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JOHDANTO

Pentti  Renvall  (1907-1974)  on  yksi  Suomen  maineikkaimmista  historiantutkijoista.

Uransa aikana hän ehti toimia arkistonhoitajana, sekä Helsingin yliopiston professorina

ja kanslerina. Renvall aloitti historian opiskelun Turun yliopistossa vuonna 1925. Histo-

rian lisäksi hän opiskeli myös sielutiedettä, eli filosofiaa ja psykologiaa, maineikkaan fi-

losofin Eino Kailan johdolla. Renvall tunsi ilmeisesti alkujaan suurempaa vetoa sielutie-

dettä kuin historiaa kohtaan, mutta Berliiniin 1929-1930 suuntautuneen opintomatkansa

jälkeen hän antautui lopullisesti historian opinnoille.1 Renvall väitteli tohtoriksi vuonna

1939.2

Ennen yliopistouraansa Renvall ehti toimia arkistolaitoksen virkamiehenä yli vuosikym-

menen sekä antaa merkittävän, mutta aikalaistensa aika lailla huomiotta jättäneen pa-

noksen suomalaiseen arkistoteoreettiseen ajatteluun. Renvall aloitti työnsä Valtionarkis-

tossa jo opiskeluaikoinaan, hän toimi siellä erilaisissa tehtävissä vuoteen 1945 asti. So-

ta-aikana Renvall toimi lyhyen aikaa Äänislinnassa Itä-Karjalan sotasaalisarkiston pääl-

likkönä.3 Vuonna 1945 Renvallista tuli Turun maakunta-arkistonhoitaja, joka tuolloin oli

maakunta-arkiston korkein virka.  Maakunta-arkistonhoitajana hän toimi aina vuoteen

1950, jolloin hän aloitti Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian historian profes-

sorina.4

Historiallista taustaa

Arkistotieteen asema omana itsenäisenä tieteenalanaan on pitkään ollut kiistelty. Arkis-

tonhoitaja Juhani Saarenheimon mukaan eurooppalainen kanta on, että arkistoteoriaa on

ja siitä toimii osoituksena arkistotieteen pitkä traditio. Toiset puolestaan katsovat, että

arkistoteorialle on tilausta, mutta se ei ole vielä riittävän viimeisteltyä. Kolmas kanta on,

1 Mokko 1984, 12. Mokon mukaan Renvall pettyi saksalaisessa psykologiassa vallalla olleeseen 
mekanistiseen suuntaukseen, Eskolan mukaan Renvall valitsi historian saavuttaakseen pätevyyden 
virkoihin, vaikka pitikin filosofiaa pääaineenaan. Eskola 1983, 100; Mokko 1984, 13.

2 Mokko 1984, 13.
3 Jutikkala 2000.
4 Jutikkala 2000.
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että arkistoteoriaa ei  ole,  sitä ei  tarvita ja että arkistotyön perustaksi riittää historian

metodiopin tuntemus. Arkistoteoria on toisinaan mielletty pelkäksi historiantutkimuksen

aputieteeksi.5

Suomalainen arkistonhoito on hyvin käytännönläheistä ja suomalainen arkistotieteelli-

nen pohdinta ja tutkimus ovat aina olleet vähäisiä. Tampereen yliopiston dosentti Pekka

Henttosen  mukaan suomalaisten  arkistoammattilaisten  suhtautuminen alansa  teoriaan

vaikuttaa suorastaan vieroksuvalta ja ammattikuntaa onkin luonnehdittu yltiöpragmaat-

tiseksi.6

Henttosen mukaan ”teorialla”  voidaan viitata  erilaisiin  ja  eritasoisiin  ajatusrakennel-

miin, joka karkeimmillaan on työntekoa ohjaavien käsitysten ja olettamusten joukko.

Tämän vuoksi suomalaisen arkistomaailman puhdas pragmatismi on kuitenkin harhaa,

sillä kaikki ohjeistettu ja normitettu työ perustuu jonkinlaiseen, mahdollisesti hyvin ro-

soiseen, teoriaan.7

Arkistolaitoksen ylemmiltä virkamiehiltä on aina vaadittu akateemista loppututkintoa.

Aina 1970-luvun lopulle tutkinnon tuli olla nimenomaan historian alalta ja tästä johtuen

arkistovirkamiesten tieteellinen mielenkiinto on yleensä kohdistunut historiantutkimuk-

seen ja arkistojen käyttöön siinä, ei varsinaisiin arkistoteoreettisiin pohdintoihin.8

Pentti Renvall tunnetaan paremmin historiantutkijana kuin arkistoteoreetikkona. Tutki-

mus- ja opetustyönsä ohella hän kirjoitti kaksi historian metodiopasta, jotka ovat vuosi-

kymmeniä kuuluneet yliopistojen historiankoulutuksen tutkintovaatimuksiin: Historian-

tutkimuksen työmenetelmät  (1947) sekä sen uudistettu painos  Nykyajan historiantutki-

mus (1965).9 

Emeritusprofessori Eljas Orrmanin mukaan, Renvall pyrki Turun maakunta-arkistonhoi-

tajana toimiessaan muodostamaan kattavan suomalaisen arkistoteorian, johon käytän-

5 Saarenheimo 1998, 202.
6 Henttonen 2004.
7 Ibid.
8 Lybeck et al. 2006, 244; Orrman 2002, 391.
9 Pulkkinen 1990, 281.
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nön  työohjeet  voitaisiin  perustaa.10 Renvall  ei  koskaan  julkaissut  arkistoteoreettisia

pohdintojaan, joskin hän sivuaa aihetta metodioppaissaan.

Tutkimustilanne

Tampereen yliopiston emeritaprofessori Marjo Rita Valtosen mukaan vielä 1970-luvulla

arkisto- ja asiakirjahallintoalaa koskeva kansainvälinen tutkimus oli lähes yksinomaan

ammattilaisten henkilökohtaisten intressien sanelemaa.  Arkistotieteen nimissä on jul-

kaistu hyvin erilaisia ja eritasoisia tutkimuksia, raportteja, artikkeleita ja esseitä. Yleen-

sä tämä julkaiseminen on tapahtunut akateemisen maailman ulkopuolella, lähinnä arkis-

toinstituutioissa.11 

Suomessa arkistokirjallisuutta ja -tutkimusta on tuotettu vähän, eikä täällä ole juurikaan

pyritty määrittämään omaa arkistoteoriaa. Arkistoyhdistys julkaisee suomalaista arkisto-

kirjallisuutta  epäsäännöllisesti  ilmestyvässä  julkaisussaan  Arkisto,  jossa  käsitellään

ajankohtaisten arkistoalaa koskevien kysymysten lisäksi myös jonkin verran arkistoteo-

riaa ja -historiaa. Ennen  Arkisto-julkaisua suomalaiset arkistoammattilaiset julkaisivat

tieteenalaansa koskevia tekstejä lähinnä Historiallisessa Aikakauskirjassa.

Historiantutkijoiden ja arkistoammattilaisten tuottama asiakirjojen tietosisältöä hyödyn-

tävä tutkimus on usein pikemminkin arkistollisesti suuntautunutta historiantutkimusta

kuin varsinaista arkistotieteellistä tutkimusta.12 Suomessa arkistokoulutuksen vähittäi-

nen siirtyminen Arkistolaitokselta korkeakouluihin on pikkuhiljaa johtamassa tieteelli-

sen tutkimuksen määrän lisääntymiseen.

Eljas Orrman käsittelee Renvallin arkistoteoreettisia ajatuksia artikkelissaan  Den Fin-

ländska historikern Pentti Renvall som arkivteoretiska tänkare vuodelta 2002. Artikkeli

on varsin suppea, eikä siinä juuri pohdita Renvallin ajattelun taustoja.  Orrman on jul-

kaissut myös muita arkistoteoriaa ja -historiaa käsitteleviä artikkeleita, kuten esimerkik-

10 Jutikkala 2000; Orrman 2002, 392.
11 Valtonen 2005, 62.
12 Ibid.
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si  Det  allmänna  arkivshemat  i  Sverige  och  Finland (1983),  jossa  hän  käsittelee

ruotsalaisen ja suomalaisen arkistokaavan eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä Iakttagelser om

provenienprincipes introducering och dess tidiga tillämpning i Finland  (2000),  jossa

hän kertoo provenienssiperiaatteen rantautumisesta Suomeen.

Anne Wilenius sivuaa vuodelta 2001 peräisin olevassa lisensiaattityössään Seilin arkis-

tohistoriaa. Arkistoteoreettinen tapaustutkimus, suomalaisen arkistotoimen ja -ajattelun

pääpiirteitä 1900-luvulla, sekä pohtii suomalaisen arkistoteorian ja historiakuvan välistä

suhdetta. Hän käsittelee myös pintapuolisesti Renvallin ajatuksia arkistoteoriasta.

Pentti  Renvallista  on julkaistu lukuisia  tutkimuksia,  esimerkiksi  Historiallinen  Aika-

kauskirja 2/1983 on kokonaan Renvallille omistettu teemanumero. Erittäin ansiokas on

myös Tuula-Maria Mokon pro gradu Pentti Renvallin historiakäsitys. Historismin luo-

maa paradigmaa murtamassa vuodelta 1984.

Vaikka Renvallia nimenomaan historiantutkijana ja -teoreetikkona on tutkittu vuosien

saatossa useaan otteeseen, hänen arkistoteoreettiset pohdintansa ovat aiemmassa tutki-

muksessa jääneet huomiotta. Luultavaa on, etteivät Renvallin julkaisematta jääneet ar-

kistotieteelliset huomiot ole kiinnittäneet hänen historiakäsitystään tutkivien huomiota.

Toisaalta arkistoalan edustajat puolestaan ovat tietoisesti jättäneet tämän yhteyden mai-

nitsematta, todennäköisesti korostaakseen arkistotieteen asemaa historiasta erillisenä, it-

senäisenä tieteenä.

Tutkimustehtävät

Eljas Orrman tituleeraa Renvallia maamme ja Pohjoismaiden etevimmäksi arkistoteo-

reettiseksi ajattelijaksi. Renvallin omalaatuisin panos arkistoteoriaan oli hänen ideansa

viranomaisten tehtävistä,  funktioista,  arkistonmuodostajina.  Tämä  funktionaalisen yh-

teenkuuluvuuden periaate ei sellaisenaan koskaan saavuttanut suurta suosiota, mutta sen

kaikuja on nähtävissä vuoden 1981 arkistolakiin tulleessa arkistonmuodostussuunnitel-
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ma-käsitteessä ja sen erilaisissa sovellutuksissa.13

Tutkielmassani pureudun Eljas Orrmanin väitteeseen Pentti Renvallista Suomen merkit-

tävimpänä arkistoteoreetikkona. Mikä tämä teoria oli? Mitkä olivat Renvallin arkisto-

teoreettisen ajattelun kansainväliset ja kotimaiset vaikuttimet? Oliko arkistotiede Ren-

vallille oma itsenäinen tieteenalansa vai historian aputiede? Miksi Renvall näki tarpeel-

liseksi rakentaa arkistonhoito-ohjeet teoreettisesti pitävälle pohjalle?

Tutkin kuinka Renvallin Eino Kailalta omaksumat filosofiset ja psykologiset näkemyk-

set mahdollisesti vaikuttivat Renvallin ideaan asiakirjojen funktionaalisesta yhteenkuu-

luvuudesta. Pohdin myös sitä, miksi Renvallin ajatukset eivät kuitenkaan lopulta juurtu-

neet suomalaiseen arkistotoimeen.

Ajallisesti tutkielma painottuu pääasiassa vuosien 1945-1965 välille, alkaen Renvallin

urasta Turun maakunta-arkistonhoitajana ja päättyen Nykyajan historiantutkimuksen jul-

kaisuun. Pureudun työssäni aiemmassa tutkimuksessa huomiotta jätettyyn osa-alueeseen

yhden Suomen merkittävimmän historioitsijan ajattelussa.

Menetelmät ja lähteet

Menetelmänä käytän aate-  ja oppihistorian perusmetodia,  vaikutteiden analysoimista.

Erotan tutkielmassani kahdenlaista vaikutteiden siirtymistä: tarkoituksellista vaikuttei-

den etsimistä sekä tiedostamatonta omaksumista, esimerkiksi opittuja ajatusrakenteita.

Aatehistorioitsija  Quentin  Skinnerin  mukaan  vaikutesuhteen  todentamiseksi  kahden

ajattelijan välillä on yhden seuraavista kolmesta väitteestä toteuduttava: 1) ajattelija B:n

tiedetään opiskelleen ajattelija A:n ajatuksia,  2) B ei ole voinut löytää/keksiä oppeja

muulta ajattelijalta kuin A:lta, tai 3) B ei ole voinut tulla samoihin johtopäätöksiin itse-

näisesti, ilman ulkopuolista vaikutusta.14

Luodakseni  mahdollisimman  kattavan  kuvan  Renvallin  funktionaalisen  yhteenkuulu-

13 Lybeck et al. 2006, 244; Orrman 2010, 3.
14 Skinner 2014, 75-76.
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vuuden periaatteesta perehdyn ajan arkistoteoreettisiin ajatuksiin sekä muihin Renvallin

ajatteluun mahdollisesti vaikuttaneisiin oppeihin ja ajattelijoihin.

Lähteinäni käytän Renvallin historiantutkimuksen metodioppaita  Historiantutkimuksen

työmenetelmät  (1947) sekä sen korjailtua ja laajennettua painosta  Nykyajan historian-

tutkimus (1965), joista Lybeckin mukaan Renvallin arkistoteoreettinen ajattelu käy par-

haiten ilmi.15 Lisäksi tutustun Renvallin historianfilosofiaa käsitteleviin artikkeleihin.

Metodioppaiden ja artikkeleiden lisäksi hyödynnän Renvallin henkilökohtaista arkistoa,

erityisesti sieltä löytyviä muistiinpanoja ja kirjeenvaihtoa, sekä Turun maakunta-arkis-

ton ja Kansallisarkiston virka-arkistoja.

Näiden lisäksi käytän lähteenäni arkistolaitoksen edustajien välisten arkistokokousten

pöytäkirjoja vuosilta 1934-1950. Niiden avulla tutkin suomalaista arkistotointa kysei-

senä aikana, sekä Renvallin toimintaa noissa kokouksissa. Etenkin vuosien 1934-1950

välillä syntyneet pöytäkirjat ovat tutkimukseni kannalta hedelmällisiä. Pöytäkirjat ovat

laajoja ja yksityiskohtaisia keskustelupöytäkirjoja kirjallisine alustuksineen.

Käsitteet

Asiakirja on rinnakkaistermi käsitteelle asiakirjatieto, joka on yhteisön tai yksilön toi-

minnan tuloksena syntyvä tai saapuva tieto.16 Asiakirja ei ole muotoriippuvainen termi,

vaan vuoden 1994 arkistolain mukaan ”Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallista

tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaan-

saatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä tekni-

sin apuvälinein.”17 

Arkistolla  voidaan tarkoittaa kolmea eri asiaa: 1) Organisaation tehtävien hoitamisesta

tai  henkilön  toiminnasta kertyneiden asiakirjallisten  tietojen kokonaisuutta,  2)  edellä

15 Lybeck et al. 2006, 244.
16 Arkistowiki: Asiakirjatieto. Luettu 13.2.2015. 
17 Arkistolaki 3.9.1994/831, 6 §.
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mainittuja kokonaisuuksia säilyttävää instituutiota, organisaatiota tai laitosta ja 3) tilaa,

jossa edellä mainittuja kokonaisuuksia säilytetään.18 Arkistonmuodostajalla tarkoitetaan

yhteisöä tai yksilöä jonka virallisten tehtävien hoitamisesta tai toiminnasta yleensä syn-

tyy yksi tai useampi arkisto.19

Pertinenssiperiaate on  valistusaikana  syntynyt  asiakirjojen  järjestämisperiaate,  jossa

asiakirjat ryhmitellään arkistossa (arkistoinstituutiossa) aiheen mukaisesti. Pertinenssi-

periaatteen korvasi 1800- ja 1900-luvun taitteessa provenienssiperiaate, jonka mukaan

asiakirjat kuuluvat sen organisaation, yhteisön tai yksilön arkistoon, jonka toiminnan tu-

loksena ne ovat syntyneet tai joiden haltuun ne ovat asian käsittelyn myötä päätyneet.20

Arkistotoimen tehtävänä on arkistolain mukaan varmistaa asiakirjallisen tiedon säilymi-

nen ja käytettävyys, huolehtia siihen liittyvästä tietopalvelusta sekä asiakirjallisen tie-

don arvonmäärityksestä. Arkistotoimi on kansainvälisellä mittapuulla varsin ainutlaatui-

nen käsite, sillä se sisältää elementtejä sekä asiakirjahallinnosta että perinteisestä arkis-

tonhoidosta, jotka useissa maissa mielletään eri alojen tehtäviksi.21

Tutkielman ensimmäisessä luvussa perehdyn Renvallin arkistoteoriaan, funktionaalisen

yhteenkuuluvuuden periaatteeseen, sekä sen taustoihin. Toisessa luvussa perehdyn Ren-

valliin historiateoreetikkona ja etenkin siihen, kuinka hänen oppi-isältään Eino Kailalta

omaksutut ajatukset vaikuttivat hänen historiakäsitykseensä ja sitä kautta myös hänen

arkistoajatteluunsa.  Samalla  pohdin asiakirjalähteiden ja  historian suhdetta  Renvallin

ajattelussa. 

