaan pitäytyvät omissa jo ennalta lukkiutuneissa asenteissaan. 

Yhtäällä halutaan pitää äärimmäisen tiukasti kiinni yksikön moitteettomasta julkisuuskuvasta, mutta 
toisaalla samaan aikaan kulissien takana voidaan harrastaa epäeettistä pelolla johtamista sekä 
peitellä ja salailla johtamisessa ja tiedeyhteisön jäsenten käsittelyssä tehtyjä virheitä. 

Johtamisen tulee olla kaikilla tasoilla oikeudenmukaista ja läpinäkyvää 

Kaiken hallinnon ja johtamistoiminnan tulee olla eettisesti kestävää, oikeudenmukaista, avointa ja 
aina päivän valon kestävää strategiselta ylätasolta aina ruohonjuuritason operatiiviseen toimintaan 
asti. Mahdollisesti tehdyt virheet on aina käsiteltävä avoimesti ja rehellisesti ja niistä on otettava 
opiksi tulevaisuutta varten. Mitään niistä ei tule lakaista niin sanotusti maton alle tai kätkeä 
kulissien taakse. Rehellinen keskusteluyhteys eri osapuolien kanssa on aina syytä säilyttää, vaikka 
läheskään kaikista asioista ei aina voitaisikaan olla täysin samaa mieltä. 

Kun Helsingin yliopiston uutta strategiaa valmistellaan vuonna 2019, siihen toivottavasti tulee 
selkeät kirjaukset, jotka korostavat hallinnon ja johtamisen läpinäkyvyyden sekä 
oikeudenmukaisten ja eettisten periaatteiden tinkimätöntä noudattamista toiminnan kaikilla tasoilla. 

Episodi 5.12.2018 

Luottamusmiesasioiden hoidossa sattui negatiivinen käänne keskiviikkona 5.12.2018 klo 13.25, kun 
yritin saada neljän minuutin pika-audienssia LUOMUKSEN kasvitieteen yksikön johtajan, FT 
Marko Hyvärisen (MH) luona tasan kuukausi sen jälkeen, kun minun pääsyni kasvimuseon 
päärakennukseen (Unioninkatu 44) sähköisellä avaimella oli estetty. Onnistuin pääsemään 
rakennukseen 5.12., kun talon ulko-ovi oli sattumoisin hetken aikaa auki lopuillaan olevaa 
kuormausta varten. Koputettuani toisessa kerroksessa avoinna olevaan yksikön johtaja Hyvärisen 
(MH) oveen ja kysyessäni työhuoneessaan yksin oven suuntaan selin istuvalta johtaja Hyväriseltä: 
”Sallitko neljä minuuttia? MH kääntyi ja vastasi: Ei ole aikaa! Kysyessäni seuraavaksi:”Entä kaksi 
minuuttia?”, MH:n vastaus oli jälleen: Ei ole aikaa! Sanoin tähän: ”Lue edes tämä paperi!” (jossa 
oli sähköpostitse saamani muutaman virkkeen mittainen lyhyt myönteinen kannanotto tulostettuna 
julkaisusta Acta Diurna Obscura 1), MH:n vastaus oli jälleen: ”Ei ole aikaa! Vastasin tähän: ”Kiitos 
ajastasi!” ja poistuin. 

Jos MH:lla oli oikeasti sillä hetkellä kova kiire, hän olisi voinut halutessaan ilmoittaa, milloin 
hänellä olisi ollut aikaa neljä tai vain kaksi minuuttia ja kuunnella lyhyet asiani, joista toinen olisi 
koskenut mahdollista avainten takaisin saamista. Koettua virkavastuussa olevan korkea-arvoisen 
toimenhaltijan / johtajan menettelyä ja keskusteluyhteyden yksipuolista katkaisemista on vaikea 
ymmärtää, vaikka kyseinen henkilö olisi kuinka paljon tahansa erimieltä viime aikoina käsillä 
olleista, irtisanottujen tieteenharjoittajien kohteluun liittyvistä asioista! 

 
Toivottavasti yksipuolisesti katkaistu keskusteluyhteys palautuu vielä normaalitilaan, jotta 
irtisanottujen ja muidenkin tämän alan tieteenharjoittajien mahdollisuuksia kokoelmien 
omaehtoiseen normaaliin käyttöön voitaisiin edistää Index herbariorum –käsikirjan (Holmgren et al. 
1990 ja vastaavan uusimman Index herbariorum -tietokannan) hengen mukaisesti. Index 
herbariorum on kansainvälinen luettelo julkisista herbaarioista, jotka on tarkoitettu alan 
tieteenharjoittajien käyttöön. 
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Muita kirjauksia loppuvuoden 2018 osalta 
 
LUOMUS juhli näyttävästi keskiviikkona 21.11.2018 peräti 340 vuotta pitkiä perinteitään ja 
samalla johtajansa, Leif Schulmanin 50-vuotispäivää. LUOMUKSEN osalta tarkka merkkipäivä 
olisi tiettävästi ollut lauantaina 24.11., mutta käytännön syistä juhla pidettiin muutamaa päivää 
aikaisemmin. Toki LUOMUS ja sen johtaja ovat juhlansa ansainneet, mutta tälläkin johtajalla ja 
hänen lähimmillä alaisillaan ainakin kasvitieteen yksikössä olisi niin sanotusti peiliin katsomisen 
paikka, koska hallinnossa ja irtisanottujen kohtelussa kaikki ei ole suinkaan mennyt oikein eettisten 
periaatteiden mukaisesti. 
 
Tätä kirjoittaessani käytössäni olleet maailman herbaarioita koskevat tuoreimmat tilastotiedot 
perustuivat 1.12.2018 vallinneeseen tilanteeseen, johon mennessä tiedot oli ilmoitettu Index 
Herbariorumiin. LU  kasvitieteen yksikköön kuuluva kasvimuseo (H) on edelleen kooltaan 
17. maailmassa ja vastaavasti 13. Euroopassa (Ahti 2019, Thiers 2019). Tätä taustaa vasten H:lla on 
vaalittavanaan ja kehitettävänään arvokkaat tutkimusperinteet. Valitettavasti H:n yhteydessä 
aikanaan olleen kattavan kasvi- ja sienitieteen kirjaston alasajo 2016 alkaen on pitkäaikainen ja 
häpeällinen rasite H:ssa tehtävälle taksonomiselle tutkimustyölle. 