18 Arkistowiki: Arkisto. Luettu 13.2.2015.
19 Arkistowiki: Arkistonmuodostaja. Luettu 13.2.2015.
20 Arkistowiki: Pertinenssiperiaate, provenienssiperiaate. Luettu 13.2.2015.
21 Arkistowiki: Arkistotoimi. Luettu 18.2.2015. Lybeck et al. 2006, 19.
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1. Renvall Arkistolaitoksen palveluksessa

Suomen  Arkistolaitos  syntyi  autonomian  aikana,  kun senaatin  yhteyteen  perustettiin

vuonna 1816 Keisarillisen Suomen Senaatin arkisto, joka vuonna 1869 sai nimen Val-

tionarkisto. Historiantutkijoille arkisto avattiin jo vuonna 1859, ja  vuoden 1882 johto-

säännön mukaan Valtionarkiston tehtävä oli historiallisia tutkimuksia tai muita tarpeita

varten asettaa  käytettäväksi  ja  säilyttää  asiakirjoja,  jotka  olivat  omiaan valaisemaan

maan historiaa ja muita olosuhteita.22 Yhdeksi Valtionarkiston ensisijaisimmista tehtä-

vistä määriteltiin näin historiantutkimuksen palveleminen.

Valtionarkiston yhteyteen alettiin  nopeasti  puuhata maakunta-arkistoverkkoa.  Vuonna

1924 asetettiin maakunta-arkistovaltuuskunta valmistelemaan maakunta-arkistojen pe-

rustamista.  Ensimmäinen maakunta-arkisto perustettiin  Hämeenlinnaan vuonna 1927,

toinen  Ouluun  vuonna  1932.  Ennen  sotia  ehdittiin  perustaa  arkistot  vielä  Turkuun

(1932), Viipuriin (1934) sekä Vaasaan (1936). Sotien jälkeen perustettiin maakunta-ar-

kistot  vielä  tuoreisiin  yliopistokaupunkeihin  Jyväskylään  (1967)  sekä  Joensuuhun

(1974).  Valtionarkisto ja maakunta-arkistot  yhdessä sota-arkiston kanssa muodostivat

Arkistolaitoksen.23

Arkistoilla on kiinteä yhteys hallintoon, demokratian toteutumiseen ja oikeusturvaan,

minkä vuoksi niiden säilyttämistä, hallinnointia ja käyttöä ohjaa lainsäädäntö. Suomen

ensimmäinen arkistolaki säädettiin vuonna 1939. Se pohjaisi arkistovaltuuskunnan mie-

tintöön vuodelta 1935 ja oli voimassa yli 40 vuotta. Kansainvälisestä näkökulmasta tar-

kasteltuna ensimmäinen suomalainen arkistolaki syntyi varsin varhain. Ennen vuoden

1939 arkistolakia Valtionarkistolla ei ollut toimivaltaa puuttua viranomaisen arkiston-

muodostukseen.24

Koska  valtuuksia  viranomaisten  arkistonmuodostukseen  puuttumiseen  ei  ollut,  ei

myöskään ollut tarvetta rakentaa yhdenmukaista ohjeistusta viranomaisten arkistonhoi-

toa varten.  Arkistolaitoksen sisällä  tapahtuvaa arkistojen järjestämistä  ja  luettelointia

22 Lybeck et al. 2006, 172; Rastas 1999, 107-110.
23 Lybeck et al. 2006, 173-174.
24 Lybeck et al. 2006, 25, 174.
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puitiin  virkakirjeenvaihdossa,  sekä arkistokokouksissa pikemminkin tapauskohtaisesti

kuin  yleisluontoisesti.  Vasta  arkistolain  myötä  tuli  ajankohtaiseksi  pohtia

yhdenmukaisia ja kiistattomia ohjeita viranomaisia varten. Vuonna 1941 annettiin ohjeet

kuntien  arkistonhoidosta  ja  vuodenvaihteessa  1946-1947  yleisohjeet  valtion

viranomaisten  arkistonhoidosta.  Vuoden  1941  opas  oli  suurimmaksi  osaksi

Valtionarkiston vanhemman amanuenssin Pentti Renvallin käsialaa. Nämä kaksi ohjetta

olivat  ensimmäiset  Arkistolaitoksen  antamat  viralliset  ohjeet.25 Näin  ollen  ne

olennaisella  tavalla  muokkasivat  suomalaista  arkistonhoitoa  seuraavien

vuosikymmenien ajan.

1.1 Suomalaisen arkistotoimen kansainväliset vaikutteet

Suomalainen arkistotoimi ei syntynyt tyhjiössä. Elina Kukkosen mukaan arkistojen seu-

lontaan otettiin Suomessa vaikutteita pääasiassa Saksasta, Ruotsista ja Yhdysvalloista.26

Mielestäni  on  todennäköistä,  että  myös  muita  arkistotoimen  vaikutteita  saatiin  juuri

Ruotsista ja Saksasta. Ruotsin vaikutus on ilmeinen johtuen yhteisestä menneisyydestä

ja sen myötä samankaltaisista instituutioista. Myös Ruotsin yleinen hallintokulttuuri ja

arkistoajattelu oli hyvin samankaltaista kuin Suomessa. Akateeminen kulttuuri on puo-

lestaan Suomessa ollut vanhastaan saksalaisväritteistä.27 On muistettava, että 1900-lu-

vun puoltaväliä edeltävässä Suomessa vieraista kielistä osattiin parhaiten ruotsia ja sak-

saa, ja muualta maailmasta tulleet kansainväliset arkistovaikutteet ovat todennäköisesti

nekin tulleet Ruotsin tai Saksan kautta.

Arkistovaltuuskunnan mietinnössä vuodelta  1935 mainitaan Britannian maineikkaim-

man  arkistoteoreetikon  Hilary  Jenkinsonin  lisäksi  ruotsalainen  arkistovaikuttaja  B.

Boëthius, sekä saksalaisia julkaisusarjoja, kuten esimerkiksi Archivstudien.28 Pentti Ren-

vallin aloittaessa Turun maakunta-arkistonhoitajan virassa vuonna 1945 ei arkistoteo-

reettisen kirjallisuuden tuntemus ollut juuri tästä lisääntynyt. Tämä selviää Renvallin ys-

25 Wilenius 2001, 75.
26 Kukkonen 2006, 15.
27 Mokko 1984, 11.
28 Arkistovaltuuskunta 1935.
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tävän,  tunnetun  sosiologin  Heikki  Wariksen  kirjeestä.  Waris  vieraili  keväällä  1946

Washingtonissa, National Archivessa toimien samalla Renvallin viestinviejänä.

Keskustelimme ensin  arkistohallinnosta  yleensä ja  sitten  arkistoteoriaa  koske

vasta  kirjallisuudesta,  jota  koetin  kysellä  antamiesi  ohjeitten  mukaan.  Minut

vietiin  sitten  käsikirjastoon,  jossa  oli  useita  hyllymetrejä  (tai  jalkoja)

monenlaatuista  kirjallisuutta  arkistoteoriasta  ja  hallinnosta;  mutta

Holmes  joka  tuntui  olevan  enemmän  perillä  varsinkin  eurooppalaisesta

arkistomeiningistä,  sanoi,  että  ei  ole  olemassa  mitään  amerikkalaista

alkuperäistä teosta, vaan että he käyttävät mainitsemaasi JENKINSONin teosta

ja sitten käännöstä hollantilaisesta MULLER, FEITH ja FRUIN, Manual for  the

arrangement  and  description  of  archives,  drawn  up  by  Direction  of  the

Netherlands  Association  of  Archivists; engl  painos  New  York  1940,  mutta

ensimmäinen  hollantilainen  painos  julkaistu  jo  1898.  Holmes  mainitsi  myös

puolalaisen  KONARSKIn  puolankielisen  esityksen  (Nowozytna  archivistyke

polska  i  jej  zadania,  Varsova  1929)  josta  täällä  on  tehty  englanninkielinen

käännös ja jota hän piti parhaana tapaamanaan teoksena.29

Waris myös pyysi National Archivesin edustajia lähettämään arkistoaiheista kirjallisuut-

ta Suomeen ja nimenomaan suoraan Renvallille ”because that is the man that really

counts”.30

Renvall osasi puolaa, hän opetteli kielen aikoinaan Klaus Flemingiä käsittelevää väitös-

kirjaansa varten ja vieraili Puolassa useita kertoja.31 Renvallin vastaus Warikselle touko-

kuussa 1946 puhuu karua kieltään arkistoteoreettisen keskustelun vireydestä meillä ja

maailmalla 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla:

Mainitsemasi  länsieurooppalaiset  arkistoteoreetikot  antoivat  vahvistuksen

käsitykselleni, että mitään mullistavaa sillä alalla ei ole suuressa maailmassa

tapahtunut.  Herra  Konarski  sitävastoin  oli  sekä  henkilönä että  teoreetikkona

29 Wariksen kirje Renvallille 26.4.1946, Pry.
30 Ibid.
31 Orrman 2002, 401.
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minulle  täysin  uusi  tuttavuus.  On  sekin  kohtalon  ivaa,  että  toinen  juoksee

Puolassa  kerran toisensa  jälkeen hänen kirjansa  ilmestymisen  jälkeen,  mutta

ei kuule siitä halaistua sanaaja  toisen  täytyy  käydä  rapakon  takana  asti

onkimassa  asia  tietoonsa.  Pieni  puolustus  minulla  tietysti  on  siinä,  että

Puolassa  liikkuessani  kuljin  tutkijana  enkä  arkistomiehenä,  mutta  se  ei

sittenkään ole riittävä puolustus.32

Renvallin onneksi Konarskin teos löytyi Helsingin yliopiston slaavilaisten kielten osas-

tolta.  Turun maakunta-arkiston  virkakirjeenvaihdosta näkyy,  että  Renvall  uusi  lainan

useita kertoja vuosina 1946 ja 1947. Eljas Orrmanin mukaan puolalaisen arkistoteoreeti-

kon ajatukset eivät kuitenkaan ehtineet vaikuttaa Renvallin arkistoajatteluun ennen hä-

nen siirtymistään Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavia historian professoriksi.33

Wariksen vierailu Washingtonissa johti kirjeenvaihtoon Renvallin ja National Archive-

sin virkamiehen Holmesin kanssa. Vuonna 1947 Renvall lähetti kappaleen uunituoreesta

teoksestaan  Historiantutkimuksen työmenetelmät Yhdysvaltoihin kiitollisuudenosoituk-

sena saamistaan arkistonhoitoa käsittelevistä artikkeleista. Renvall jopa käännätti eng-

lannin kielelle teoksensa sisällysluettelon, sekä luvun ”Art of finding Archive Sources”

(Arkistolähteiden löytämisen taito).34 Kyseinen luku käsittelee jonkin verran Renvallin

ajatuksia arkistoteorian periaatteista.

Renvall kävi myös kirjeenvaihtoa yhdysvaltalaisen arkistojulkaisun The American Arc-

hivistin edustajan kanssa. Huhtikuulle 1948 päivätyssä kirjeessä toimittaja Wood pyysi

Renvallia toimittamaan kopion kirjastaan  Historiantutkimuksen työmenetelmät Colum-

biam yliopiston amerikansuomalaiselle historianprofessorille John H. Wuoriselle, jotta

tämä voisi arvostella teoksen Archivistiin.35 Heti seuraavana päivänä lähetetyssä kirjees-

sä Wood sanoo Wuorisella jo olevan kopion Renvallin teoksesta.36 Julkaistiinko arvoste-

lu The American Archivistissa ja millainen oli Renvallin ajatusten vastaanotto Atlantin

toisella puolen, jää tämän tutkielman puitteissa pimentoon. Renvallin henkilökohtaisissa

32 Renvallin kirje Warikselle 9.5.1946, Pry.
33 Orrman 2002, 401.
34 Renvallin kirje Holmesille 2.12.1947, Pry.
35 Woodin kirje Renvallille 12.4.1948, Pry.
36 Ibid.
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papereissa ei löytynyt mainintaa muista yhteyksistä yhdysvaltalaisiin arkistoammattilai-

siin.

Ulkomaisen arkistokirjallisuuden puute koettiin ongelmaksi etenkin maakunta-arkistois-

sa. Vuoden 1945 arkistokokouksessa keskusteltiin arkistoalan oman julkaisun perusta-

misesta, jossa tiedotteiden ja itse tuotettujen artikkeleiden lisäksi esiteltäisiin alan kirjal-

lisuutta. Suomeen saatu ulkomainen alatietous tuppasi jäämään Valtionarkiston hoteisiin

ja maakunta-arkistonhoitajat tunsivat jäävänsä paitsioon. Vuosin kestäneen keskustelun

jälkeen, vuoden 1949 arkistokokouksessa, vasta virkaan astunut valtionarkistonhoitaja

Yrjö Nurmio kertoi, ettei oman julkaisun perustamiseen sillä haavaa ollut resursseja.

Hän kuitenkin totesi, että  Historiallisen Aikakauskirjan toimituksen kanssa oli sovittu

sen julkaisevan sille tarjottavia arkistokirjallisuutta koskevia arvosteluja. Tämän lisäksi

ulkomaalaista  arkistokirjallisuutta  pyrittäisiin  jatkossa  hankkimaan  kaksin  kappalein,

toinen kappale Valtionarkistoon ja toinen aina jollekin maakunta-arkistolle. Valtionar-

kisto myös laatisi ja kierrättäisi käännöksiä tärkeimmistä alan artikkeleista. Erikseen ar-

vokkaiksi mainittuja julkaisuja olivat The American Archivist sekä ruotsalainen Medde-

landen.37

1.1.1 Kaikkivaltias provenienssiperiaate

Vuonna 1841 Ranskan sisäministeriö julkaisi ohjeen, jonka mukaan arkistonmuodosta-

jan asiakirjat on säilytettävä ehyenä kokonaisuutena, eikä eri arkistonmuodostajien asia-

kirjoja saa sekoittaa keskenään. Tätä periaatetta kutsuttiin nimellä  respect des fonds.

Ohjeen taustalla  ei  ollut  minkäänlaista  tieteellistä  perustelua  tai  teorianmuodostusta,

vaan kysymyksessä oli ratkaisu käytännön järjestämisongelmaan. Kyseinen ohje oli en-

simmäinen viranomaistason ohjeistus arkistojen eheyden säilyttämiseen.38

Preussissa respect des fonds -periaatetta täydennettiin 1880-luvulla niin sanotulla struk-

tuuriperiaatteella,  jonka mukaan myöskään asiakirjojen  keskinäiseen  järjestykseen ei

saanut  jälkikäteen puuttua.  Ulkoisen provenienssiperiaatteen (respect  des fonds)  mu-

kaan eri arkistonmuodostajien arkistoja ei saa sekoittaa keskenään. Preussilaisen struk-

37 Arkistokokous 26.-27.10.1945;  Arkistokokous 25.-26.10.1949, Oma.
38 Lybeck et al. 2006, 221; Saarenheimo 1998, 205.



15

tuuriperiaatteen  mukaan  myöskään asiakirjojen  alkuperäiseen  järjestykseen  ei  saanut

kajota.  Nämä  kaksi  periaatetta  muodostavat  sen  provenienssin  käsitteen,  jonka

noudattamisella  on Pohjoismaissa pitkät  perinteet.  Monissa muissa Euroopan maissa

provenienssiperiaatteesta  puhuttaessa  viitataan  ainoastaan  ulkoiseen  järjestykseen  ja

struktuuriperiaate nähdään omana, erillisenä periaatteenaan.39

Vuosisadan lopulla Hollannissa40 lopullisen muotonsa saanut  provenienssiperiaate  oli

ainoa  suomalaiseen  arkistotyöhön  Renvallin  aikaan  varsinaisesti  omaksuttu  paradig-

ma.41 Renvallin ajattelun kannalta oleellista on myös hollantilaisten Mullerin, Feithin ja

Fruinin näkemys siitä, että arkisto on nimenomaan virkatoiminnassa syntynyt kokonai-

suus. Asiakirjojen muodon sijasta painotettiin niiden yhteyttä viranomaistoimintaan.42

Provenienssiperiaate omaksuttiin nopeasti Euroopan arkistoissa. Ensimmäinen kansain-

välinen  arkistonhoitajien  konferenssi  Brysselissä  vuonna  1910  hyväksyi  käsikirjassa

esitetyn  periaatteen  yksimielisesti.  Ruotsissa  valtionarkistonhoitaja  Emil  Hildebrand

muotoili provenienssiperiaatteen ruotsalaiset piirteet artikkelissaan jo vuonna 1903. Sa-

mana vuonna annetut Ruotsin Valtionarkiston arkistonhoito-ohjeet  perustuivat  prove-

nienssiperiaatteeseen.43

On kuitenkin huomattava, että provenienssiperiaate ei syntynyt halusta tarkastella arkis-

toja  teoreettiselta  kannalta,  vaan  puhtaasti  käytännön  sanelemana.44 Asiakirjamassat

karttuivat arkistoissa sellaista tahtia, ettei niitä voitu enää järjestää valistusajan hengessä

pertinenssiperiaatteen mukaisesti. Myös historiantutkimuksen romantiikan aikana arkis-

toja kohtaan virinnyt kiinnostus vaikutti periaatteen syntyyn. Historiantutkijoiden koh-

distaessa  mielenkiintonsa  asiakirjoihin  lähteinä,  tuli  arkistojen  järjestyksen  palvella

mahdollisimman  monenlaisia  kysymyksenasetteluja.  Aiheenmukainen  pertinenssipe-

riaate ohjasi ja rajoitti tutkijan lähteelle esittämiä kysymyksiä, kun taas provenienssipe-

riaate antoi vallan takaisin tutkijalle. Arkistolaitoksen virkamiehet Taina Vartiainen ja

39 Lybeck et al. 2006, 221-223.
40 Hollantilaiset arkistonhoitajat S. Muller, J. A. Feith ja R. Fruin julkaisivat teoksen Handleiding voor

het  Ordenen en Beschrijven van Archieven  (Käsikirja  arkistojen järjestämisestä ja luetteloinnista)
vuonna 1898. Lybeck et al. 2006, 222-223; Saarenheimo 1998, 206.

41 Lybeck et al. 2006, 221.
42 Lybeck et al. 2006, 222-223; Saarenheimo 1998, 206.
43 Lybeck et al. 2006, 223.
44 Saarenheimo 1998, 205.
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Riitta Sihvonen toteavatkin provenienssiperiaatteen kehitetyn ”arkistotieteen ja histo-

riantutkimuksen lähdekriittisten vaatimusten synteesinä.”45

Eljas Ormannin mukaan provenienssiperiaate omaksuttiin Suomessa 1900-luvun alussa,

viimeistään 1920-luvulla. Normatiivisen ilmauksen se sai vasta 1940-luvulla annetuissa

arkistonhoito-ohjeissa. Termi  provenienssi tuli suomen kieleen 1920-luvulla, kun val-

tionarkistonhoitaja  Kaarlo  Blomstedt  käytti  sitä  artikkelissaan  Historiallisessa  Aika-

kauskirjassa.46 

Suomessa provenienssiperiaatteen soveltamiseen on alusta asti suhtauduttu melko va-

paamielisesti ja periaatetta on tulkittu monin eri tavoin.  Tuomiokirjojen47 sijoituspai-

koista keskusteltiin kiihkeästi vuoden 1936 arkistokokouksessa. Tuomiokirjoista on ole-

massa kahdet kappaleet, alkuperäiset konseptikappaleet ja puhtaaksikirjoitetut, renovee-

ratut kappaleet, jotka ovat molemmat arvokkaita historiantutkimukselle. Ennen maakun-

ta-arkistojen perustamista molemmat tuomiokirjasarjat oli luonnollisesti sijoitettu Val-

tionarkistoon. Maakunta-arkistonhoitajat esittivätkin vuonna 1936, että tuomiokirjat oli-

si nyt sijoitettava maakunta-arkistoihin, sillä muutoin maakunta-arkistoista puuttuisi riit-

tävän vanha materiaali historiantutkijoiden käytettäväksi. Valtionarkiston arkistonhoita-

jat olivat haluttomia luopumaan arvokkaista tuomiokirjoista ja esitettiinpä perusteluksi

jopa sitä, että pätevimmät historiantutkijat löytyivät Helsingistä.48

Oulun maakunta-arkistonhoitaja Lauri Kujala ehdotti kompromissiratkaisuksi, että sa-

man tuomiokirjan konsepti- ja renoveerattu kappale sijoitettaisiin eri keskusarkistoon.

Jos tällaiseen ratkaisuun päädyttäisiin, ”olisi provenienssiperiaatteen mukaan konsepti-

tuomiokirjat sijoitettava maakunta-arkistoihin ja renoveeratut tuomiokirjat valtionarkis-

toon”.49

Valtionarkistonhoitaja puolestaan vastasi huomauttamalla, että ”kaikkialla maailmassa

on luovuttu provenienssiperiaatteen tarkasta noudattamisesta vanhimpaan materiaaliin

45 Lybeck et al. 2006, 222; Renvall 1953, 99; Vartiainen & Sihvonen 1983, 149.
46 Lybeck et al. 2006, 223; Orrman 2000, 141-142.
47 Tuomiokirjoilla tarkoitetaan tuomioistuinten pöytäkirjoja. Ne ovat säilyneet yhtenäisinä sarjoina 

1600-luvulta lähtien. Lybeck et al. 2006, 172.
48 Arkistokokous 25.-26.1.1936, Oma.
49 Arkistokokous 25.-26.1.1936, Oma.
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nähden.” Tuomikirjat jäivät Valtionarkistoon. Asiaan palattiin uudelleen jo seuraavana

vuonna, kun keskusteltiinn Vanhan Suomen arkistojen sijoituspaikasta. Ragnar Rosénin

alustuksen mukaan ”varsinaiset Vanhan Suomen arkistot olisi – jos yksinomaan prove-

nienssia pidetään silmällä – jaettava Valtionarkiston ja Viipurin maakunta-arkiston kes-

ken.”50

Tämä ”selvä paikallinen provenienssi”, tai ”paikallisuusperiaate” on omintakeinen suo-

malainen tulkinta provenienssiperiaatteesta. Missään provenienssiperiaatteen määritel-

mässä  ei  väitetä,  että  periaate  jotenkin  määrittäisi  arkiston  lopullisen  sijoituspaikan

mahdollisimman lähelle arkiston alkujaan muodostanutta viranomaista.

Arkistokokouksissa käydyt keskustelut osoittavat, että vaikka provenienssiperiaate oli

Suomessa hyväksytty teoreettiseksi, toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi, tulkittiin sitä lu-

kuisin eri tavoin, eikä sen merkityksestä oltu saavutettu lopullista konsensusta. Prove-

nienssilla tarkoitettiin tilanteesta riippuen eri asioita ja siihen saatettiin vedota jopa täy-

sin vastakkaisia argumentteja perusteltaessa.

Provenienssiperiaatteen verraittain vapaamielinen käyttö ei jäänyt huomaamatta aika-

laisilta  itseltään.  Helsingin  kaupungiarkistonhoitajaksi  siirtynyt  Ragnar  Rosén  toteaa

kollegalleen Pentti Renvallille helmikuussa 1946 osoittamassaan kirjeessä, kommentoi-

dessaan Renvallin muotoilemaa ”funktio-oppia”, ettei näe sen olevan ristiriidassa ”oi-

kein käsitetyn provenienssiperiaatteen” kanssa.51

Pekka Henttonen toteaa artikkelissaan, että provenienssiperiaatetta ei ensinkään voida

pitää teoriana, vaan pikemminkin metodina. Arkistokäytännöt eivät itse asiassa perustu

mihinkään itsenäiseen ja yleiseen teoriaan,  vaan joukkoon kansallisissa konteksteissa

tulkittuja toimintaperiaatteita.52 Henttosen väite kuvaa mielestäni osuvasti 1900-luvun

ensimmäisen puoliskon suomalaista arkistotointa.

50 Arkistokokous 13.2.1937, Oma.
51 Rosénin kirje Renvallille 23.2.1946, Pry. Kursivointi allekirjoittaneen.
52 Henttonen 2004.
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1.2 Arkistokokoukset – paljon melua käytännöistä

Valtionarkiston ja maakunta-arkistojen järjestäytyessä 1930-luvulla alkoivat arkistojen

edustajat kokoontua vuosittain valtakunnallisissa arkistokokouksissa. Näissä kokouksis-

sa käsiteltiin paljon erilaisia suomalaista arkistotointa koskevia, lähinnä käytännöllisiä

kysymyksiä, mutta pöytäkirjoista on nähtävissä jonkin verran myös arkistotyötä koske-

vien periaatteiden pohdintaa. 

Anne Wileniuksen mukaan suomalainen arkistoteoreettinen keskustelu on aina liittynyt

kiinteästi pragmaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Teoreettisiin kysymyksiin on otettu

kantaa, kun sille on ollut akuuttia tarvetta. Hänen mukaansa valtakunnallisten arkistoko-

kousten merkitys on ollut lähinnä yhdenmukaisten käytäntöjen luomisessa arkistotoi-

men kentälle.53

Ensimmäinen arkistokokous pidettiin  1.2.1934 Helsingissä.54 Arkistoteoreettinen  kes-

kustelu oli Renvallin aikaa edeltävissä kokouksissa vähäistä. Maakunta-arkistonhoitaja

Lauri Kujala oli 1930-luvulla yksi harvoista arkistokokousten osanottajista, jota teoreet-

tisemmat arkistokysymykset kiinnostivat ja joiden pohtimisen hän näki mielekkäänä.55

Vuoden 1935 arkistokokouksessa nuorelle maisteri Kujalalle annettiin tehtäväksi suo-

malaisen arkistoterminologian kokoaminen yhteen.56

Kujala tarttui työhön ilmeisen perusteellisella otteella. Vuoden 1937 arkistokokouksessa

käsiteltiin  Kujalan  alustusta  aiheesta  ”Suomalainen  arkistoterminologia”.  Alustus  on

10-sivuinen ja Kujala oli aiheeseen perehtyäkseen tehnyt opintomatkan Saksaan tutus-

tuakseen sikäläiseen terminologiaan. Kujala toteaa kokouksessa saksalaisen terminolog-

ian olevan suomalaisen arkistosanaston lailla vakiintumatonta ja että hän haluaa odottaa

muutamien aihetta käsittelevien artikkeleiden valmistumista ennen lopullisen raporttinsa

jättämistä. Ehdotukseen suostuttiin ja valtionarkistonhoitaja Blomstedt kiitteli Kujalaa

tämän jo tekemästä työstä.57

53 Wilenius 2001, 98.
54 Arkistokokous 1.2.1934.
55 Katso esimerkiksi Veli-Matti Syrjön artikkeli Kujalan ja Renvallin välisistä arkistoteoreettisista 

keskusteluista. Syrjö 1987.
56 Arkistokokous 1.2.1934; Arkistokokous 23.3.1935, Oma.
57 Arkistokokous 13.2.1927, pöytäkirjan liitteenä oleva alustus ”Suomalainen arkistoterminologia”, 
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Neljän vuoden kuluttua alkuperäisestä toimeksiannosta, vuoden 1939 kokouksessa Ku-

jala esittää lopullisen alustuksensa, joka ei valitettavasti ole säilynyt pöytäkirjan liittee-

nä. Heti keskustelun aluksi Kujala selventää, ettei hänen tarkoituksenaan suinkaan ole

antaa  tyhjentävää  esitystä  aiheesta,  ”vaan  pikemminkin  esimerkinluontoisina  koettaa

selvittää eräitä ratkaisua kaipaavia arkistoterminologiaa koskevia kysymyksiä”.58

Valtionarkistonhoitaja Blomstedt kiittelee Kujalaa tämän vaivannäöstä, mutta huomaut-

taa kuitenkin,  ettei  terminologiakysymyksestä ole  syytä tehdä velvoittavia päätöksiä,

vaikka selvitys onkin hyödyllinen. ”Käytäntö lopulta vakiinnuttaa termit.”59 Tämän to-

teamuksen jälkeen yksittäisistä termeistä käydään keskustelua, mutta mihinkään loppu-

tulokseen ei päästä. Todennäköisesti valtionarkistonhoitaja Blomstedtilla itsellään oli ol-

lut vuoden 1935 kokouksessa mielessä pikemminkin käytännön työtä helpottava termi-

nologian pikainen kokoaminen, kuin kattava teoreettinen pohdinta eri termien merkityk-

sistä ja suhteista. Suomalaisessa arkistotyössä teoria ja käytäntö on usein kokouspöytä-

kirjojen ja ohjeistuksen perusteella nähty toisilleen vastakkaisiksi asioiksi.

Arkistolaitoksessa vallinneen varsin kielteisen asenteen arkistoteoriaa kohtaan voi sel-

keästi nähdä Valtionarkiston vuonna 1947 virka-arkistojen hoitamisesta antamista oh-

jeista: ”Kun arkistonjärjestelyn tarkoitus on käytännön palveleminen, on sille turha etsiä

yhtä ainoata oikeata teoreettista pohjaa”.60 Tämä ohjeistus oli suurimmaksi osaksi arkis-

tonhoitaja Martti Kerkkosen muotoilema. Kerkkonen kiisteli teorian ja käytännön arkis-

totyön suhteesta Renvallin kanssa useampaan otteeseen.

Varsinainen arkistoteoreettinen keskustelu jäi arkistokokouksissa vähäiseksi. Teoria ja

käytäntö nähtiin toisilleen vastakkaisiksi asioiksi, eikä teoreettista pohdintaa nähty käy-

tännön työtä edesauttavana toimintana. Mahdollisissa vastakkainasetteluissa käytännöl-

lisin ehdotus yleensä voitti. Renvallin luovuttua arkistourasta teoreettisempia kysymyk-

siä käsiteltiin seuraavan kerran vasta 1970-luvulla, kun alettiin valmistella uutta arkisto-

lakia. Tuolloin tajuttiin, että monet keskeiset käsitteet olivat yhä määrittelemättä ja käy-

Oma.
58 Arkistokokous 5.3.1938; Arkistokokous, 18.2.1939, Oma.
59 Arkistokokous 18.2.1939, Oma.
60 Valtionarkiston kiertokirje n:o 3, Ka.
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tännöt perustelematta suomalaisessa arkistotoimessa. Vuoden 1939 laissa ei esimerkiksi

oltu määritelty edes asiakirjan käsitettä. Vuoden 1975 arkistokokouksessa uutta lakia

työstäneen  arkistotoimikunnan  edistystä  selostava  valtionarkistonhoitaja  Toivo  J.

Paloposki toteaakin avauspuheenvuorossaan:

Työn edetessä olemme voineet havaita, että toimeksiannon määrittelemien

tehtävien alle peittyy tavaton määrä asioita, joita meillä Suomessa on tutkittu

valitettavan vähän tai ei ollenkaan.61

1.3 Lauri Kujala muotoilee perustuksen Renvallin teorialle

Arkistojen järjestämisellä  ja  luetteloinnilla  tarkoitetaan  aineiston fyysistä  ja  intellek-

tuaalista hallintaa. Aineiston fyysisellä hallinnalla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että ar-

kistonmuodostaja  tai  päätearkistonhoitaja62 on selvillä  siitä,  mitä  arkistoaineistoa  on,

paljonko sitä on ja missä se tarkalleen sijaitsee. Intellektuaalisella hallinnalla puolestaan

tarkoitetaan aineiston tiedollista ja käsitteellistä hallintaa. Intellektuaalista hallintaa ovat

muun muassa aineiston järjestäminen,  luettelointi,  kuvailu ja  erilaisten hakemistojen

laatiminen.63

 

Arkiston järjestäminen kuuluu perinteisiin arkistotehtäviin. Järjestämisellä tarkoitetaan

epäjärjestykseen joutuneen arkiston uudelleenjärjestämistä siten, ettei asiakirjojen todis-

tusvoimaa rikota. Luettelointi puolestaan on kiinteästi yhteydessä järjestämiseen. Arkis-

toluettelossa64 on nähtävissä järjestämisen lopputulos. Arkistoluettelo heijastelee saman-

aikaisesti arkiston konkreettista järjestystä, sekä helpottaa aineiston käytettävyyttä. Se ei

periaatteessa ohjaa arkiston järjestämistä, vaikka suomalaisessa arkistotoimessa tämä on

vanhastaan ollut yleistä.65

61 Arkistokokous 2.-3.12.1975, kokouksen puheenjohtajan alustus, Oma.
62 Päätearkistolla tarkoitetaan arkiston loppusijoituspaikkaa. Arkistowiki: Päätearkisto. Luettu 

6.11.2015
63 Lybeck et. al. 2006, 134.
64 Arkistoluettelolla tarkoitettiin Renvallin aikaan luetteloa arkistossa pysyvästi säilytettävistä 

asiakirjoista, joka laadittiin usein arkistokaavan pohjalta. Arkistowiki: Arkistoluettelo. Luettu 
20.5.2015.

65 Lybeck et al. 2006, 134-135, 141.
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Arkistoluettelon laatiminen perustuu arkistokaavaan. Arkistokaava66 on ruotsalais-suo-

malainen arkistotoimen erikoisuus, jolla ei ole juuri kansainvälisiä vastineita. Perintei-

nen arkistokaava, niin kutsuttu ABC-kaava, antaa asiakirjasarjoille kirjaintunnukset, jot-

ka määrittelevät  sarjojen keskinäisen järjestyksen ja suhteet.  Asiakirjojen keskinäistä

järjestystä sarjojen sisällä arkistokaava ei määrittele.67 Pääsarjoille voidaan muodostaa

yksi tai useampi sarja jota merkitään pienellä kirjaimella. Esimerkiksi pääsarja C Pöytä-

kirjat voi sisältää sarjan Ca Kokouspöytäkirjat. Tämä sarja puolestaan voi sisältää yhden

tai useamman alasarjan: Caa Vuosikokouspöytäkirjat. Pääsarjojen tunnukset ovat kiin-

teitä, sarjat ja alasarjat tapauskohtaisia.68

Hollantilaisten arkistonhoitajien Mullerin, Feithin ja Fruinin mukaan arkistonmuodos-

tuksen ohjaaminen,  eli  asiakirjojen  säilyttämiseen  tai  järjestämiseen  puuttuminen,  ei

kuulunut arkistonhoitajan tehtäviin,  vaan arkistonhoitaja yksinkertaisesti  otti  hoitaak-

seen viranomaisen toiminnasta muodostuneen arkiston.69 

Suomessa arkistonmuodostukseen puuttumista ei missään vaiheessa ole koettu ongel-

malliseksi ja viranomaisten arkistonmuodostusta on pyritty ohjeistamaan 1930-luvulta

lähtien. Jari Lybeckin mukaan Suomessa on ollut periaatteena vahvistaa arkiston raken-

ne arkistoluettelon avulla sen ollessa vielä arkistonmuodostajan hallussa. Periaate on pe-

räisin  Ruotsista,  jossa  sitä  alettiin  noudattaa  1900-luvun  alussa.  Suomessa  käytäntö

yleistyi 1930-luvulla. Näin päätearkisto ei luonut arkiston rakennetta, vaan rakenne oli

jo valmiina.70

Juuri halu saavuttaa yhdenmukaisuutta maakunta-arkistojen arkistonhoidossa johti jär-

jestämis- ja luettelointikysymykseen tarttumiseen.71 Arkistovaltuuskunnan mietinnössä

vuodelta  1935 puhutaan ”valvovasta  ja  ohjaavasta  toiminnasta”,  jopa  pakkokeinojen

66 Arkistokaavaa kutsutaan toisinaan myös järjestelykaavaksi tai ABC-kaavaksi. Jaana Kilkin mukaan
järjestelykaava-termiä  suosittiin  1970-luvulle  asti,  arkistokaava  tuli  ammattiterminologiaan  vasta
vuonna 1979 (Luentomuistiinpanot 7.11.2013).