OMUKSEN

 
Kolmantena mielenkiintoisena kuriositeettina voidaan kirjata muistiin, että Helsingin yliopiston 
rehtori Jari Niemelä ja hänen vaimonsa vierailivat dekaanien kanssa LUOMUKSEN kasvitieteen 
yksikössä tiistaina 18.12.2018. Päärakennuksen ala-aulan vieraskirjassa on otsikko: Rehtorin 
illalliset dekaaneille 18.12.2018 ja sen jälkeen teksti: ”Kiitos kiinnostavista kiertokäynneistä ja 
upeasta illallisesta.” Tämän tekstin jälkeen vieraskirjassa on 18 tilaisuuteen osallistuneiden 
nimikirjoitukset. 
Oletettavasti ja toivottavasti aikakin jotkut tuosta joukosta ovat tietoisia pamflettiin (Vänskä 2018) 
kirjatuista epäkohdista ja osaavat suhtautua asioihin sen mukaisesti. 
 
 

Condensed version in English 
 
Surprising and significant changes had already taken place in the operational preconditions of 
botany and especially in those of bryology in the Natural History Museum of the University of 
Helsinki (called here LUOMUS) in 2009, but the changes in 2016–2017 can be compared to a 
disastrous earthquake. 
 
For background: the Finnish government made in 2015–2016 budgetary cuts in most sectors of 
administration, and consequently the University of Helsinki carried out massive lay-offs in 2016. In 
practice, the lay-offs were realized to be clumsy in many cases, and the dismissed scientists were 
discriminated against.  
 
A detailed description of the events of the period 2009–2017 appears in the previous part of this 
article series (Vänskä 2018), printed on October 5, 2018, but distributed not earlier than October 24, 
2018, when the efforts to arrange normal access for dismissed scientists to the herbarium collections 
of the Botany unit of LUOMUS (acronym H) had failed in the interim. 
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No answers to written applications – unfair and discriminatory treatment? 
 
The dismissed female bryologists X and Y applied in 2016 for  the status of visiting researcher by 
using a form found on the websites of the University of Helsinki (APPENDIX 2), and after that 
using its own form from LUOMUS when that was finally available by the beginning of 2017 
(APPENDIX 3). Unfortunately no answers to those applications have been received. This fact can 
be considered as an example of bad administration. The treatment of the dismissed bryologists in 
2016-2017 has been unfair and discriminatory. The lay-offs caused to the scientists concerned both 
severe economic problems and very deep mental malaise with an unjustified sense of shame. 
 
Highest directors of H – lack empathy? 
 
The course of action of the two highest directors of H revealed that both of them lack capability for 
empathy, because they did not know (how to) or did not want to save for science what still could be 
saved by treating the dismissed scientists in a humane manner and by reserving for them without 
delay the possibility to use the herbarium collections as visiting researchers whenever they wished. 
Their assenting to the “soft landing” that was already proposed at the beginning would have been a 
very important part of their rehabilitation, but unfortunately this possibility was ignored by the 
directors. 
 
Now we can ask whether the treatment of the dismissed scientists has been changed in any respect 
to be better in 2018 compared to the period 2016–2017 when the director of H tried actively to 
prevent especially the access of bryologist X to the herbarium collections of H by means of many 
pretexts. The only concession made by the director of H in 2016 was that in October he gave oral 
permission for bryologist Y to use the collections in November, but said that for the later use of the 
collections its own – not yet at that time published – application form of LUOMUS should be used 
when it became available. That form of LUOMUS was published as late as in the beginning of 2017 
(APPENDIX 3). 
 
Reduction in the library of H – causing long-term harm for research? 
 
The well-stocked botanical library in connection with H has long traditions in serving all sectors of 
botany and mycology. In 2016, when the librarian Mrs. Sirkka Sällinen retired, the management of 
LUOMUS and of H decided to withdraw the vacant position and reduce the botanical library and its 
premises to a relatively small internal reference library in order to cut costs. Several hundreds of 
supposedly “no longer relevant” publications were deleted directly, and large quantities of other 
publications were sent to the Kuopio depot library which stores only single sets of each publication 
series; if the depot library happens to receive duplicate sets, these sets will be destroyed in order to 
save space and costs. The great reduction in the botanical library for its part will surely hinder all 
future activities of researchers during the coming decades. 
 
 
“Few” positive aspects in 2018  

Compared with the previous two-year period in the course of action of the two highest directors of 
H, in 2018 some positive aspects can be recorded, but unfortunately also negative observations as 
concerns the treatment of the dismissed scientists. 
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As one positive aspect can be mentioned that in spring, 2018, the bryologist, the former staff 
member X, was granted oral permission to use the herbarium collections and use one bench with 
microscopes during a trial period of three months (from March to May) in order to determine her 
own specimens. Unfortunately, no keys were granted. This fact caused practical difficulties, and 
every time she arrived, she had to ring the door bell and disturb the staff members inside. 
 
It is astonishing that so late as at the end of the three-month trial period, she was asked to present a 
preliminary report of her results as a precondition for a possible further period. This demand was 
unfair because of the difficult situation of her life at that time. Bryologist X was obliged to visit 
weekly the offices of the employment authorities, the Social Insurance Institution, and the 
Unemployment Fund of the Teachers, and beside this, very often use the so-called breadlines. 
 
A second positive aspect was that in the autumn of 2018, bryologist X was granted a possibility to 
use microscopes in H and draw illustrations of a number of species for the forthcoming publications 
of a famous senior visiting researcher. 
 