67 Lybeck et al. 2006, 144.
68 Esimerkki ABC-kaavasta, kts. Liite 1.
69 Lybeck et al. 2006, 223, 231, 246.
70 Lybeck et al. 2006, 141.
71 Orrman 1983, 105.
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käyttämisestä viranomaisen toiminnan ohjauksessa.72

Heti  ensimmäisessä arkistokokouksessa helmikuussa 1934, kun keskusteltiin tuomio-

kuntien arkistojen järjestämisestä ja luetteloinnista, nousi kysymys arkistokaavasta esil-

le. Martti Kerkkosen alustus aiheesta pohjasi suurelta osin Ruotsista otettuun malliin.

Samaisen kokouksen kuudennessa pykälässä, Lääninhallitusten arkistojen järjestely ja

signeeraus, maakunta-arkistonhoitaja Kujala esitti ensimmäisen kerran periaatteen, joka

tuli olemaan keskeinen Renvallin arkistoteoreettisessa ajattelussa. Kommentoidessaan

arkistonhoitaja Österbladhin luonnostelemaa asiakirjasarjojen järjestystä Kujala toteaa:

”Arkistohan sisältää kaksi pääosaa: viraston vastaanottamat ja sen toiminnassa synty-

neet asiakirjat. Tämä kahtiajako olisi otettava huomioon.” Tämän lisäksi Kujala esittää,

että diaarien tulisi olla ensimmäisenä hyllyssä ja luettelossa, sillä niistä arkiston käyttö

yleensä  aloitetaan.  Diaarien  jälkeen  tulisivat  saapuneet  asiakirjat,  sitten  konseptit  ja

pöytäkirjat.73

Yrjö Nurmio kannatti diaarien sijoittamista ensimmäiseksi. Österbladh oli Kerkkosen

tavoin noudattanut ruotsalaista mallia ja sijoittanut ”keskeisimmän” sarjan, eli pöytäkir-

jat ensimmäiseksi, joten luonnollisesti Kerkkonen kannatti Österbladhin esitystä. Rosén

puolestaan totesi, ettei Ruotsissakaan olla enää tähän malliin tyytyväisiä, ja diaarien tu-

lisi näin ollen olla ensimmäisinä. Valtionarkistonhoitaja Blomstedtille oli yhdentekevää,

mihin järjestykseen päädytään, kunhan järjestys on kaikkialla yhdenmukainen.74

Lopulta  lääninhallitusten  arkistojen  järjestämisessä  päätettiin  noudattaa  Österbladhin

ehdotusta, sillä kolme arkistoa oli jo ehditty järjestää sen mukaan.75 Vaikka arkistonhoi-

don kysymyksiin otettiin mallia Ruotsista, käy kokouspöytäkirjoista selkeästi ilmi, ettei

niitä pidetty minään lopullisena totuutena. Käytäntöjä uskallettiin muokata omia tarpeita

paremmin vastaaviksi.

Asiakirjasarjojen keskinäiseen järjestykseen palattiin jo seuraavassa kokouksessa vuon-

na 1935, kun Kujala alustuksessaan lääninhallinnon arkistojen järjestämisestä jälleen

72 Arkistovaltuuskunta 1935.
73 Arkistokokous 1.2.1934, Oma.
74 Ibid.
75 Ibid.
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esitti, että ”sarjain keskinäinen järjestys tulisi sellaiseksi, että diaarit ja saapuneet asia-

kirjat olisivat peräkkäisinä sarjoina, mieluummin niin, että diaarit muodostaisivat koko

arkiston ensimmäisen sarjan.”76

Kerkkonen esitti, että pitäydyttäisiin edellisessä kokouksessa päätetyssä järjestyksessä,

pöytäkirjat ja konseptit ensimmäisiksi. Kujala ei kuitenkaan perääntynyt, vaan huomaut-

ti, ettei edellisessä kokouksessa ratkaistu näiden kahden ehdotusten paremmuutta vaan,

että Österbladhin ehdotus hyväksyttiin siitä syystä, että sitä oli jo ehditty soveltaa kol-

meen arkistoon.  Hän jatkoi vetoamalla provenienssiperiaatteeseen, joka Kujalan mu-

kaan tulisi parhaiten huomioiduksi silloin, kun arkistokaavan järjestys olisi sopusoin-

nussa asioiden käsittelyjärjestyksen kanssa virastoissa. Näin ollen myös arkiston kahtia-

jako viranomaisen vastaanottamiin ja sen toiminnassaan tuottamiin asiakirjoihin tulisi

huomioida. Diaarit kuuluivat alkuun, koska ne olivat arkiston käytön lähtökohta.77 Pöy-

täkirjasta käy selvästi ilmi, kuinka konsensusta provenienssin lopullisesta merkityksestä

ei vieläkään ole saavutettu ja kuinka periaatetta käytetään mitä moninaisimpien näkö-

kulmien perustelemiseen.

Valtionarkistonhoitaja Blomstedt,  jolla  oli  kokouksissa viimeinen sana,  katsoi  prove-

nienssiperiaatteen huomioimisen olevan maisteri Kujalan ehdottaman järjestyksen etu.

Hän kuitenkin totesi pääasian olevan sen, että sovitaan yksi yhteinen järjestys, mitä nou-

datetaan. Itse järjestys, johon sarjat tulevat toisiinsa nähden on sivuseikka.78 Valtionar-

kistonhoitaja Blomstedt otti arkistokokouksissa harvoin itse kantaa väittelyihin.

Maaliskuun 1938 arkistokokouksessa keskusteltiin malliluettelojen laatimisesta erilaisia

arkistoja  varten viranomaisten arkistonmuodostuksen tueksi.  Kujala  esitti  alustukses-

saan,  että  esimerkkiä  malliluetteloihin  otettaisiin  Ruotsista.  Mallien  avulla  voitaisiin

velvoittaa viranomaisia arkistonhoidollisissa asioissa ja näin arkistot olisivat jo luovu-

tettaessa järjestyksessä.79 Vaikka Mullerin, Freithin ja Fruinin ajatukset olivat Suomessa

tunnetut, ei niitä selvästi tulkittu kuin Raamatun sanaa, vaan käytännön hyödyt sanelivat

toimintamallit. Valmiiksi järjestetty ja luetteloitu arkisto säästi arkistolaitoksen resursse-

76 Arkistokokous 23.3.1935, Oma.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Arkistokokous 5.3.1938, Oma.
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ja, siksi viranomaisia ohjaavan toiminnan merkitystä korostettiin.

Malliluetteloiden  laatimista  kannatettiin  yksimielisesti.  Ruotsalaiset  luettelot  koettiin

kuitenkin  liian  kaavamaisiksi  ja  yksityiskohtaisiksi.  Valtionarkistonhoitaja  Blomstedt

totesi, että tulisi suunnitella sekä yleiset ohjeet kaikkia viranomaisia varten että erikois-

ohjeet kutakin virastolajia varten.80 Ennen arkistolakia ei viranomaisille voitu antaa sito-

via ohjeita, mutta vuoden 1938 kokouksessa lain tuomiin toimivaltuuksiin jo valmistau-

duttiin. 

Suomessa ABC-kaava vahvistettiin virallisesti käyttöön Renvallin muotoilemissa vuo-

den 1941 ohjeissa kunnallisten arkistojen hoidosta.81 Ohjeet sisälsivät myös malliluette-

loita erilaisille kunnallisille toimijoille. Arkistokokouspöytäkirjoista on nähtävissä, että

arkistokaava oli arkistonhoitajille tuttu jo 1930-luvun puolivälissä, kauan ennen kaavan

käytön virallista vahvistamista.

Lopulta, Valtionarkiston vuoden 1947 ohjeissa, arkistojen rakenteesta kerrotaan seuraa-

vaa: 

Kussakin arkistossa voidaan – ainakin teoreettisesti – erottaa  k a k s i  p ä ä

-osaa, joista toiseen kuuluvat virastossa itsessään syntyneet asiakirjat ja toiseen

virastoon lähetetyt tai jätetyt asiakirjat. Edellinen ryhmä varsinaisesti osoittaa

viraston  omaa  toimintaa  ja  on  sen  vuoksi  useimmiten  yleiseltä  

arkistonhoidolliselta  kannalta  arvostellen  tärkeämpi.  Näiden  kahden  ryhmän

toisistaan  erillisenä  pitäminen  on  suotava  järjestelytapa,  jota  tavallisesti

noudatetaankin. Kun näet viraston arkiston on oltava pysyväisenä osoituksena

viraston  toiminnasta,  on  luonnollisesti  tärkeätä,  että  ne  asiakirjat,  joista

viraston  omat  toimenpiteet  varsinaisesti  ilmenevät,  pysytetään  erillisinä

asiakirjasarjoina.82

Näin Suomessa arkistokaavan lähtökohdaksi otettiin lopulta asioiden käsittelyjärjestys

80 Idib.
81 Valtionarkiston kiertokirje n:o 3, Ka.
82 Valtionarkiston kiertokirje n:o 3, Ka.
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viranomaistoiminnassa sekä arkiston käyttö päätearkistossa, Kujalan esityksen mukai-

sesti. Arkiston nähtiin koostuvan kahdenlaisista asiakirjoista, viranomaisen luomista ja

sille saapuneista. Tälle perustukselle Renvall lähti rakentamaan omaa funktionaalisen

yhteenkuuluvaisuuden periaatettaan.

1.4 Renvall ja viranomaisen funktiot arkistonmuodostajina

Arkiston  hoito  ja  arkistoteoria  kulkevat  erottamattomasti  käsi  kädessä,

arkistonhoito  soveltaa  käytäntöön  arkistoteorian  periaatteita  ja  toisaalta

arkistoteoria  lausuu julki  ja  muovaa yhtenäiseksi,  sisäisesti  ristiriidattomaksi

järjestelmäksi  ne  säännöt  ja  periaatteet,  joita  arkistonhoidollinen  toiminta

noudattaa.  Kun  käytäntö  ja  teoria  näin  ovat  kiinteässä  vuorovaikutuksessa

keskenään  merkitsee  muutos  jommassakummassa  yleensä  muutosta  myös

toisessa.83

Päiväämättömässä muistiinpanossaan  Arkistollista  funktionalismia  Renvall  listaa sen-

hetkisen arkistoteorian puutteita käytännön arkistotyössä. Hänen mukaansa vanhat teo-

reettiset periaatteet eivät enää sovellu uudenaikaiseen monimutkaistuneeseen arkiston-

hoitoon. Yksi keskeinen ongelma on kysymys arkiston yhtenäisyydestä:

Arkistoteoria vaatii, että kunkin viranomaisen arkiston tulee olla kokonaisuus,

josta ei osia eroiteta yhdistettäväksi muun viranomaisen arkistoon. Käytäntö ei

kuitenkaan suostu seuraamaan tätä periaatetta.84

Esimerkiksi Renvall antaa tilanteen, jossa viranomaisen tehtävät siirtyvät toiselle viran-

omaiselle.85 Tällöin myös tehtävää koskevia asiakirjoja siirretään viranomaiselta toisel-

le.  Siirtäminen rikkoo provenienssiperiaatetta,  mutta  on silti  viranomaisen toiminnan

kannalta välttämätöntä.86

83 Päiväämätön konekirjoitusliuska Arkistollista funktionalismia, Ay 2, Pry.
84 Ibid.
85 Renvall antaa esimerkiksi tapauksen, jossa kaupparekisterin pito siirrettiin kruununvoudilta 

henkikirjoittajalle. Päiväämätön konekirjoitusliuska Arkistollista funktionalismia, Ay 2, Pry.
86 Päiväämätön konekirjoitusliuska Arkistollista funktionalismia, Ay 2, Pry.



26

Myös itse kuntarakenne hankaloitti Renvallin mukaan arkistonhoitoa senhetkisen teo-

reettisen  ohjeistuksen  puitteissa.  Kuntaorganisaatio  koostui  lukemattomista  viran-

omaisista ja elimistä, joiden asiakirjoista kunnankirjuri usein käytännössä vastasi. Toisi-

naan kunnankirjuri erotti eri toimijoiden arkistot omiksi kokonaisuuksikseen, toisinaan

kunnalta taas nähtiin syntyvän yksi ainoa yhteinen arkisto.

Renvallin mukaan edellä kuvatut hankaluudet olivat saattaneet koko vanhan arkistoteo-

rian huteralle pohjalle:

Tätä  seikkaa  tuskin  voi  olla  tulkitsematta  niin,  että  kehitys  on  sivuuttanut

oikeaoppisena  pitämämme  arkistoteorian.  Se  pätee  vain  ainekseen  nähden

jonka sisäinen organisaatio tai  rakenne on suhteellisen yksinkertainen,  mutta

ei enää vastaa organisaatioltaan pitemmälle kehittynyttä ainesta.  Se on toisin

sanoen vain erikoistapaus.87

Hän ei  kuitenkaan ole halukas hylkäämään kaikkia vanhoja periaatteita,  vaan pyrkii

tekstissään  osoittamaan,  että  hänen  ehdottamansa  korjausliike  ei  itse  asiassa  kumoa

aiempaa arkistoteoriaa,  vaan  pikemminkin  osoittaa  sen  osaksi  laajempaa  periaatetta.

Renvallin mukaan vanha arkistoteoria toimi tiettyjen rajojen puitteissa käsiteltäessä suh-

teellisen yksinkertaista aineistoa.88

Toisin  sanoen,  jos  voimme  löytää  ne  perusteet,  joiden  osalta  moderni

arkistonmuodostus  poikkeaa  siitä,  mitä  arkistonhoidon  nykyiset  periaatteet

pitävät  normaalina  voimme  toivoa  siten  pääsevämme  määrittelemään

arkistonhoitoperiaatteet  laajemmin  ja  niin,  että  sulkevat  sisäänsä  myös

arkistonmuodostumisperiaatteet. Täten saavutettaisiin uudelleen arkistonhoidon

ja arkistoteorian välinen sopusointu ja tätä on tarkoitus seuraavassa yrittää.89

87 Ibid.
88 Ibid.
89 Päiväämätön  konekirjoitusliuska  Arkistollista  funktionalismia, Ay  2,  Pry.  Renvall  palaa  samaan

kysymykseen  kirjeessään  Valtionarkistolle  29.3.1946  viittaamalla  siihen,  että  vallalla  olevat
arkistonmuodostusperiaatteet  ovat  syntyneet  yksinkertaisempia  arkistoja  varten.  Renvallin  kirje

Valtionarkistolle 29.3.1946, n:o 163, Tma.
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Yhdeksi vanhan arkistoteorian keskeisimmäksi ongelmaksi Renvall näki siis sen, ettei

se millään lailla ohjannut arkistonmuodostusprosessia, vaan puuttui ainoastaan jo muo-

dostuneen arkiston hoitoon. Juuri tämän vuoksi se toimii ainoastaan yksinkertaisten ar-

kistojen kanssa. 

Renvall esittää arkistoteorian ajantasaiseksi saattamisen keinoksi koko viranomaisen kä-

sitteen uudelleenmäärittelyä.