Need for a peaceful situation – “restoration of keys” 
 
The drawing of high-standard illustrations for scientific publications demands a peaceful situation 
without any disturbance. That is why bryologist X asked for keys in order to be able to concentrate 
better during evenings and on weekends. The leader of the joint Mycological and Bryological team 
of H, Professor Soili Stenroos unfortunately rejected this polite request repeated a number of times. 
This was a deep disappointment for bryologist X. 
 
I also tried to mediate the requests of bryologist X to the Botany unit leader Dr. Marko Hyvärinen 
in October 2018. When Dr. Hyvärinen was actively preventing the access of X to H in 2016–2017, 
now, astonishing to report, he had changed his policy for some thus-far-unknown reason. He said 
that he himself has nothing against the request of X to obtain the keys, but it is now his subordinate, 
Professor Soili Stenroos, who shall make the decision. When I tried to mediate the request of 
bryologist X to Professor Stenroos in October of 2018, the professor unfortunately rejected my 
requests without showing any empathy towards bryologist X. 
 
If the keys for bryologist X could have been granted in early October 2018, the pamphlet (Vänskä 
2018) would not have been printed (as it was on October 5, 2018). If the consent would have come 
later in October of 2018, this pamphlet would not have been sent for distribution. Because Professor 
Stenroos denied sharply the requests of keys for bryologist X, the pamphlet was finally sent for 
distribution on October 24, 2018. 
 
Confiscation of keys from the defender of the dismissed scientists 
 
After that date, October 24, 2018, some kind of turbulence took place in the management of 
LUOMUS and in its botany unit H. On November 6, 2018, my keys to H were confiscated. Those 
keys were ones that I had received long before the year 2009 from the director of H of that era. 
 
Because of this confiscation of keys, I wrote a memorandum (in Finnish) dated November 19, 2019 
(APPENDIX 1), and sent it as a registered letter to the following three directors of LUOMUS: (1) 
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Director of LUOMUS, Professor Leif Schulman, (2) Director of the Botany unit, Dr. Marko 
Hyvärinen, and (3) Director of the joint Mycological and Bryological team, Professor Soili 
Stenroos, and asked them to provide their answers and/or comments by December 31, 2018. Thus 
far, no answers or comments have arrived. 
 
At the end of my memorandum I reminded these three directors about my voluntary work when 
transporting the large lichen collection of Professor Aino Marjatta Henssen (12.4.1925–29.8.2011) 
from Marburg in Germany to Helsinki in ten parts. This collection comprises altogether 9.5 to 10 
tons of lichen specimens with their stony substrates and envelopes. This transport took place during 
the years 2007–2011. The highest directors of LUOMUS and its botany unit never even 
remembered to thank me for this voluntary work. The only acknowledgements came from the 
lower-ranking staff members and some emeritus professors and visiting researchers at that time. 
Now the present directors of LUOMUS and its botany unit should take this opportunity belatedly to 
acknowledge this voluntary work, and they should also return to me my confiscated keys to H. 

The directors of H did not want to discuss the flaws observed 

The directors of LUOMUS and its botany unit are not willing to discuss the topics and matters 
normally taken care of by shop stewards and the board members of the local trade unions. This fact 
proved to be a big problem in 2016 when some colleagues of mine and I myself (provided with a 
document of power of attorney) tried to make constructive proposals in order to improve the bad 
situation of the dismissed scientists. Those directors seem to have attitudes which are already firmly 
locked-in in advance, making them unable to see and consider the situation from some other points 
of view like of those of the present or past employees or of various ordinary members of the 
scientific community. 

On the one hand, those directors want to preserve absolutely the blameless reputation of LUOMUS 
at any cost, but on the other hand, at the same time, they tend to hide their mistakes made in the 
administration and do not allow anyone to reveal the unethical treatment of present or past staff 
members. It is absolutely wrong to use fear as a tool of management in any situation. Subordinates 
who must fear for their own vacancies or for their temporarily hired benches do not dare ever to 
offer any critical feedback or reveal any possible flaws which they may see. 

All leadership from the strategic top levels down to the operational levels regarding practical 
matters must be fair and ethically solid. Possible mistakes must be treated openly and honestly. It is 
important to learn lessons for the future. 

An honest dialogical connection between opposite sides must always be retained despite possible 
disagreements regarding moral principles. 

An episode, December 5, 2018 

As regards those matters normally taken care of by the shop stewards and the staff members of the 
local trade unions, a negative change took place on Wednesday, December 5, 2018, at 1.25 o’clock 
p.m., when I tried to receive of quick audience of four minutes from the director of the Botany unit, 
Dr. Marko Hyvärinen. This occurred just one month after my previous visit to the Botanical 
Museum, H, with the electronic key, and I was hindered. I succeeded to get into the building when 
the outer door happened to be temporarily open for the loading of some parcels going out of the 
building. I went to the second floor and knocked on the partly open door of the office of Dr. 
Hyvärinen, who was sitting at his desk with his back towards the door. I asked:  Do you allow four 
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minutes? Dr. Hyvärinen turned and answered: I have no time! Then I asked: What about two 
minutes? He answered again: I have no time! After that I said: Read at least this paper. Dr. 
Hyvärinen’s answer was again: I have no time! My answer to this was: Thank you for your time, 
and I went away. The paper which Dr. Hyvärinen did not want to look at contained a very short 
positive comment of few lines concerning my pamphlet (Acta Diurna Obscura 1) and which I had 
received by e-mail. 

If Dr. Hyvärinen had been in a real hurry at that moment, he could have suggested to me another 
time when he possibly would not be so busy, and could give me four or only two minutes and listen 
to my message, but he refused. 

The conduct of the high-ranking director, in this case and the interruption of any dialogue between 
us made unilaterally by him, is difficult to understand. 

Hopefully, some dialogue can return to normal in the near future so that all scientists who ever need 
to use the collections of H can have access to those collections, and can access them without any 
pretext or delay. 
 