Kun  ajattelemme  viranomaista  on  asennoitumisemme  jollakin  tavoin  kovin

esineellinen. Me ajattelemme, että viranomainen voi olla joko jokin virasto tai

laitos tai sen osasto tai myöskin yksityinen virkamies, mutta yleensä katsomme,

että  viranomaisen  täytyy  olla  jollakin  tavoin  kouriintuntuvasti  erotettavissa

oleva kokonaisuus.90

Tällainen ajattelu harhauttaa Renvallin mukaan arkistonmuodostusta, sillä viranomaise-

na, esimerkiksi kruununvoutina, toimiminen on vain yksi puoli yksilön elämästä. Viran-

omaisena työskentelyn lisäksi hän on yksityishenkilö ja saattaa esimerkiksi toimia luot-

tamustoimessa. Näin ollen viranomainen ei ole yhtä kuin henkilö, vaan virka on tälle

henkilölle määrätty funktio. Sama koskee viranomaista, jonka tehtäviä hoitaa useampi

henkilö. Tästä Renvall päättelee, että ”ratkaisevaa viranomaisen käsitteelle ei ole konk-

reettinen henkilö tai henkilöryhmä, vaan että viranomaisen käsite erottamattomasti liit-

tyy määrätyn funktion suorittamiseen”.91 

Tämä tulisi Renvallin mukaan huomioida myös arkistonmuodostuksessa. Edellä maini-

tut ongelmat tehtävien ja samalla asiakirjojen siirtymisestä viranomaiselta toiselle voi-

taisiin välttää, kun viranomaisen tehtävä, ei viranomainen itsessään, nähtäisiin arkiston-

muodostajana.92 Samaa viranomaisen käsitteen uudelleenmäärittelyä Renvall käsittelee

kirjeessään Valtionarkistolle helmikuussa 1946: 

Arkistonmuodostuksen rajat asettaa siis ei henkilön vaikutuspiiri, vaan julkisen

90 Päiväämätön konekirjoitusliuska Arkistollista funktionalismia, Ay 2, Pry.
91 Ibid.
92 Päiväämätön konekirjoitusliuska Arkistollista funktionalismia, Ay 2, Pry.
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tehtävän  vaikutuspiiri,  mikä  käytännössä  voidaan  pukea  sanoiksi

määrittelemällä, että arkistonmuodostajana ei ole henkilö, vaan julkinen tehtävä

eli viranomaisen funktio. Kun viranomaisen määritelmä edelläsanotulla tavalla

oikaistaan, poistuu samalla välttämättömyys pitää viranomaisen arkistoa  y h t e

n ä  a i n o a n a  arkistokokonaisuutena.93

Samalla Renvallin mukaan vältetään se provenienssiperiaatteen ongelma, ettei arkisto-

kokonaisuutta tule pirstoa, sillä yksi kun yksi funktio muodostaa yhden arkistokokonai-

suuden, ei tarvetta arkiston pirstomiseen tule. Myös vaatimus siitä, ettei viranomaisen

arkistonmuodostukseen tule puuttua, kierretään, sillä arkisto voidaan jo sen syntyessä

muodostaa siihen lopulliseen järjestykseen, missä se tullaan säilyttämään.94 Renvall pe-

rusteli kantaansa käytännön hyödyillä, sillä sitä kieltä hänen kollegansa ymmärsivät.

Samassa kirjeessä Renvall väittää funktionaalisen yhteenkuuluvuuden periaatteen säilyt-

tävän asiakirjan todistusvoimaisuuden, eli tekevän saman asian kuin provenienssiperiaa-

te, ainoastaan paremmin.

Provenienssiperiaatteen  vaikutus  alkaa  kuten  tunnettua  vasta  siitä  hetkestä

saakka, jolloin asiakirja on arkistoitu. Voimakkaan konservatiivisuutensa vuoksi

se joko ei anna minkäänlaista osviittaa siitä, miten asiakirja on arkistoitava, tai

jos antaa, niin pakottaa ylläpitämään arkiston entistä järjestystä myöskin silloin,

kun  olot  ovat  kehittyneet  monimuotoisemmiksi  ja  arkistojen  sisäinen

differentoituminen  jo  vaatisi  vanhasta  järjestyksestä  luopumista  ja  sen

korvaamista kehittyneempää arkistoainesta vastaavalla järjestyksellä. Senvuoksi

olisi  erittäin  suuren  käytännöllisen  tarpeen  vaatimaa,  että

arkistonjärjestysperiaatteet  voitaisiin  määritellä  niin,  että

provenienssiperiaatteen edut säilytettäisiin, mutta samalla lisäksi määriteltäisiin

se  järjestys,  jonka  säilyttämiseen  provenienssiperiaate  tähtää.  Nämä

vaatimukset  täyttää  se  funktionaalisen  yhteenkuuluvuuden  periaate,  jota  on

pidetty pohjana oheisia järjestelykaavaluonnoksia laadittaessa ja joka sisältää,

että  asiakirja  arkistoidaan  siihen  arkistoon,  mihin  se  tehtävänsä  puolesta

93 Renvallin kirje Valtionarkistolle 9.2.1946, n:o 92, Tma.
94 Ibid.
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kuuluu,  ja  tämän  arkiston  puitteissa  siihen  kohtaan,  mihin  se

arkistonmuodostajan eri tehtävien piirissä kuuluu - - 95

Provenienssiperiaatetta voitiin Renvallin mukaan soveltaa vasta, kun asiakirja on arkis-

toitu, eikä se näin tarjoa mitään osviittaa siitä, kuinka asiakirjat itse asiassa tulee arkis-

toida. Tämän epäkohdan vuoksi Renvall itse pyrki muodostamaan arkistonhoidolle sel-

laiset ohjeet,  jotka ohjaisivat viranomaisen omaa toimintaa ja kuitenkin säilyttäisivät

provenienssiperiaatteen hyödyt valmiissa arkistossa.96

Anne Wileniuksen mukaan yleinen näkemys on, että virka-arkisto päätearkistoon siirret-

täessä on ennen kaikkea viranomaisen toiminnan kuva, ja sellaisena se provenienssipe-

riaatteen mukaisesti säilytettynä myös pysyy.97 Renvall kuitenkin näkee viranomaisen

arkistonmuodostukseen puuttumisen olennaisena osana arkistonhoitajan työtä ja kokee,

että  arkisto,  jonka järjestys noudattaa funktionaalisen yhteenkuuluvuuden periaatetta,

antaa viranomaisen toiminnasta aiempaa kokonaisvaltaisemman kuvan.

Lokakuussa 1945 Valtionarkistolle osoitetussa virkakirjeessä tuore Turun maakunta-ar-

kistonhoitaja Renvall esittää virallisesti, että hänen ajatuksiaan viranomaisen funktioista

arkistonmuodostajina sovellettaisiin käytäntöön. Hän ehdottaa, että esimerkiksi kanne-

viskaalin arkisto voitaisiin erottaa hovioikeuden arkistosta, vaikka arkistonmuodostaja

onkin sama. Myös muita hovioikeuden tehtäviä voitaisiin erottaa toisistaan.98

Kirjettä puitiin lokakuun loppupuolella järjestetyssä arkistokokouksessa, jonka pöytä-

kirjassa todetaan seuraavaa:

Arkistonhoitaja Renvall suositteli joidenkin viranomaisten arkistoainesten jakoa

funktioiden  mukaan  joko  siten,  että  funktio  katsottaisiin  eräänlaiseksi

arkistonmuodostajaksi  ja  kaikki  sen  piiriin  kuuluvat  asiakirjat  järjestettäisiin

omaksi  kokonaisuudekseen  tai  siten,  että  pääsarjojen  puitteissa  alasarjat

95 Renvallin kirje Valtionarkistolle 9.2.1946, n:o 92, Tma.
96 Orrman 2002, 396-397.
97 Wilenius, 2001, 107.
98 Renvallin kirje Valtionarkistolle 13.10.1945. n:o 315, Tma.
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muodostettaisiin funktioittain - - 99

Mielestäni Renvallin muistiinpanoista ja kirjeistä käy selkeästi ilmi, että Renvall itse

kannatti funktioiden jakoa täysin erillisiksi arkistoiksi ja että alasarjajako oli vain kolle-

goille  tarjottu  kompromissiratkaisu.  Hän  ymmärsi,  että  viranomaisen  funktioiden

käsittäminen arkistonmuodostajiksi siinä mielessä, kuin hän sen tarkoitti, voisi herkästi

vieraannuttaa konservatiivisia kollegoita.

Alustuksessaan  Viranomaisen funktiot sarjoja muodostavina tekijöinä Renvall väittää,

että funktiojakoa käytännössä jo toteutettiin arkistotoimessa, teoria vain oli jäänyt jäl-

keen käytännön työstä.

Jo sellainenkin arkistonmuodostus, jonka jokainen katsoo täysin normaaliseksi,

ottaa tämän käytännössä huomioon, vaikka se arkistoteorialta näyttää jääneen

riittävää  huomiota  vaille.  Jo  nyt  luovutaan  monissa  kohdin  asiakirjojen

syntytavasta  pääsarjojen  muodostamiselle  ratkaisevana  tekijänä  erään

funktionaalisen näkökohdan hyväksi.100

Yksi esimerkki on sarja G Tilit, joka koostuu itse asiassa päiväkirjoista ja luetteloista.

Molemmille sarjoille oli kaavassa omat pääsarjansa. Renvall katsoo, että ”viranomaisen

tilintekijän funktio on toisin sanoen katsottu niin selvästi eroittuvaksi, että sitä on voitu

pitää  ratkaisevana jakoperusteena”.101 Renvallin  mukaan hänen alustuksessaan esittä-

määnsä ajatusta siis sovellettiin jo käytännössä ja kyseessä olisi itse asiassa vain teorian

päivittäminen vallitsevien käytäntöjen mukaiseksi.

Esitys sai osakseen kannatusta, mutta koska valtionarkistonhoitaja Blomstedt ei itse ol-

lut läsnä kokouksessa, ei asiasta voitu lopullista ratkaisua. Tämän sijasta päätettiin muo-

dostaa valiokunta kysymystä pohtimaan. Arkistonhoitaja Kerkkonen vaati,  että valio-

kunnan jäsenistä päättäminen tulisi jättää valtionarkistonhoitaja Blomstedtin tehtäväksi.

Arkistokokouspöytäkirjoista tai  Renvallin virkakirjeenvaihdosta ei  käy ilmi, perustet-

99 Arkistokokous 26.-27.10.1945, Oma.
100 Alustus vuoden 1945 arkistokokoukseen, Pry.
101 Ibid.
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tiinko valiokuntaa koskaan.

Renvall  pui ajatuksiaan viranomaisen funktioista arkistomuodostajina myös kollegoi-

densa kanssa käymässään kirjeenvaihdossa. Helsingin kaupunginarkistonhoitaja Ragnar

Rosénille 30.3.1946 päivätyssä kirjeessä Renvall korostaa Jenkinsonin määritelmää ar-

kistosta  viranomaisen  muistina.  Tämä  ”viranomaisen  muisti”  eroaa  periaatteellisesti

”yksityisestä muistista” ja tämän vuoksi viranomais- ja yksityisarkistoja tulee arkiston-

hoitajan käsitellä eri tavalla. Tämä erottelu koskee myös tutkijoita:

Myöskin historiantutkimusta kiinnostaa henkilö vain virallisena funktiona: näet

näin, että asia kytkeytyy siihen, halutaanko funktionaalisuus johdonmukaisesti

toteuttaa. Ja minun ymmärtääkseni se on ainoa, mille me voimme loogillisesti

kestävästi rakentaa, jokainen kompromissi merkitsee epäselvyyttä.102

Historiantutkimuksen edistäminen oli yksi arkistolaitoksen virallisista tehtävistä ja Ren-

vall, kuten useat kollegansa, oli yhtä aikaa sekä arkistomies että historioitsija. Renvall

muotoili arkistoteoriansa pääpiirteet vuodenvaihteen 1945-1946 aikana, todennäköisesti

samaan aikaan kun kirjoitti metodioppiaan Historiantutkimuksen työmenetelmät.103

Renvall sivuaa arkistoteoreettisia ajatuksiaan myös metodioppaissaan. Hän selostaa me-

todioppaissaan lyhyesti provenienssi-, eli alkuperäperiaatteen synnyn. Renvall pitää ni-

mitystä kuitenkin harhaanjohtavana, sillä alkuperällä ei siinä tarkoitettu asiakirjan syn-

typaikkaa (ts. sitä luovaa viranomaista), vaan loppusijoituspaikkaa, josta arkiston järjes-

täjä sen löysi.104

Koska provenienssiperiaate on nimityksenä monitulkintainen, on sitä Renvallin mukaan

koetettu nimetä osuvammin: ruotsalaiset ovat puhuneet orgaanisen yhteenkuuluvuuden

periaatteesta, mutta koska asiakirja voi aivan yhtä lailla liittyä orgaanisesti sekä lähettä-

jänsä että vastaanottajansa toimintaan, ei nimitys ole alkuperäistä parempi. Englantilai-

102 Renvallin kirje Rosénille 30.3.1946. Pry.
103 Renvallille osoitettu kirje WSOY:ltä 5.3.1946, Pry: ”- - joka (WSOY:n johtokunta) on periaatteessa 

sen hyväksynyt, jolloin kuitenkin edellytettiin, ettei se ole yksipuolisesti arkistomiehille tarkoitettu, 
vaan sisältää todella myös historiantutkimuksen metodioppia yleensäkin.”

104 Periaatteiden suomennokset Renvallin. Renvall 1947, 41; Renvall 1983, 144.
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set ovat puolestaan puhuneet  arkistokvaliteetin, eli  arkistoluonteen säilyttämisen peri-

aatteesta,  jolla ”tarkoitetaan arkistoyhteydessään olevan asiakirjan mahdollisuutta ai-

dosti ja sikäli myös siis puolueettomasti todistaa käsittelemistään asioista”.105

Tällä Renvall viittaa maineikkaan englantilaisen arkistoteoreetikon Hilary Jenkinsonin

ajatuksiin asiakirjojen ja arkistojen puolueettomuudesta. Jenkinsonin mukaan historian-

tutkimus kohdistaa asiakirjoihin kysymyksenasetteluja, jotka eivät liity niiden alkupe-

räiseen tarkoitukseen. Tutkimukselle asiakirjat ja arkistot näyttäytyvät puolueettomina,

riippumatta arkistonmuodostajan tarkoitusperistä.106

Renvallin ajatukset käyvät monin paikoin yksiin Jenkinsonin ajatusten kanssa ja Jenkin-

sonin vuonna 1922 ilmestynyt  A Manual of Archive Administration  olikin Suomessa

tunnettu. Renvall kuitenkin vierasti Jenkinsonin ehdottomuutta arkistonhoitajan roolista,

englantilaisen teoreetikon mukaan arkistonhoitaja ei missään nimessä saanut puuttua vi-

ranomaisen arkistonmuodostukseen.107

Arkistokvaliteetin käsitteessä oli kuitenkin myös ongelmansa. Renvall näki määritelmän

lähtevän yhdestä arkistoyhteyden seurauksesta, eikä se kyennyt hänen mukaansa onnis-

tuneesti määrittämään, mitkä perusteet tämän arkistoyhteyden määräsivät.108 Ratkaisuksi

Renvall  esittää  funktionaalisen  yhteenkuuluvuuden  periaatetta,  joka  määrää  samalla

sekä asiakirjan kuulumisesta  arkistoon,  että asiakirjan sijainnista kyseisessä arkistos-

sa.109

Huomionarvoista Renvallin metodioppaissaan esittämissä perusteluissa on se, että niissä

funktionaalisen yhteenkuuluvuuden periaate  on esitetty pelkkänä provenienssiperiaat-

teen muunnelmana, vaikka virkakirjeenvaihdossaan ja yksityisissä muistiinpanoissaan

Renvall selvästi esittää funktionaalisen yhteenkuuluvuuden periaatetta provenienssipe-

riaatteen korvaajaksi. Todennäköisesti tämä ”sävyero” johtuu siitä, ettei funktionaalisen

yhteenkuuluvuuden periaate koskaan noussut arkistolaitoksessa yleisesti hyväksytyksi

periaatteeksi. 

105 Renvall 1983, 146.
106 Lybeck et al. 2006, 236.
107 Lybeck et al. 2006, 236.
108 Renvall 1947, 43; Renvall 1983, 146.
109 Renvall 1947, 43; Renvall 1983, 146.
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Esimerkiksi Anne Wilenius on lisensiaatintyössään ilmeisesti juuri Renvallin metodiop-

paista omaksunut sen käsityksen, että funktionaalisen yhteenkuuluvuuden periaate ei ol-

lut itsenäinen teoria, vaan provenienssiperiaatteen sovellus, joka ”otti huomioon sekä

asiakirjojen  alkuperän  että  alkuperäisen  järjestyksen  kunnioittamisen  periaatteen

organisatorista  näkökulmaa  unohtamatta.110 Renvall  itse  piti  funktionaalisen

yhteenkuuluvuuden periaatetta uutena ja provenienssiperiaatteesta erillisenä teoriana.

Renvallin arkistoteoria,  funktionaalisen yhteenkuuluvuuden periaate,  rakentuu ruotsa-

lais-suomalaisen ABC-kaavan pohjalle siinä muodossa, kuin Lauri Kujala sen muotoili:

asiakirjat jaettiin viranomaisen luomiin ja sille saapuneisiin asiakirjoihin siten, että vi-

ranomaisen itsensä luomat, ”tähdellisemmät” asiakirjat olivat kaavassa ensimmäisinä.

Toinen Renvallin  arkistoteorian keskeisimmistä piirteistä on funktioiden merkityksen

korostaminen. Renvall painotti sekä viranomaisen funktiota arkiston rakennetta määrit-

tävänä tekijänä, että asiakirjan funktiota asiakirjan paikkaa arkistossa määrittävänä teki-

jänä.

Renvallin teoria kumpusi epäilemättä käytännön työssä tavatuista epäkohdista. Ainoa

suomalaisessa arkistokentässä tunnustettu paradigma, provenienssiperiaate, ei yksinker-

taisesti enää toiminut. Renvall uskalsi haastaa sen vähänkin teorian, minkä hänen kolle-

gansa olivat omaksuneet.

Wileniuksen mukaan Renvall katsoi, että kun arkisto on viranomaisen toiminnassa syn-

tynyt, sen rakennetta ei enää ole perusteltua mennä muuttamaan.111 Tämä on ollut ylei-

nen näkemys arkistoalalla aina Jenkinsonista lähtien. Mikä Renvallin ajattelussa on uut-

ta, on ajatus siitä, että historiantutkimuksen tieteellisen kehittymisen edellytysten täyttä-

miseksi – luonnontieteiden esimerkin mukaisesti - arkistojen rakenteen ja arkistonmuo-

dostuksen ohjeistuksen tuli ottaa huomioon nämä seikat viranomaisen toiminnasta.112

110 Wilenius 2001, 110.
111 Wilenius 2001, 94.
112 Ibid.
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Renvallin arkistoteoria rakentui samalle asiakirjojen perusdogmalle, kuin provenienssi-

periaate. Sen mukaan jokaisen viranomaisen arkisto tulisi säilyttää ehyenä kokonaisuu-

tena.113 Renvall vain määritteli viranomaisarkiston ja koko viranomaisen käsitteen uu-

siksi.

Omaa arkistoteoriaa kehittäessään Renvall haki aktiivisesti uusia vaikutteita vanhojen

tunnustettujen arkistoauktoriteettien ajatusten lisäksi. Hän värväsi ystävänsä Heikki Wa-

riksen selvittämään, mitä arkistokirjallisuutta amerikkalaiset arkistoammattilaiset suosi-

vat, kun eurooppalainen kirjallisuus ei enää tarjonnut uusia näkökulmia. Myös Kujalan

keksimän ABC-kaavan muunnelman ottaminen osaksi funktionaalisen yhteenkuuluvuu-

den periaatetta oli tietoista. Läpi arkistouransa Renvall haki aktiivisesti uusia ideoita ja

vaikutteita alan kehittämiseen.

1.5 Renvallin ajatusten vastaanotto

Renvallin  esitteli  ajatuksensa  funktioista  viranomaisen  arkistonmuodostajana  vuoden

1945 arkistokokouksessa. Hän käsitteli aihetta myös muun muassa kirjeitse kollegoi-

densa kanssa. Esimerkiksi Helsingin kaupunginarkistonhoitaja Rosén toteaa kirjeessään:

Olen  jo  aikaisemmin  maininnut,  että  periaatteessa  täysin  kannatan  funktio-

oppiasi,  joka  on  oikein  ymmärretyn  provenienssiperiaatteen  selvennystä  ja

kehittelyä.114

Myös sota-arkistonhoitajaksi siirtynyt Lauri Kujala kannatti Renvallin teoriaa. Hän pai-

ni juuri niihin aikoihin samankaltaisten kysymysten parissa pähkäillessään puolustus-

voimien arkistonmuodostusta.

Uutta  ja  mielenkiintoisinta  Sinun  ehdotuksessasi  on  se,  että  saman  henkilön

(henkikirjoittaja,  nimismies)  jokainen  eri  funktio  on  arkistonmuodostajana.

Sanot  asian  niin  selvästi,  että  mahdolliset  vastustajat  luullakseni  näkevät

113 Orrman 2002, 397-399.
114 Rosénin kirje Renvallille 4.3.1946, Pry.



35

olevansa aseettomia tai ainakin aseensa perin vanhanaikaisiksi. Ajatus sinänsä

ei ehkä ole aivan uusi, mutta kukaan ei liene tätä ennen ajatellut sitä loppuun

asti.  Selität  mielestäni  täysin  oikein  kehittämäsi  funktioperiaatteen  suhteen

kaikkivaltiaaseen provenienssiperiaatteeseen.115

Muistiossaan  Funktio-oppi  järjestelyn  perustana  Rosén  kiittelee  oppia  ansiokkaaksi,

mutta varoittaa, että:

ainoa vaara on siinä, että siitä taitamattomien käyttäjien käsissä voi tulla yhtä

vaarallinen välinen kuin provenienssiperiaate,  kun sen soveltajina ovat olleet

elävän  elämän  vaatimuksille  vieraat  teoreetikot  :  jos  provenienssiperiaatteen

nimissä  on  luotu  täysin  keinotekoisia  kokonaisuuksia,  voidaan  vuorostaan

funktio-oppia käyttää siten, että erisuuntaisista tehtävistään huolimatta sittenkin

eheä organismi hajoitetaan pelkiksi funktioiksi.116

Arkistonhoitaja Martti Kerkkonen ei yhtynyt kollegoidensa ylistyslauluun. Kirjeessään

Renvallille hän toteaa muun muassa, että:

- - sillä (funktio-opilla) on joitakin etuja juoksevan viranhoidon kannalta, mutta

pahoja haittoja pitkäaikaisen arkistonhoidon kannalta.117 

Renvall  on  itse  kommentoinut  Kerkkosen  väitettä  punakynällä  kirjeen  marginaaliin

”Tuskin”.118 Rosén toteaakin varsin osuvasti Renvallille lähetetyssä kirjeessä:  ”MK:lle

(Martti Kerkkonen) funktio tuntuu olevan punainen vaate”.119

Kerkkonen ja Renvall olivat periaatteellisella tasolla eri mieltä teoretisoimisen tarpeelli-

suudesta arkistoalalla. Kerkkonen esitti useaan otteeseen alan käytänteiden muuttuvan

niin usein, ettei teoretisointi ollut mielekästä.

115 Kujalan kirje Renvallille 16.2.1946, Pry.
116 Rosénin kirje Renvallille 23.2.1946, Pry.
117 Kerkkosen kirje Renvallille 21.2.1946, Pry.
118 Ibid.
119 Rosénin kirje Renvallille 4.3.1946.
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Tietysti  tällaisten ohjeiden yksityiskohdista voi jatkuvasti  keskustella ja ohjeet

voidaan  laatia  monella  tapaa.  Määrätyn  ajan  kuluttua  ne  joka  tapauksessa

vanhenevat. Nyt olisi vahvistettava ohjeet lähivuosia ja vuosikymmeniä, mutta ei

ikuisuutta varten.120

Vuoden 1946 arkistokokouksessa arkistonhoitaja Reino Kuusi käsitteli alustuksessaan

kysymystä, olisiko kunnanarkistoja varten vahvistettuun järjestelykaavaan lisättävä sar-

ja ”sisällyksen mukaan järjestetyt asiakirjat”, johon sijoitettaisiin kunnan kiinteistöjen

omistusta ja vuokrausta koskevat asiakirjat sekä sopimukset, sillä ne eivät kuulu luon-

teeltaan sen paremmin saapuneisiin kuin lähteviin asiakirjoihin, eivätkä kirjeistöön121.122 

Siirryttäessä  sovelluttamaan  arkistoteoriaa  käytäntöön  joutuu  silloin  tällöin

vaikeuden eteen, joka aiheutuu käytännöllisen elämän asettamien vaatimusten ja

oikeaoppisten  arkistoteoreettisten  näkökohtien  osittaisesta  ristiinmenemisestä.

Mahdollisimman onnellisen ratkaisun saavuttamiseksi on tällöin luonnollisesti

yritettävä löytää kultainen keskitie molempien näkökohtien välillä.123

Kuusi  tunnustaa  alustuksessaan,  että  arkistoteoria  ei  nykyisellään  välttämättä  vastaa

käytännön  arkistotyön  tarpeisiin.   Arkiston  järjestämisen teoreettisista  perusteista  on

syytä pitää kiinni, eikä tilapäisen hyödyn tavoittelu saa mennä kokonaisuuden koske-

mattomuuden säilyttämisen edelle. Kuusi kuitenkin varoittaa, että myös liialla teoreetti-

suudella on vaaransa.

Toiselta  puolen  on  taas  kuitenkin  huomattava,  että,  jos  liian  jäykästi  joka

suhteessa pitää kiinni puhtaasti teoreettisista näkökohdista, voi seurauksena olla

yleisen vastenmielisyyden ja opposition herääminen neuvottavien taholla  k a i k 

k i a arkistoviranomaisten antamia neuvoja ja ohjeita kohtaa. Täten loppujen  

lopuksisaadaan puhtaasti arkistonhoidolliseltakin kannalta enemmän vahinkoa

kuin hyötyä.124

120 Kerkkosen kirje Renvallille 21.2.1946, Pry. Kerkkosen käsitykset päätyivät Valtionarkiston virallisiin 
ohjeisiin asti. Katso viite 60.

121 Kirjeistöllä, tarkoitetaan asiakirjasarjaa, joka koostuu sekä saapuneista että lähetetyistä asiakirjoista.
122 Arkistokokous 17.-18.5.1946, Oma. Kuusi oli ehdottanut tällaista sarjaa jo vuonna 1939. Ma:3, Ka.
123 Kuusen alustus, Arkistokokous 17.-18.5.1946, Oma.
124 Kuusen alustus, Arkistokokous 17.-18.5.1946, Oma.
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Alustusta seuranneessa keskustelussa Renvall huomauttaa, että tällaisen sarjan käyttöön

ottaminen rikkoisi järjestelykaavan ”koko teoreettisen pohjan”, viitaten tällä Kujalan ja-

koon saapuneisiin ja lähteviin asiakirjoihin. Hän esittää, että edellä mainitut asiakirjat

voidaan vaikeuksitta sijoittaa saapuneisiin tai lähteviin asiakirjoihin (kauppakirja, jolla

ostetaan vs. kauppakirja, jolla myydään). Myös kirjeistöön sijoittaminen olisi mahdol-

lista. Yrjö Nurmio piti myös ”arveluttavana tällaisen periaatteellista laatua olevan muu-

toksen tekemistä varsin hiljattain vahvistettuihin,  teoreettisesti  ehjiin järjestelyohjeis-

iin”. Kokouksen  muut  osanottajat  kannattivat  Kuusen  ehdotusta,  sillä  se  oli

”käytännöllisen arkistonhoidon kannalta selvintä”.125

Ehdotus ei ilmeisesti kuitenkaan ollut Kuusen kynästä lähtöisin, vaikka alustus nimettiin

hänen  kirjoittamakseen.  Kirjeessään  valtionarkistonhoitaja  Blomstedtille  kesäkuussa

1946 Renvall kommentoi varsin kärkkäästi Kerkkosen ehdotusta ”kauppa- ym. kirjojen

sijoittamisesta sisällön mukaan järjestettyjen asiakirjojen uuteen pääsarjaan”.126

Erityisen kismiintynyt Renvall on Kerkkosen tapaan hoitaa asia. Valtionarkistonhoitaja

ei itse ollut ollut läsnä toukokuun arkistokokouksessa, kun asia oli käsittelyssä, ja näin

ollen hänen lopullisen päätöksensä asiasta olisi tullut perustua kokouksen pöytäkirjaan

ja siinä esitettyihin kantoihin. Kerkkonen oli kuitenkin jouduttanut asian ratkaistavaksi

ennen kuin pöytäkirja ehdittiin kirjoittaa puhtaaksi. Renvall listaakin kirjeessään lukui-

sia teoreettisia ja käytännöllisiä syitä, miksi sarjaa ”sisällön mukaan järjestetyt asiakir-

jat” ei tulisi ottaa mukaan arkistokaavaan.127

Kiista ratkesi sillä kertaa Renvallin eduksi.128 Asiaan kuitenkin palattiin uudemman ker-

ran jo saman vuoden joulukuussa.129 Kirjeen alussa Renvall ihmettelee miksi asia on

avattu uudelleen, vaikka se jo kertaalleen päätettiin unohtaa. Hän painottaa, että ”sisäl-

lön ottaminen pääsarjan muodostusperiaatteeksi rikkoo valtionarkiston ohjeiden loogil-

lisen yhtenäisyyden.”

125 Arkistokokous 17.-18.5.1946, Oma.
126 Renvallin kirje Blomstedtille 12.6.1946, Pry.
127 Ibid.
128 Purasen kirje Renvallille 17.6.1946, Pry.
129 Kirje N:o 569 Valtionarkistolle 21.12.1946, Tma.
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Sarja otettiin kuitenkin käyttöön, Renvallin vastustuksesta huolimatta. H-sarja ”sisällön

mukaan  järjestetyt  asiakirjat”  esiintyi  ensimmäisen  kerran  Kerkkosen muotoilemissa

Valtionarkiston arkistonhoito-ohjeissa vuonna 1947. Renvall ei tätä kuitenkaan ilmeises-

ti koskaan sulattanut, sillä hän ei mainitse sisällön mukaan järjestettyjen asiakirjojen

sarjaa kummassakaan metodioppaassa, vaikka esittelee niissä arkistokaavan pääsarjat.130

Eljas Orrmanin mukaan Renvallilla oli vaikeuksia sulattaa jo sitä, että Martti Kerkkonen

ylipäätään  oli  vastuussa  viranomaisille  suunnattujen  arkistonhoito-ohjeiden

laatimisesta.131

Renvall  näyttää suorastaan turhautuneen ideoidensa nihkeään vastaanottoon kollegoi-

densa parissa:

Enkä voi kieltää sitä, että kielteinen vastaus pyyntöön, jolla koetan mielestäni

koko  arkistolaitoksen  hyväksi  ylläpitää  johdonmukaisuutta  periaatteissa  ja

käytännössä Kerkkosen ilmeisesti liian kevyesti harkittuja uudistuksia vastaan,

olisi  aika  isku  halulleni  hoitaa  arkistoasioita  niin,  että  ne  tulisivat

mahdollisimman  hyvin  hoidetuiksi  eikä  vain  niin,  että  niistä  pääsee

mahdollisimman vähällä hetkellisellä vaivalla.132

Huolimatta työssään kokemista vastoinkäymisistä Renvall haki valtionarkistonhoitajan

virkaa  vuonna 1949,  vaikka hänet  oli  tuolloin  jo  ehdollisesti  hyväksytty Suomen ja

Skandinavian  historian  professoriksi  Helsingin  yliopistoon.133 Valtionarkistonhoitajan

viran sai lopulta Yrjö Nurmio, sillä vaikka asiantuntijalausunnoissa nähtiin Renvallin

ansiot historiantutkijana suuremmiksi, oli hänen kokemuksensa arkistomiehenä liian vä-

häistä.134

Itse asiassa Renvallin aktiivinen toiminta historiantutkijana nähtiin yhdessä asiantuntija-

lausunnossa esteeksi hänen valintaansa. Tuohtunut Renvall purki tuntojaan kirjeessään

130 Renvall 1947, 43-45; Renvall 1983, 147-148.
131 Orrman 2002, 396.
132 Renvallin kirje Blomstedtille 12.6.1946, Pry.
133 Joulukuussa 1948 Renvall pyysi virkavapaata saatuaan Helsingin yliopistolta ”vuoden respiittiajan

pätevyyteni osoittamiseksi”. Kirje n:o 736 Valtionarkistolle 28.12.1948, Tma.
134 Valtionarkistonhoitajan viran täyttämistä koskevat asiantuntijalausunnot, Pry.
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virkaa tekevälle valtionarkistonhoitaja John E Roosille:

- - olinkin aika yllättynyt ja – myönnän – pahoillani siitä, että jotenkin tulkitset

tutkimustyöni arkistoharrastukseni esteeksi. Luulin arkistossa hyvin tiedettävän,

millaisen  vastaanoton viime vuosien  yritykseni  ovat  saaneet  osakseen,  silloin

kun  olen  uhrannut  aikaani  jonkin  arkistokysymyksen  hyväksi.  Kyllä  siinä  on

täysin riittävä syy vihjailemaasi ”tehottomuuteeni.”135

Vaikka Renvallin teorialla oli kannattajansa arkistolaitoksessa, eivät ajatukset kuiten-

kaan lyöneet läpi. Osasyynä tähän oli epäilemättä se, että Renvallin siirtyessä professo-

riksi ei Arkistolaitokseen jäänyt ketään hänen näkemyksiään puolustamaan. 

Koska arkistotyö koettiin 1930-1940-luvuilla yleisesti käytännönläheiseksi ammatiksi,

ei teoreettista pohdintaa odotettukaan Arkistolaitoksen virkamiehiltä. Teorian pohtimi-

nen oli yksilön henkilökohtaisen mielenkiinnon varassa. Arkistolaitoksen tehtävä tutki-

muslaitoksena käsitettiin yksinomaan siten, että sen tuli toiminnallaan mahdollistaa ja

edistää historiantutkimuksen harjoittamista, ei suinkaan tuottaa arkistoalaa koskevaa tut-

kimusta tai teoriaa.136

On helppo yhtyä Anne Wileniuksen mielipiteeseen hänen todetessaan: ”Näin jälkikäteen

tarkasteltuna ei voi välttyä ajatukselta, että Renvallin ideaa funktionalismista ei aikalais-

ten parissa perimmältään oikein ymmärretty.137

Renvallin teoria asiakirjojen funktionaalisesta yhteenkuuluvuudesta nousi esille vasta

1980-luvulla, arkistonhoitajien Sihvolan ja Vartiaisen Turun maakunta-arkiston uuden

kirjaamis- ja arkistointisuunnitelman myötä.138

Turun maakunta-arkiston uusi kirjaamis- ja arkistointisuunnitelma esitettiin ensimmäi-

sen kerran Jyväskylän arkistokokouksessa toukokuussa 1980. Myöhemmin suunnitel-

135 Renvallin kirje virkaa tekevälle valtionarkistonhoitajalle Roosille 23.3.1949, Pry. 
136 Viimeiseksi  jääneessä arkistokokouksessaan  8.11.1950 Renvall  piti  alustuksen:  ”Maakunta-arkisto

tutkimusta  edistävänä  laitoksena”,  jossa  käsiteltiin  arkistoluettelo-koosteiden  laatimista
historiantutkijoiden käyttöön. Arkistokokous 8.11.1950, Oma.