Answers are still needed 
 
What is very essential is that the present management of LUOMUS and its botany unit H have an 
opportunity to comment upon and answer all the points presented in this second report. 
 
The manuscript of the memorandum dated 18.11.2018 (APPENDIX 1) was sent as a registered 
letter both to the heads of LUOMUS and its Botany unit H and the director of the joint Mycological 
and Bryological team in November 2018, and they were asked to submit their possible answers and 
comments to the e-mail address provided not later than December 31, 2018. No answers or 
comments have arrived by the deadline. Similarly, the manuscript of the present text with all its 
appendices was sent as a registered letter to each of these three directors on March 4, 2019, and they 
were asked to submit their possible answers and comments no later than April 15, 2019, but no 
answers or comments have arrived by the deadline, then this article will be published without their 
comments. 
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                                                                                                                    LIITE 1 / APPENDIX 1 
 

Heino Vänskä: MUISTIO 19.11.2018 

Päivämäärien 5.-6.11.2018 tapahtumien taustoista ja seurauksista LUOMUKSEN 
kasvimuseossa sekä avaimia koskeva esitys 

Vuonna 2016 Helsingin ylipistossa toimeenpantujen irtisanomisten yhteydessä allekirjoittanut esitti 
ammattijärjestön (Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n, HYT:n) silloisen hallituksen jäsenen 
ominaisuudessa LUOMUKSEN ja sen kasvitieteen yksikön johdolle, että irtisanotuille työntekijöille, 
mm. sammaltutkijoille järjestettäisiin niin sanottu ”pehmeä lasku”, jotta nämä niin halutessaan 
voisivat työnantajan tiloissa selvitellä omia henkilökohtaisia tutkimusaiheistojaan irtisanomisajan 
keston aikana (laskennalliset vuosiloma-ajat pois lukien) ja myös käyttää työnantajan tietokoneita 
irtisanotuille suunnattujen tukitoimien ja uuden työpaikan etsimiseen ja että työsuhteen 
päättymisen jälkeiselle ajalle heillä olisi mahdollisuus niin halutessaan hakea vierailevan tutkijan 
statusta tai vastaavaa järjestelyä, joka mahdollistaisi kokoelmien käytön omalla rahoituksella ja 
omaan tahtiin etenevien tutkimustensa yhteydessä. 

Näin menetellen olisi voitu pelastaa vielä paljon siitä, mikä oli vielä pelastettavissa, toisin sanoen 
monen tutkijan tieteellisesti arvokkaita aineistoja ja käsikirjoituksia sekä ennen kaikkea olisi 
helpotettu irtisanottujen henkistä ja muuta hätää osoittamalla heille konkreettisesti myötätuntoa, 
tukea ja solidaarisuutta. 

Valitettavasti ammattijärjestön edustajan rakentaviin esityksiin suhtauduttiin tässä ja monessa 
muussa myöhemmässä yhteydessä varsin usein systemaattisen torjuvasti. 

 

Johtavissa asemissa olevien toimenhaltijoiden torjuva asenne ammattiyhdistysaktiivien 
rakentaviin esityksiin luo lisää ongelmia 

Useiden havaintojen mukaan yliopistonkin piirissä eri organisaatiotasoilla on johtajia ja 
esimiesasemassa olevia, jotka suhtautuvat torjuvasti luottamusmiesten ja muiden 
ammattiyhdistysaktiivien esittämiin hyvää tarkoittaviin ja rakentaviin esityksiin. Valta-asema ikään 
kuin jäykistää joidenkin, jopa monien johtavassa asemassa olevien toimenhaltijoiden ajattelukyvyn 
tiedeyhteisön hallinnollisia asioita hoidettaessa hyvin yksisuuntaiseksi ja vain ylhäältä alas 
suuntautuvaksi, jolloin se samalla lukkiutuu pahasti. Tällaiset johtajat eivät kykene tai edes halua 
yrittää ajatella asioita monipuolisesti eri lähestymis- ja näkökulmista, kuten esimerkiksi työyhteisön 
alaisten tai tiedeyhteisön ”ruohonjuuritason puurtajien” näkökulmasta eivätkä kykene aistimaan, 
miten nämä voivat tuntea ja kokea ylhäältä annetut ohjeet, päätökset määräykset ja käskyt. Tässä 
tarvittaisiin kipeästi kaksisuuntaista dialogia, keskustelua! Meidän kaikkien, allekirjoittanut mukaan 
luettuna, tulisi nyt katsoa peiliin! 

 

Vuoden 2010 yliopistolain vaikutus 

Vuonna 2010 voimaan tullut uusi yliopistolaki lisäsi eri yksiköiden johtajien valtaa kollegiaalisen 
päätöksenteon kustannuksella. Johdolla toki on yksiselitteisesti direktio-oikeus, käskyvalta, mutta 
sitä pitää osata käyttää viisaasti ja valistuneesti, eikä missään tapauksessa tiukasti yksinvaltaiseen 
tyyliin, kuten kansainvälisessä politiikassakin on nähty valitettavan monia varoittavia esimerkkejä. 

Ennen vuotta 2010 esimerkiksi LUOMUKSEN kasvimuseon käyttö oli mutkatonta ja joustavaa. 
Siihen aikaan kasvimuseo tuki paitsi alan tieteenharjoittajia, myös pitkälle ehtineitä 
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harrastajakasvitieteilijöitä, joille voitiin tarkan harkinnan jälkeen jopa myöntää kokoelmien avainten 
käyttöoikeus määräajaksi.  

Vuoden 2010 jälkeen kokoelmien käyttömahdollisuudet ovat muuttuneet aikaisempaan verrattuina 
merkittävästi hankalammiksi lisääntyneen jäykän byrokratian vuoksi. Vaikutelmaksi on tullut, että 
LUOMUKSESSA tehtävän tutkimuksen tulee olla kauttaaltaan ammattimaista ja oleellisilta osin 
ulkopuolisella rahoituksella toimivaa. Ammattimaista tutkimusotetta ja ulkopuolista rahoitusta 
tietenkin tarvitaan, mutta samaan aikaan ei pidä luoda keinotekoisia esteitä niille tutkijoille, jotka 
eivät ole onnistuneet saamaan ulkopuolista rahoitusta, mutta jotka siitä huolimatta suurta 
inspiraatiota tuntien kykenevät edistämään tiedettä omaan tahtiinsa jopa hyvinkin pienin 
kustannuksin. Tällaisia ovat esimerkiksi taksonomian alalla toimivat tieteenharjoittajat, jotka 
tarkkasilmäisinä pystyvät löytämään tieteelle uusia lajeja ja kuvaamaan niitä sekä sanallisesti että 
tarkat tieteelliset kriteerit täyttävin julkaisukelpoisin piirroksin. Tällaiset tieteenharjoittajat pystyvät 
tarvittaessa määrittämään luotettavasti suuriakin näyteaineistoja, vaikka ajan hengen mukaisen 
ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen ei välttämättä olisi heille onnistunutkaan. Kokoelmien 
käyttömahdollisuuksien keinotekoinen byrokraattinen rajoittaminen osalta tieteenharjoittajia ei 
palvele tieteen kokonaisetua, vaan tekee sille merkittävää vahinkoa. 

 

Millainen on hyvä akateeminen johtaja? 

Jo vuosikymmeniä sitten allekirjoittaneenkin tietoon tulivat seuraavat perusperiaatteet hyvästä 
johtamisesta:  

• Hyvä johtaja pitää alaisistaan työntekijöistä ja yksikkönsä piirissä toimivista vapaista 
tieteenharjoittajista hyvää huolta varmistamalla heille vallitsevissa olosuhteissa 
mahdollisimman tarkoitukset mukaiset työskentelyolosuhteet ja kehittää tämän joukon 
yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä, jolloin yleinen hyvinvointi kohenee ja liiallisesta 
byrokratiasta vapaa ilmapiiri tuottaa spontaaneja inspiraatioita ja innovaatioita tieteen 
edistämiseen.  

• Liiallisuuksiin menevä tiukka byrokratia puolestaan luo helposti ahdistusta, lamauttaa 
inspiraation ja tutkimuksen ilon, mikä on aina tappio tieteelle ja tiedeyhteisölle. 

Havainnot LUOMUKSEN eri organisaatiotasojen johtamistoiminnasta antavat aiheen epäillä, että 
liian moni johtavassa oleva henkilö on jäänyt vaille johtajakoulutusta, sillä muuten on vaikea 
ymmärtää kohdattua torjuvaa asennetta ammattiyhdistyksiä ja niiden aktiivisia toimijoita kohtaan 
näiden yrittäessä hoitaa jäsenistön edunvalvontaa ja ratkoa esiin nousseita ongelmia koko työ- ja 
tiedeyhteisön yhteiseksi hyväksi ja parhaaksi. 

 

Konkreettisia tapahtumia, jotka kulminoituivat 5. –6.11.2018 

Toimenpiteeni ammattijärjestön edustajan roolissa LUOMUKSEN suuntaan vuosien 2016–2017 
aikana on kirjattu varsin yksityiskohtaisesti julkaisussa Acta Diurna Obscura 1 (Vänskä 2018). 
Mainittuina vuosina tapahtui valitettavasti sellaista, mikä ei ollut ammattijärjestöjen edustajien 
näkökulmasta eettisesti oikein. Lähetin mainitun julkaisun käsikirjoituksen 20.6.2018 kirjattuna 
kirjeenä sekä LUOMUKSEN johtajalle että kasvitieteen yksikön johtajalle, jotta heillä olisi ollut 
10.9.2018 mennessä mahdollisuus niin halutessaan antaa käsikirjoituksessa esille nostetuista 
asioista lausumansa ja kommenttinsa, jotka olisi julkaistu tuon kirjoituksen yhteydessä samassa 
sarjaniteessä. Surukseni minun on todettava, että pyydettyjä lausumia ei ole tullut määräaikaan 
mennessä eikä ole tullut sen jälkeenkään, ainakaan tämän tekstin kirjoittamisen ajankohtaan 
mennessä. 
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Mitä tulee eettisten periaatteiden loukkaamiseen, niihin on aina puututtava ja ne on kitkettävä pois 
kaikilla tasoilla peittelyn sijaan, eikä peittelyn perusteena saa olla julkisuuskuvan ja niin sanotun 
hyvän maineen säilyttäminen kyseenalaisin keinoin. Kun eettisten periaatteiden loukkaukset 
käsitellään ja kitketään pois, sen jälkeen julkisuuskuva ja maine ovat entistä kirkkaampia, kun niin 
sanotusti kulissien taakse tai maton alle ei jätetä mitään valonarkaa. Analogisia esimerkkejä voi 
löytää muun muassa koulukiusaamisesta. Jos tuollaisia tapauksia yritetään peitellä, peittely on 
epäeettisen kohtelun passiivista hyväksymistä ja samalla peittelijät syyllistyvät itse moitittavaan 
menettelyyn. 

 

Yhteyden otot LUOMUKSEN suuntaan on tehty mahdollisimman kohteliaasti 

Olen kaikissa yhteyden otoissani LUOMUKSEEN pyrkinyt esittämään asiani mahdollisimman 
kohteliaasti. Irtisanottuihin kahteen sammaltutkijaan olen pitänyt ammattiyhdistyksen (HYT) 
hallituksen edustajana tiivistä yhteyttä vähintään viikoittain aina siitä saakka, kun irtisanomiset 
tapahtuivat LUOMUKSESSA maaliskuussa 2016, koska he ovat myös tämän ammattiyhdistyksen 
jäseniä. He kumpikin ovat antaneet kirjallisen valtakirjan sekä minulle että edustamani 
ammattiyhdistyksen (HYT) hallitukselle ja lisäksi sen kattojärjestön (Tieteentekijöiden liitto ry. TTL) 
lakimiehelle heidän edunvalvonta-asioidensa hoitamista varten. 