137 Wilenius 2001, 94.
138 Vartiainen & Sihvonen 1983.
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man nimeksi vakiintui arkistonmuodostussuunnitelma. Tämä uusi, vanhaa arkistokaavaa

selkeämmin  viranomaisen  arkistonmuodostukseen  puuttuva  suunnitelma  otettiin  mu-

kaan vuoden 1981 arkistolakiin. Se sisälsi perinteisen arkistokaavan lisäksi asiakirjojen

käsittelyohjeet,  kuten esimerkiksi niiden säilytysajat.139 Renvallin funktionaalisen yh-

teenkuuluvuuden periaatteen vaikutus suunnitelman taustalla on ilmeinen:

Kun  viranomaisessa  asiat  aina  liittyvät  tiettyihin  tehtäviin,  päädyttiin

selvittämään,  voidaanko  arkistonmuodostuksen  ohjeet  rakentaakin  tehtävien

pohjalta - - 140

139 Vartiainen 2002, 256-257.
140 Vartiainen 2002, 256.
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2. Empiristinen historiantutkimus – asiakirjat lähteinä

Opiskeluaikoinaan Turun yliopistossa Renvall tutustui filosofian ja psykologian uusim-

piin teorioihin oppi-isänsä Eino Kailan kautta. Nämä ajatukset vaikuttivat myöhemmin

Renvallin tietoteoriaan sekä historian metodioppiin.141 Selkeimmin Renvallin ajatteluun

vaikuttaneita  teorioita  olivat  Eino Kailalta  omaksutut  saksalaisperäinen hahmoteoria,

sekä loogisen empirismin tieteenihanne.  Näiden lisäksi  Renvallin  historiakäsitykseen

vaikuttivat osiltaan weibullilainen lähdekritiikki, sekä ennen kaikkea hänen työnsä ar-

kistolaitoksessa.

2.1 Eino Kailan perintö

Eino Kaila (1890-1958) oli yksi aikansa näkyvimmistä kulttuurivaikuttajista sekä karis-

maattinen luennoitsija. Hänet nimitettiin Turun uuden suomenkielisen yliopiston ensim-

mäiseksi filosofian professoriksi vuonna 1921. Filosofian oppiaineeseen kuului  tuolloin

myös psykologia, Kaila itse oli tehnyt väitöskirjansa kokeellisesta psykologiasta.142  

Vaikka Kaila oli nimenomaisesti filosofi ja psykologi, ulottui hänen vaikutuksensa lu-

kuisille eri aloille. Tieteen ykseyden kannattajana Kaila korosti, että tieteellisen selittä-

misen yleiset periaatteet ovat samat niin humanistisissa kuin luonnontieteissäkin.143 Tä-

män vuoksi hänen julistamiaan loogisen empirismin ja hahmoteorian periaatteita sovel-

lettiin niin yhteiskunta-, kasvatus- kuin luonnontieteisiin.144

Eino Kailan filosofisen uran alku ei ollut helppo. Hänellä oli vaikeuksia löytää saman-

henkistä keskusteluseuraa vastaperustetusta yliopistosta. Kaila kypsyi varsin pian Turun

älylliseen eristykseen ja lähestyi kirjeitse saksalaista filosofia Hans Reichenbachia. Täs-

tä vuonna 1923 alkaneesta kirjeenvaihdosta alkoi Eino Kailan ja hänen myötään Suo-

141 Renvall omisti Nykyajan historiantutkimuksen Eino Kailalle, joka kuoli 1958. Renvall, 1983. 
Renvallin ajattelusta, katso Eskola 1983, 101.

142 Manninen 2002a; Salmela 1998, 118.
143 Salmela 1998, 138.
144 Salmela 1998, 137-138.
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men  filosofian  kiinnittyminen  Wienin  piiriksi  nimettyyn  traditioon  sekä  loogisen

empirismin suuntaukseen, jolla tuli olemaan perustava merkitys toisen maailmansodan

jälkeiselle analyyttiselle filosofialle. Reichenbachin kautta Kaila päätyi varsin pian kos-

ketuksiin yhden hänen ajatteluunsa selkeimmin vaikuttaneen filosofin, saksalaisen Mo-

ritz Schlickin kanssa145

Wienin piirin oppien kaikuja on löydettävissä myös Renvallin arkistoteoreettisista aja-

tuksista. Eljas Orrman mainitsee artikkelissaan ohimennen Renvallin psykologian opin-

tojen merkityksen hänen arkistoajattelulleen146, mutta aiempi tutkimus ei ole varsinai-

sesti selvittänyt Kailalta omaksuttujen filosofisten ja psykologisten oppien vaikutusta

Renvallin arkistoteoriaan.

2.1.1 Moritz Schlick ja Wienin piirin synty

Wienin piiri  ja  looginen empirismi olivat emeritusprofessori  Juha Mannisen mukaan

1900-luvun keskeisimpiä filosofisia suuntauksia ja erottamaton osa ajan filosofista kes-

kustelua. Wienin piiri nousi julkisuuteen vuosina 1929 ja 1930, mutta sen juuret ulottu-

vat 1920-luvun alkuun, kun Moritz Schlick nimitettiin Wienin yliopiston induktiivisten

tieteiden filosofian professoriksi.147

Kaila oli 1920-luvulta lähtien kirjeenvaihdossa sekä Reichenbachin että Schlickin kans-

sa.  Mannisen mukaan juuri  Schlickin katsomukset tulivat olennaiseksi osaksi Kailan

ajattelua.  Vuonna  1926  julkaistussa  monografiassa  Die  Pronzipien  der

Wahrcheinlichkeitslogik Kailan ajatukset olivat peruspiirteiltään yhtenevät Schlickin kä-

sitysten kanssa, vaikka Kaila ei itse kyseistä yhteyttä juuri korostanut. Mannisen mu-

kaan Kaila katsoi esittävänsä asioita siten kuin ne olivat, eikä millään tavoin auktoriteet-

tisidonnaisesti. Tosiasiassa hänen tietoteoriansa oli huomattavasti sidonnaisempi Schlic-

kiin kuin Kailan mainintojen ja kirjallisuusviitteiden perusteella voisi päätellä.148

Edellä mainitussa teoksessa Kaila esittää Mannisen mukaan, että kaikki reaalitieto koos-

145 Manninen 2002a.
146 Orrman 2002, 404.
147 Manninen 2002b.
148 Manninen 2002b.
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tuu todennäköisyyslauseiden järjestelmästä, joka perustui ”tässä ja nyt annettuun” sen

loogisena funktiona. Kailan mukaan ”tämä looginen empirismi eroaa jyrkästi klassisesta

psykologistisesta  empirimistä”.149 Kaila  käytti  siis  ilmausta  looginen  empirismi  jo

vuonna 1926, ennen koko filosofisen suuntauksen syntyä ja hän käytti sitä nimenomaan

luonnehtimaan omaa kantaansa.150 Vuonna 1926 oli olemassa Schlickin oppilailleen pi-

tämä iltaseminaari  Wienissä,  muttei  mitään  Wienin  piiriä,  saati  loogisen  empirismin

suuntausta.

Schlickin ajatusten pohjalta seuraavan askeleen kohti uuden tiedeanalyyttisen filosofia-

käsityksen muotoilua ottivat Hans Reichenbach ja Rudof Carnap. Osaltaan Wienin pii-

rin syntyyn vaikutti myös matemaatikko ja filosofi Bertrand Russelin opissa Cambrid-

gessä olleen itävaltalaisen Ludwig Wittgensteinin ajattelu, jonka parhaana manifestina

toimii vuonna 1921 ilmestynyt teos Tractatus logico-philosophicus.151

Schlickin iltaseminaarin innoittamana perustettiin vuonna 1928 Ernst Mach -yhdistys152

eksaktin  filosofian edistämiseksi  ja  seuraavana vuonna ryhmä julistautui  ”tieteellistä

maailmankäsitystä” kannattavaksi  Wienin piiriksi. Uuden koulukunnan aseman vakiin-

nuttamiseksi  Carnap  ja  Reichenbach  alkoivat  vuonna  1930  toimittaa  lehteä

Erkenntnis.153

Jo vuonna 1910, kirjoittaessaan tieteellisen ja filosofisen käsitteenmuodostuksen rajois-

ta,  Schlick  muotoili  ne  periaatteet,  jotka  muodostuivat  merkittäviksi  hänen uralleen.

Schlickin  mukaan kaiken  empiirisen  tutkimuksen tuli  olla  esitettävissä  avaruudellis-

ajallisten säännönmukaisuuksien muodossa, sillä matemaattista metodia voitiin soveltaa

ainoastaan mitattaviin kvantiteetteihin. Toisena periaatteena hän esitti, että kaikki peri-

aatteet tuli selittää niin pienellä lakien määrällä kuin suinkin mahdollista. Kolmas peri-

aate vaati, että oli pyrittävä yhtenäiseen tieteelliseen teoriaan luonnosta siten, että käsi-

tämme luonnonprosesseiksi kappaleiden liikkeiden lisäksi kaikki inhimilliset teot ja his-

torialliset tapahtumat. Schlickille kaiken empiirisen tutkimuksen päämääränä oli yhte-

149 Manninen 2002a.
150 Ibid.
151 Manninen 2002b; Tommila 2000, 183.
152 Schlickin oppituoli oli alkujaan perustettu fyysikko ja filosofi Ernst Machille. Manninen 2002a.
153 Tommila 2000, 184.
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näinen teoria ja nimenomaan matemaattinen fysiikka.154

Myös Eino Kaila korosti ajattelussaan Schlickin lailla eksaktin ajattelun merkitystä.155

Kaila siis kuvasi osin itse kehiteltyä, osin Schlickiltä omaksuttua, tietoteoreettista käsi-

tystään nimellä looginen empirismi, vaikka käsitteellä tarkoitettiin myöhemmin Wienin

piirin edustamaa suuntausta. Kaila esitti Schlickiä mukaillen, että tiede pyrkii teorioihin,

joilla on mahdollisimman suuri suhteellinen yksinkertaisuus, toisin sanoen ne selittävät

suuren kokemusseikkojen moninaisuuden mahdollisimman vähäisellä määrällä riippu-

mattomia perusoletuksia.156 Kailalta  perityn loogisen empirismin vaikutus näkyy sel-

keästi Renvallin menneisyyden määritelmässä:

Menneisyys  on  ajatusrakennelma,  jonka  tehtävänä  on  välittömissä

havainnoissamme  vallitsevien  erilaisuuksien  ja  yhtäläisyyksien  selittäminen

mahdollisimman yksinkertaisella tavalla.157

2.1.2 Saksalainen hahmoteoria

Yksi eniten keskustelua aiheuttaneista kysymyksistä Renvallin historiateoriassa on ra-

kennekokonaisuuden käsite. Rakennekokonaisuudella Renvall tarkoittaa sellaista ilmiö-

ryhmää, jonka osatekijät eivät ole toisistaan irrallisia, vaan jonkin hallitsevan tekijän,

rakenneominaisuuden, määräämissä suhteissa toisiinsa.158 Rakennekokonaisuuden mää-

ritelmä muistuttaa selvästi Renvallin ajatusta arkistosta rikkomattomana asiakirjojen ko-

konaisuutena:

Niiden  (asiakirjojen)  tunnusomaisiin  piirteisiin  kuuluu  tietty  keskinäinen

yhteenkuuluvuus,  ja  sitä  on  pakko noudattaa  myös  niitä  järjestettäessä,  ellei

haluta hävittää tätä perustavanlaatuista ominaisuutta.159

154 Manninen 2002b.
155 Tommila 2000, 184.
156 Tommila 2000, 189.
157 Renvall 1947, 14.
158 Eskola 1983, 104.
159 Renvall 1947, 35; Renvall 1983, 138.
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Arkistossa tällaisena rakenneominaisuutena voidaan Renvallin ajattelussa pitää viran-

omaisen funktiota, joka sitoo yhteen arkistossa olevat asiakirjat ja myös määrää niiden

keskinäisen järjestyksen arkistossa.

Rakennekokonaisuuden käsite pohjaa hahmoteoriaan (gestalt), joka oli loogisen empi-

rismin lisäksi selkeästi yksi Kailan eniten Renvalliin vaikuttaneista ajatuksista, vaikkei

Renvall itse sitä mainitsekaan luetellessaan historian kannalta olennaisia psykologian

osa-alueita Nykyajan historiantutkimuksessa.160

Vuonna  1890  itävaltalainen  filosofi  Christian  von  Ehrenfels  julkaisi  esseensä  Über

'Gestaltqualitäten'.  Tästä  artikkelista  sai  alkunsa hahmoteoria,  joka  vaikutti  vahvasti

sekä filosofian että psykologian aloilla. Von Ehrenfelsin ajatuksia muokkasivat ja toivat

tunnetuksi  myöhemmin muun muassa psykologit  Max Wertheimer,  Wolgang Köhler

sekä Kurt Koffka.161

Hahmoteoria syntyi vastareaktiona vallinneelle atomismille, joka tutki asioiden osia sel-

vittääkseen sitä kautta kokonaisuuden olemusta. Atomistit uskoivat asioiden luonteen

olevan ehdoton ja kontekstista riippumaton. Hahmoteorian mukaan yksittäisistä elemen-

teistä koostuvalla joukosta ei voida irrottaa elementtiä ilman, että tuo elementti samalla

menettää  olemuksensa (gestalt), sillä kyseinen  gestalt on olemassa ainoastaan joukon

kontekstissa. Hahmoteoriassa kokonaisuus on aina enemmän kuin pelkkä osiensa sum-

ma.162

Von Ehrenfels otti käytännön esimerkin musiikista163. Kuullessamme kahdeksasta säve-

lestä koostuvan melodian, koemme itse asiassa vähintään yhdeksän erilaista aistimusta,

kahdeksan erillistä säveltä sekä niiden yhdistelmän, gestaltin.164 

Mikko Salmelan mukaan myös Kailan holistisen hahmoteorian hallitsevin periaate oli,

ettei kokonaisuutta hallitsevia lakeja voida johtaa osia koskevista laeista. Vain kokonai-

160 Eskola 1983, 103.
161 Smith 1988a, 11.
162 Smith 1988a, 13.
163 Useat hahmoteoreetikot olivat intohimoisia muusikoita. Smith 1988a, 11-12.
164 Mulligan & Smith 1988, 30.
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suuksissa  ilmenee  sellaisia  uusia  laadullisia  ominaisuuksia,  joita  ei  voida  palauttaa

kyseisen  kokonaisuuden muodostavien  osien  ominaisuuksiin.  Osat  ja  osien  toiminta

näyttäytyvät mielekkäinä vasta, kun niitä katsotaan kokonaisuuden kannalta.165

Maineikkaat filosofit Kurt Grelling ja Paul Oppenheim julkaisivat hahmoteorian logiik-

kaa käsitteleviä artikkeleita esimerkiksi Wienin piirin  Erkenntnis-julkaisussa 1930-lu-

vun lopulla.166 He julkaisivat muun muassa artikkelit: Der Gestaltbegriff im Lichte der

neuen Logik (The Concept of Gestalt in the Light of Modern Logic, 1937/38), Logical

Analysis  of 'Gestalt'  as 'Functional Whole'  (1939) sekä  Concerning the Structure of

Wholes (1939).167 Jo artikkeleiden nimistä voidaan huomata, kuinka kiinteä yhteys hah-

moteorialla  oli  Renvallin  ajatuksiin  funktionaalisen  yhteenkuuluvuuden periaatteesta,

sekä arkistosta rikkomattomattomana kokonaisuutena.

Hahmoteorian vaikutus näkyy myös Renvallin näkemyksessä historiallisten ilmiöiden

kokonaisvaltaisesta luonteesta ja tutkijan tehtävän kokonaisvaltaisuudesta168, sekä mää-

ritelmästä historiallisesta lähteestä:

Kuten  edelläesitetyistä  esimerkeistä  nähtiin,  on  historiallinen  lähde

kokonaisuusvaltainen, holistinen, hahmoluonteinen kokonaisuus.169

Seikko Eskolan  mukaan Renvallin  nuoruuden filosofis-psykologiset  opit  muovasivat

koko  hänen  historianteoriansa.  Renvall  vahvisti  itse  hahmopsykologian  vaikutuksen

ajatteluunsa vuonna 1968 antamassaan haastattelussa. Näin ollen Renvallin ajattelua ei

voi ymmärtää ilman, että tuntee hahmo- ja kehityspsykologian perusteet sellaisina kuin

ne sotien välisenä aikana tunnettiin ja kuinka ne ilmenivät nimenomaan Eino Kailalla ja

Wienin piirillä. Ilman näiden vaikutteiden ymmärtämistä näyttävät Renvallin metodiop-

paistakin löytyvät tietoteoreettiset ajatukset irrallisilta pohdiskeluilta ja aatepoliittisilta

kannanotoilta.170 

165 Eskola 1983, 103; Salmela 1998, 124.
166 Simons 1988, 158.
167 Smith 1988b, 296.
168 Tommila 2000, 94.
169 Renvall 1941, 195.
170 Eskola 1983, 101.
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Hahmoteorian oppien mukaan kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.  Tämä

ajatus on suoraan johdettavissa Renvallin funktionaalisen yhteenkuuluvuuden periaat-

teeseen, sillä oikeiden periaatteiden mukaan muodostettu arkisto on aina enemmän, kuin

vain asiakirjojensa summa.