Keväällä 2018 esitin LUOMUKSEN kasvitieteen yksikön johdolle, että esimerkiksi entiselle 
museomestarille X:lle annettaisiin mahdollisuus määrittää omia aineistojaan (toisaalta 
kattosammalaineisto pääkaupunkiseudulta ja toisaalta aikaisempi aineisto dyynien 
sammalpopulaatioista Itämeren piirissä) museon tiloissa. Hänelle myönnettiin suullinen lupa 
kolmen kuukauden koeajaksi (maaliskuusta toukokuulle), mutta hänelle ei myönnetty avaimia. 
Kolmen kuukauden aikajakson loppupuolella sammaltutkija X:lle ilmoitettiin kasvimuseosta, että 
hänen pitäisi esittää tuloksistaan väliraportti, mikä olisi ehtona mahdollisesti myönnettävän 
jatkoajan saamiselle.  

Monista eri käytännön syistä sammaltutkija X ei ollut voinut tehdä täysiä työskentelypäiviä 
kyseisten kolmen kuukauden aikana, joten aineiston määritysprojekti oli edennyt kasvimuseon 
edustajan mielestä liian verkkaisesti. Tätä kasvimuseon edustaja piti yhtenä esteenä harkittaessa 
mahdollista jatkoaikaa. Ulkopuolisen näkökulmasta sammaltutkija X:ään ikään kuin yritettiin 
soveltaa ”kvartaalitalouden” tyylistä tehokkuusvaatimusajattelua, mikä kyseisen henkilön 
elämäntilanteen huomioon ottaen tuntui suorastaan kohtuuttomalta. Kokonaisarviota tehtäessä 
pitää ottaa huomioon kyseisen sammaltutkija X:n tämän hetkinen elämäntilanne. Leikattu 
työttömyysturva ei yksinkertaisesti riitä elämiseen, kun jo asunnon vuokra vie lähes kaiken 
nykyisistä niukoista tuloista. Sammaltutkija X joutuu käymään hyvin usein työvoimaviranomaisten 
luona (TE-keskuksessa) ja toisaalta hänen on olosuhteiden pakosta käytävä viikoittain monta 
kertaa niin kutsutuissa leipäjonoissa. 

Syksyllä 2018, syyskuun alusta marraskuun puoliväliin asti olen tavannut sammaltutkija X:n 
Unicafén opiskelijaruokalassa yliopiston päärakennuksessa (Fabianinkatu 33) yhteensä kuusi 
kertaa, seuratakseni hänen tilannettaan hänen molempien ammattiyhdistystensä (Helsingin 
yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry sekä HYT) näkökulmasta, kun itsekin kuulun edelleen 
näihin kahteen eri ammattiyhdistykseen. Samalla, kun olen tarjonnut hänelle halvan 
työmaalounaan, olen kuunnellut hänen toiveitaan hänen tutkimusmahdollisuuksiensa 
parantamiseksi vallitsevassa tilanteessa. Joka kerta tavatessamme hän on tuonut esiin, että hän 
toivoo saavansa takaisin häneltä 21.3.2016 pois otetut kasvimuseon avaimet, jotta hän voisi 
täysipainoisesti keskittyä iltaisin ja viikonloppuisin kenenkään häiritsemättä eksoottisten 
sammallajien piirtämiseen erään professoritasoisen varttuneen tieteenharjoittajan lukuun sekä 
toisaalta itse keräämänsä aineiston määrityksiin piirtämisurakan jälkeen. Tieteellisten julkaisujen 
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piirrosten tekijänä hän on kansainvälistä huippua, samoin muotokuvien tekijänä, mistä on 
olemassa runsaasti konkreettista näyttöä! 

Ongelmaan olisi olemassa hyvin yksinkertainen ja helppo ratkaisu: avaimien myöntäminen, jos 
LUOMUKSEN ja kasvitieteen yksikön johto pystyisi yhtään ajattelemaan asiaa sekä inhimilliseltä 
että ruohonjuuritason tieteen harjoittajan kannalta ja lisäksi itse tieteen edunkin kannalta – eikä 
arvovaltasyistä pitäytyisi järkähtämättä lukkiutuneessa kielteisessä asenteessaan!  

Itse olen luvannut auttaa häntä, jotta hänen harras toiveensa tulisi LUOMUKSEN kasvitieteen 
yksikön tietoon ja harkittavaksi – turvatakuiden kera. 

 

Kaupungin tukema työidea 18 h/vko kasvimuseossa ei toteutunut 

Joku työvoimaviranomaisten edustaja oli ideoinut keväällä 2018, että Helsingin kaupunki voisi ehkä 
maksaa pientä palkkaa sammaltutkija X:lle, jos tämä työskentelisi kasvimuseon lukuun esim. 18 
tuntia viikossa. Tällöin leikattu työttömyyskorvaus voitaisiin palauttaa entiselle ylemmälle tasolleen. 
Tähän ideaan kasvimuseo otti myönteisen kannan, mutta sitten idea todettiinkin 
työvoimaviranomaisten ja kaupungin taholta toimimattomaksi, ja sinänsä mielenkiintoinen ja 
kannatettava hanke valitettavasti kariutui monien pettymykseksi touko-kesäkuun vaihteen aikoihin 
2018. 

 

Kohteliaat esitykset avainjärjestelyistä, jotka on yllättäen tulkittu ”häirinnäksi” syksyllä 
2018 

Kävin tiistaina 2.10. kasvitietieteen yksikössä sieni- ja sammaltiimin vetäjän, yli-intendentti 
(professori) Soili Stenroosin (SS) puheilla ja kysyin kohteliaasti, olisiko mitenkään mahdollista 
järjestää sammaltutkija X:lle avainta, jotta tämä voisi paremmin keskittyä toisaalta omien 
aineistojensa määrittämiseen ja toisaalta mikroskooppikuvien piirtämiseen erään varttuneen 
tutkijan tekeillä oleviin julkaisuihin. Vastaus oli, että periaatteessa ei mutta, että asiaa pitää kysyä 
yksikön johtajalta (FT Marko Hyväriseltä). Samalla hän totesi, että kyseinen päivä voi olla 
kysymiseen epäsopiva, koska Suomen Akatemian syyskuun 2018 haku oli juuri päättynyt 
[edellisen vuorokauden puolella 1.10.] ja koska yksikön johtaja oli nähnyt erittäin paljon vaivaa 
osallistuttuaan itsekin tuohon juuri päättyneeseen hakuun. Edelleen SS huomautti, ettei halua 
keskustella [sammaltutkija] X:n asioista ”välikäsien” kanssa. Totesin tähän, että minulla on X:n 
antama kirjallinen valtakirja [hänen edunvalvontansa hoitamiseen jo vuodesta 2016 alkaen]. 

Samalla kävi ilmi, että irtisanottujen sammaltutkijoiden (X ja Y) vuosina 2016 ja 2017 täyttämät ja 
kasvitieteen yksikön johtaja Hyväriselle toimitetut vierailevan tutkijan statusta koskevat 
hakemuslomakkeet eivät olleet tulleet kyseisen yli-intendentin käsiteltäviksi. [Yksikön johtaja ei ole 
myöskään ilmoittanut lomakkeiden täyttäjille ratkaisustaan tai palauttanut täytettyjä lomakkeita 
mahdollista täydentämistä ja lisäselvityksiä varten.] 

Seuraavana päivänä (3.10.) kävin aamulla kysymässä yksikön johtaja Hyväriseltä samaa asiaa eli, 
että olisiko mitenkään mahdollista järjestää [sammaltutkija] X:lle avainta hänen 
työskentelyedellytyksiensä parantamiseksi. Yksikön johtaja Hyvärinen vastasi, ettei hänellä ole 
mitään sitä vastaan, mutta asiaa pitää kysyä sieni- ja sammaltiimin vetäjältä (yli-intendentti, 
professori Soili Stenroosilta). 

Vielä saman päivän (3.10.) aikana kävin tapaamassa kyseistä yli-intendenttiä (SS), kun hän sattui 
olemaan tavattavissa käydessäni kasvimuseolla uudestaan puolilta päivin. Kysyin kohteliaasti, 
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saanko hetken häiritä? Ensin hän vastasi, ettei hänellä ole nyt aikaa. Kun sanoin, että asia ei kestä 
viittä minuuttiakaan, hän suostui kuuntelemaan asiani. Kun kerroin yksikön johtaja Hyvärisen 
sanoneen minulle, ettei hänellä itsellään ole mitään avainpyyntöä vastaan mutta, että asiasta 
päättäminen kuuluu hänen alaisilleen [tässä tapauksessa sieni- ja sammaltiimin vetäjälle], hän 
silmin nähden ”yllättyi” ja antoi ymmärtää, että asia sittenkin kuuluu yksikön johtaja Hyväriselle. 

Tavattuani lyhyesti yksikön johtaja Hyvärisen 9.-10.10. uudistin kohteliaan pyyntöni [Olisiko 
mitenkään mahdollista järjestää avain [sammaltutkija] X:lle?]. Jälleen hän viittasi siihen, että 
asiasta päättäminen kuulu sieni- ja sammaltiimin vetäjälle (SS). Esitin toivomuksen sopimukseen 
pääsystä ja kerroin, että varapääluottamusmiehelle on tulossa korkean tason tapaaminen 
keskushallinnossa, joka sitten toteutui 24.10.2018. 

Seuraava lyhyt käyntini yli-intendentti SS:n luona oli 11.10. Edellä kuvattuun kainoon pyyntöni tuli 
jälleen kielteinen vastaus. Kahdella viimeisimmällä käyntikerrallani yli-intendentti SS:n luona olin 
vienyt hyvän tahdon eleenä häntä ja hänen puolisoaan (professori Jaakko Hyvöstä) varten hyvin 
vaatimattomia tuliaisia, joista ohessa yhteenvetoluettelo: 

- 2 + 2 kirjaa (Laila Hirvisaari 2011: Minä, Katariina; 2013: Me Keisarinna) ja 
-                    (Yaval Noah Harari 2017: Sapiens: Ihmisen lyhyt historia; 
-                    2017 Homo Deus: Huomisen lyhyt historia) 
- 2 + 2 suklaalevyä (tumma suklaa Fin Carré á 100 g) 
- 1 suklaarasia 
- 2 Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n avainperää, joissa pieni LED-valaisin 

Tuliaiset annettuani sanoin kummallakin kerralla tähän tapaan: Minulla olisi vielä kaino pyyntö. 
Olisiko mitenkään mahdollista järjestää avain [sammaltutkija] X:lle, koska se olisi hyvin tärkeää 
hänelle. Kummallakaan kerralla pyyntöön ei suostuttu, mikä oli minulle ja sammaltutkija X:lle iso 
pettymys. 

Edellä kuvatusta tapahtumasarjasta käy ilmi, että kasvitieteen yksikön johtaja on siirtänyt 
vierailevia tutkijoita koskevat asiat alaiselleen johtoportaalle, joka joutui käsittelemään asiaa täysin 
yllättäen ja ilmeisen valmistautumatta, joten hän joutui käytännössä hankalaan ”välikäteen”. 

 

Esitetyn ”pehmeän laskun” hyväksyminen ja muu vastaantulo olisi säästänyt paljolta 
mielipahalta! 

Jos irtisanottuja sammal- ja muita tutkijoita varten pyydetty niin sanottu ”pehmeä lasku” oli ollut 
mahdollista ja jos heille olisi annettu mahdollisuus toimia tutkijavieraina omaan tahtiin vuosina 
2016–2017 ja, jos myöhemmässä vaiheessa (2018) moneen kertaan esitettyyn kohteliaaseen 
kainoon pyyntöön olisi suostuttu, ei julkaisua (Acta Diurna Obscura 1) olisi tarvinnut ensinnäkään 
ollenkaan kirjoittaa eikä toiseksi myöhemmässä vaiheessa edes painaa kirjapainossa (5.10.2018). 
Jos suostumus olisi tullut vielä tuon ajankohdan jälkeen myöhemmässä vaiheessa, jo painettua 
julkaisua ei olisi tarvinnut lähettää jakeluun (24.10.2018). LUOMUKSEN puolella omaksuttu 
joustamaton linja johti lopulta siihen, että julkaisu levisi verraten laajaan tietoisuuteen. 

Ikävä kulminaatiokohta 5.-6.11.2016 

Minulla on ollut yhtäjaksoisesti pääsy kasvimuseon kokoelmiin ja sen yhteydessä olleeseen, mutta 
nyt alas ajettuun kirjastoon 52 vuoden ajan, koska tutkimusaiheeni liittyvät taksonomiaan ja minulla 
on voimassa oleva sopimus työpisteen käytöstä Viikin kampuksen Biokeskus 3:ssa. Maanantaina 
5.11.2018 LUOMUKSEN kasvitieteen yksikön päärakennuksen eli kasvimuseon kiinteistön 
sähköinen ulkoavaimeni ei enää toiminutkaan ja seuraavana päivänä (6.11.) minulta otatettiin pois 
sekä tuo nyt toimimaton sähköinen ulko-oven avain sekä kasvimuseon kokoelmatilojen 
mekaaninen avain. Tämän johdosta minun on todettava seuraava: 
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Tämäkö on nyt kiitos siitä, että kuljetin vapaaehtoisesti kymmenen (10) 
pakettiautokuormaa (yhteensä noin 9,5–10 tn) käsittävän suuren ja arvokkaan 
professori Aino Marjatta Henssenin (12.4.1925–29.8.2011) lahjoittaman 
jäkäläkokoelman (sen aikaisen hyvin karkean arvion mukaan noin 40.000 näytettä) 
Saksasta Helsinkiin LUOMUKSEN kasvimuseolle vuosina 2007–2011 silloisen 
Biotieteiden laitoksen autolla silloisen laitoksen johtajan suosiollisella luvalla ja 
amanuenssin työaikaani käyttäen niin sanotusti ruokapalkalla?  

Ennen kunkin autokuorman pakkausta iso osa kivijäkälänäytteistä piti jakaa 
(meisselillä ja vasaralla) kahtia, koska kaksoiskappaleet piti jättää Marburgin 
yliopistoa (MB) varten, ja tämäkin oli vaivalloista ja aikaa vievää työtä. Professori 
Henssen määritteli tarkasti, mitä eriä kulloinkin sai tuoda Suomeen, ja 
enimmäismäärä kullakin kerralla oli yksi pakettiautokuorma (á noin 1000 kg). 
Kuorma-auto ei olisi tullut kysymykseen jo siitäkään syystä, ettei noutokohteen 
lähistölläkään Marburgin vanhassa kaupungissa ollut sille edes paikoitustilaa ja 
toisaalta vastaanottopäässä Helsingissä olisi näyteruuhkasta tullut hallitsematon.  

Kuljetusprojekti alkoi kesäkuussa 2007 professori Juhani Lokin ollessa LUOMUKSEN 
johtaja ja professori Pertti Uotilan ollessa silloisessa organisaatiossa kasvimuseon 
johtaja. Kun kuljetusprojekti päättyi 2011 helmikuussa uuden organisaation ollessa jo 
voimassa, LUOMUKSEN uusi johtaja Leif Schulman ja LUOMUKSEN kasvitieteen 
yksikön johtaja FT Marko Hyvärinen eivät muistaneet kiittää minua tekemästäni 
talkootyöstä sen paremmin suullisesti kuin kirjallisestikaan, ellei sellaiseksi tulkita 
tarjottua mahdollisuutta matkustaa professori Henssenin hautajaisiin syyskuussa 
2011, mutta tuo ajankohta ei silloin sopinut minulle. Sen sijaan alemman tason 
toimijoilta ja varttuneilta emeritustutkijoilta sain kiitoksia vapaaehtoisesta 
panoksestani kasvimuseon hyväksi. 

Vuonna 2011 kasvimuseon edustaja (yli-intendentti Soili Stenroos) ehdotti minulle, 
että ryhtyisin vapaaehtoisesti selvittämään professori Henssenin Suomeen tuotua 
herbaariota kasvimuseon muuhun kokoelmaan liittämistä varten. En silloin voinut 
suostua ehdotukseen aikataulusyistä, kun tiesin miten todella suuresta urakasta tulisi 
olemaan kyse. 

Minulla on kuitenkin hallussani sellaista tietoa, mistä professori Henssenin kokoelmaa 
selvittävälle museon henkilökunnalle voisi olla konkreettista hyötyä. 

Tämä voisi olla yksi painava peruste sille, että minulle palautettaisiin sähköinen 
kulkuoikeus kasvimuseoon sekä kokoelmatilojen mekaaninen avain, jolloin 
samalla vuosina 2007– 2011 museon hyväksi tekemäni talkootyö lopultakin 
tunnustettaisiin virallisesti museon johdon taholta. Toinen peruste on se, että 
Biokeskus 3:n työpisteessä tekemäni taksonominen työ edellyttää viikoittaisia 
käyntejä kasvimuseossa. Tieteelle kuvaamieni ja jo julkaisemieni tieteelle uusien 
lajien tyyppinäytteet kiinnostanevat kasvimuseota, vai halutaanko kasvimuseossa 
nimenomaan, että ne päätyvät johonkin toiseen kasvimuseoon? 

 

Esitys 

Esitän kohteliaimmin, että minulle palautetaan minulta päivämäärällä 6.11.2018 pois otatetut 
LUOMUKSEN kasvimuseon (Unioninkatu 44) sähköinen kulunvalvonta-avain (jonka käytöstä jää 
aina jälki kulunvalvonnan tiedostoihin) sekä kokoelmatilojen mekaaninen avain. 
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