Arkistossa,  joka  luonnollisella  tavalla  on  syntynyt  asiakirjojen

tehtävänmukaiseen järjestykseen, asiakirja kertoo tutkijalle enemmän ja antaa

hänelle  suuremman mahdollisuuden  menneisyyttä  koskevien  päätösten  tekoon

kuin paraskaan keinotekoinen järjestys.171

Anne Wileniuksen mukaan Renvallin arkistoteorian kantava voima on juuri siinä, että

sen rakenteen avulla on mahdollista säilyttää tutkimuksen tarpeisiin myös ajatusraken-

nelmia sinänsä. Kaava toimii asiakirjojen välisten suhteiden hahmottamisen välineenä

siten, että ne yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jolla myös sellaisenaan – sisältä-

miensä arkistolähteiden lisäksi – on sanottavaa historiantutkijalle kokonaisuutensa kaut-

ta.172

Vuonna 1941 julkaistussa artikkelissa Eräästä historiallisen kritiikin perusedellytykses-

tä Renvallin ajattelun psykologinen ote näkyy selkeästi, kun hän pohtii menneisyyden ja

sen jättämien jälkien suhdetta.173

Viimeksimainituissa  tapauksissa  suhde  todellisuuden  ja  lähteen  tarkoituksen

välillä on periaatteessa sama kuin havaintopsykologiassa havaintojen pohjana

olevien ärsykkeiden voiman ja aistinten toiminnalle ominaisen yksinkertaistavan

ja jäsentävän hahmotuspyrkimyksen välillä. Kun heikommat ärsykkeet antavat

hahmotustoiminnalle  vapaamman  liikkuma-alan,  samoin  tosiasioiden

vähäisempi  voima  sallii  tarkoituksen  häiriintymättömämmin  päästä

vaikuttamaan.  Historiallisen  lähteen  luonnetta  voidaankin monissa  suhteissa

kuvailla juuri uudenaikaisen havaintopsykologian määreitä käyttämällä.174

171 Renvall 1947, 39-40; Renvall 1983, 143.
172 Wilenius 2001, 110.
173 Mokko 1984, 20.
174 Siteeratussa kohdassa Renvall viittaa siihen, kuinka asiakirjan tehtävä, eli lähteen tarkoitus, saattaa 

vaikuttaa asiakirjan sisältöön. Renvall 1941, 195.
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Seikko Eskolan mukaan Renvall ei ”psykologisoinut” töissään, vaan selitti ilmiöt tutki-

muksissaan arkikielellä, minkä vuoksi monilta on kokonaan jäänyt huomaamatta Ren-

vallin selitysten takana oleva vahva psykologinen teoria.175 Edellä siteeratussa artikke-

lissa psykologian läsnäolo ja  vaikutus  ovat  kuitenkin ilmeisiä.  Todennäköisesti  tämä

johtuu siitä, että kyseessä on Renvallin ensimmäinen historianfilosofinen artikkeli ja toi-

saalta siitä, että kyseinen artikkeli julkaistiin Filosofisen yhdistyksen vuosikirjassa. Näin

ollen arkikielisyyteen ei ollut tarvetta samalla tavalla kuin esimerkiksi historiallisissa

tutkimuksissa. Myöhemmissä artikkeleissaan, tutkimuksissaan ja ennen kaikkea metodi-

oppaissaan Renvall esitti ajatuksensa selkeämmin ”psykologiasta vapaina”.

Kehittäessään arkistoteoreettista funktionaalisen yhteenkuuluvuuden periaatetta Renvall

haki tietoisesti uusia vaikutteita teoriansa tueksi. Hänen historianfilosofisen ajattelunsa

taustalla  vaikuttaneet  looginen  empirismi  sekä  saksalaisperäinen  hahmoteoria  olivat

kuitenkin todennäköisesti  Renvallin  suuresti  arvostamaltaan opettajalta  Eino Kailalta

omaksuttuja ajatusrakenteita, joiden läsnäoloa ajattelussaan Renvall ei välttämättä edes

tiedostanut.

2.2 Renvallin empiristinen historianfilosofia

Hävitty jatkosota merkitsi kriisinaikaa suomalaiselle historiankirjoitukselle, joka oli  en-

nen sotia tehokkaasti valjastettu luomaan kansallismielistä aatemaailmaa. Historiantut-

kimukseen kohdistettiin valtavia niin sisäisiä kuin ulkoisiakin paineita todistella tieteel-

lisyyttään. Samanlainen uudistumisen paine koski sodan jälkeen myös muita ihmistie-

teitä, kuten esimerkiksi sosiologiaa ja psykologiaa.176

Myös Renvallin näkemyksen mukaan historiantutkimus tarvitsi tieteellistämistä ollak-

seen uskottava tiede muiden joukossa. Päiviö Tommilan mielestä Renvallin näkemykset

historiantutkimuksen tehtävistä eivät kuitenkaan pohjimmiltaan kummunneet sodanjäl-

175 Eskola 1983, 104.
176 Tommila 1989, 201; Tommila 2000, 93-94.
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keisestä murroksesta, vaikka muuttunut tilanne sai Renvallin epäilemättä muotoilemaan

ajatuksensa lopullisempaan muotoon.177

Pekka Suvannon mukaan Renvall on ainoa suomalainen historiantutkija, joka koko tut-

kijauransa ajan toistuvasti käsitteli metodisia kysymyksiä.178 Tämän taipumuksen käsi-

tellä metodisia kysymyksiä voidaan mielestäni nähdä nousseen pikemminkin Kailalta

omaksutun loogisen empirismin tieteenihanteen vaatimuksista sekä Renvallin henkilö-

kohtaisesta mieltymyksestä teoretisointiin, kuin pelkästä ulkoisesta paineesta uudistaa

suomalaista historiantutkimusta.

Tommilan mukaan historiantutkimuksen luonne, asema ja menetelmät alkoivat kiinnos-

taa Renvallia kattavammin vasta toisen maailmansodan jälkeen juuri historiantutkimuk-

sen kriisin aikaan.179 Renvall  oli  kirjoittanut  historiantutkimuksen teoreettisista kysy-

myksistä kuitenkin jo vuonna 1941 Filosofisen yhdistyksen vuosikirjassa.180 Sota-aikana

Renvall työskenteli Äänislinnassa sotasaalisarkiston hoitajana, joten teoreettisille poh-

dinnoille on tuolloin tuskin jäänyt liiemmälti aikaa.

Renvall kiinnitti kiistatta kollegoitaan enemmän huomiota historianfilosofiaan ja histo-

riantutkimuksen metodisiin kysymyksiin. Harva Renvallin aikainen historiantutkija on

kirjoittanut tieteellisistä lähtökohdistaan. Tietoteoreettiseksi lähtökohdaksi riittivät pit-

kälti perinteiset historiallinen ymmärtäminen ja eläytyminen tutkittavaan aikakauteen.181

Suvannon mukaan Renvall sai historiantutkimukseensa ja metodeihinsa vaikutteita sak-

salaisesta kulttuuriperinteestä, kuten useimmat aikansa suomalaiset tieteentekijät, minkä

lisäksi hän ammensi nimenomaan metodioppiinsa skandinaavisia ja ranskalaisia vaikut-

teita. Renvall ei tyytynyt metodiopeissaan selittämään ainoastaan, millaisia menetelmiä

historiantutkimuksen tulisi käyttää, vaan hän myös perusteli, miksi juuri näitä metodeja

tulisi käyttää.182

177 Tommila 1989, 201-202; Tommila 2000, 93.
178 Suvanto 1983, 89; Tommila 1989, 201-202.
179 Tommila 1989, 234.
180 Renvall 1941.
181 Tommila 1989, 233; Tommila 2000, 94.
182 Suvanto 1983, 89.
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Moritz Schlickin ajattelussa tietoteoria samaistui tieteenteoriaan. 1900-luvun alkuvuosi-

kymmeninä tieteenteorian ihanne nousi huomiota herättäneestä ja suuria mullistuksia lä-

pikäyvästä matemaattisesta fysiikasta. Tätä varten tieteet, filosofia mukaan lukien, vaa-

tivat käsitteellistä selkiyttämistä. Schlickin käsityksen mukaan kaikki varsinainen tieto

oli väittämistä koostuvaa eli propositionaalista. Hänen mukaansa tietoa saavutettiin joko

havaitsemisen tai kokemuksen kautta, jolloin saatiin tietoa reaalisista yhteyksistä, tai kä-

siteanalyysin tuloksena, jolloin kyseessä oli aiemmin huomaamattomien käsitteellisten

yhteyksien löytäminen.183

Schlickin, Kailan ja loogisen empirismin tieteenihanteen vaikutukset Renvallin ajatte-

luun näkyvät selkeästi hänen myöhemmässä metodioppaassaan. Nykyajan historiantut-

kimus alkaa pohdinnalla historian tieteellisyydestä.184 Renvallin mukaan toisille historia

on taidetta, kun taas toisten mielestä sillä on edellytykset tulla tieteeksi, vaikkei se sitä

vielä ole. Renvallin itsensä mielestä historia on tiede, ainakin yliopistollinen historia.185

Renvallin mukaan tieteen tunnusmerkkejä ovat ensinnäkin pyrkimys saattaa tietty tieto-

jen kokonaisuus järjestykseen etsimällä joitain sellaisia yleisiä näkökohtia, jotka sitovat

yksittäiset ilmiöt yhteyteen keskenään. Historiassa näitä ovat esimerkiksi yleiskäsitteet

ja aikakaudet.186 Huomaamme tässä selkeän yhteyden Schlickin ajatukseen käsiteana-

lyysin kautta tuloksena havaittavista aiemmin huomaamatta jääneistä käsitteellisistä yh-

teyksistä.

Toiseksi noiden järjestelmällisesti koottujen tietojen tulee olla hankittu sellaisella mene-

telmällä, joka nimenomaan tähtää mahdollisimman pätevän tiedon saamiseen. Luonnon-

tieteissä tällaisia menetelmiä ovat kokeet, historiassa puolestaan lähdekritiikki. Renval-

lin mukaan kolmas tieteen tunnusmerkki on, että tieteeksi katsotaan vasta sellaista päte-

vän tiedon järjestelmää, joka tähtää joidenkin yleisemmin vallitsevien näkökohtien sel-

vittämiseen.187 

183 Manninen 2002b.
184 1. luku on nimeltään ”Millaista historia on tieteenä?”. Renvall 1983, 11.
185 Renvall 1983, 11-12.
186 Renvall 1983, 12.
187 Renvall 1983, 13.
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Koska tieteen toteamukset ovat yksittäistapausten yläpuolella olevia yleisempiä

näkökohtia – yleisiä totuuksia,  kuten usein sanotaan – niin tuollaisen yleisen

toteamuksen  tekeminen  merkitsee  sitä,  että  väitetään  jotakin  kaikista  –  siis

toistaiseksi  tutkimattomista  yksittäistapauksista,  jotka  kuuluvat  noiden

näkökohtien piiriin.188

Mikko Salmelan mukaan Eino Kailan ajattelun omaperäisimpiä puolia on invarianssin

käsite. Invarianssilla tarkoitetaan samanlaisuutta, säännön- tai lainmukaisuutta, joka kat-

taa erilaiset ilmiöt yhden kattokäsitteen alle ja antaa meille näin kyvyn ennakoida tai en-

nustaa uusia ilmiöitä samaisen säännönmukaisuuden piirissä. Invarianssi on keskeinen

käsite Kailan psykologiassa, tietoteoriassa ja metafysiikassa.189

Invarianssin käsitteen kaltaisia ajatuksia on löydettävissä myös Renvallin ajattelusta.

Hänen mukaansa historiallinen päättely:

- -  on kokonaispäättelyä, joka koko ajan etsii ratkaisua suuremmalle joukolle

tosiasioita.  Se  etsii  sellaista  kokonaisselitystä,  johon  kaikki  sen  käytettävissä

olevat  tosiasiat  sopisivat  ristiriidattomasti,  ja  tuo  kokonaisuus  on  monesti

sellainen, ettei sitä voida rakentaa kokoon pala palalta, vaan että sille täytyy

yhtäaikaa löytää ratkaisu, joka koskee kaikkia sen piirteitä.190

Nämä ajatukset pohjaavat selvästi Kailalta omaksutun loogisen empirismin tieteenteo-

riaan. Siihen pohjaa myös Renvallin näkemys historiasta empiristisenä tieteenä.191 Päi-

väämättömät luentomuistiinpanot  Johdatus  historiantutkimukseen Renvall  aloittaa sa-

noin: ”historia on ennen kaikkea arvostelukyvyn tiede.”192 

Mitä empiria tarkoitti Renvallille? Historian tapahtumia ei voida toistaa laboratorio-olo-

suhteissa, joten perinteinen luonnontieteellinen määritelmä empiirisille tieteelle ei histo-

riantutkimuksessa päde. Renvallin mukaan: 

188 Renvall 1983, 14.
189 Salmela 1998,127.
190 Renvall 1983, 224-225. Tällaista perustelua ei vielä esiinny vuoden 1947 metodioppaassa.
191 Kuinka Renvallin ja historismin edustajien näkemykset historian empiirisyydestä erosivat, katso 

Mokko 1984.
192 Luentokurssi Johdatus historiantutkimukseen. Ay 15: Historiantutkimus, Pry.
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Historiassa  tämä  tulevien  tapahtumien  ennakointi  ja  tieteellinen  verifikaatio

on  omalaatuinen,  mikä  johtuu  siitä,  että  historian  tutkimuskohteena  ei  ole

nykyisyys  tai  tulevaisuus  vaan menneisyys  -  -  Jos  jokin  historiantutkimuksen

toteamus  on  paikkansapitävä,  se  merkitsee  sitä,  että  uudenkin  samaa  asiaa

koskevan lähdetiedon täytyy olla saatettavissa sopusointuun tuon toteamuksen

kanssa. Ellei näin käy, siihen samalla sisältyy, että toteamus siis ei ollutkaan

paikkansapitävä.193

Edellä mainittu ristiriidattomuuden vaatimus on Renvallille ehdoton. Mikä tahansa risti-

riitainen lähdetieto pakottaa tutkijan tarkastelemaan koko rakennekokonaisuutta kriitti-

sesti ja ellei tätä ristiriitaa saada selitettyä, tulee selitys hylätä.

Toisaalta  lähteiden  kertovasta  sisällöstä  tehtyjen  päätelmien  ratkaisevana

näkökohtana  on  tietty  suhde  tai  yhteys,  nimittäin  se  suhde,  joka  vallitsee

kerrotun asian ja asiakirjan kokonaisuuden tai tätä kokonaisuutta hallitsevan

tarkoituksen  taikka  sen  vielä  laajemman  taustan  ja  asiakirjan  sisältämien

tietojen välillä. Juuri tämä historiallisen päättelyn kokonaisluonne tekee myös

ymmärrettäväksi,  miksi  huomion  kiinnittäminen  ristiriitoihin  on  niin

ensiarvoisen  tärkeätä  historiantutkimuksessa.  Ne  eivät  nimittäin  vain  osoita,

että  jonkin  tosiasian  kohdalla  on  virhe  ja  että  muut  seikat  voivat  silti  olla

kohdallaan,  vaan  ne  viittaavat  siihen,  että  itse  kokonaisuus  on  rakennettu

jollakin  tavalla  väärin,  jolloin  se  voi  muodostua  kokonaan  horjuvaksi,  ellei

ristiriitaa pystytä selvittämään tyydyttävällä tavalla.194

Muutamat  historiantutkijat  ovat  syyttäneet  Renvallia  näennäisobjektiivisuudesta.195

Renvallia ymmärtääkseen on kuitenkin ensin tarkasteltava sitä, mitä hän tarkoittaa ob-

jektiivisuudella. Tuula-Maria Mokon mukaan objektiivisuus ei ollut Renvallille arvoky-

symys,  vaan  tietoteoreettinen  seuraus  ristiriidattomuudesta.196 Subjektiivisuus  uhkaa

toki Renvallin mukaan aina historiantutkijaa, jos hän esimerkiksi tekee tutkimusta teo-

193 Renvall 1983, 14-15.
194 Renvall 1983, 232.
195 Ahtiainen & Tervonen 1996, 126-130.
196 Mokko 1983, 40.
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rialähtöisesti, mutta oikeita lähdekriittisiä menetelmiä, toisin sanoen historiantutkimuk-

sen empiriaa, noudattamalla subjektiivisuus ei helposti pääse vaikuttamaan tutkimustu-

loksiin.197

Olemme  nähneet,  että  historiassa  tämä  objektiivisuuden  pulma on  monella

tapaa  vaikeampi  kuin  sellaisissa  tieteissä,  jotka  eivät  käsittele  ihmiselle  niin

läheisiä  tutkimuskohteita  kuin  historia.  Mutta  samalla  nähtiin,  etteivät  nämä

vaikeudet  ole  voittamattomia,  kunhan  historiantutkimus  pysyy  kiinteästi

kokemusperäisellä  pohjallaan  ja  antaa  lähteiden  todistukselle  etusijan

mieluistenkin  ennakkokäsitysten  ja  teoriain  edellä.  Ennen  kaikkea

historiantutkimuksen  pysyminen  tieteellisellä  pohjalla  vaatii  juuri  sitä,  että

kaikki ennakkokäsitykset ihmisestä ja hänen toimintatavoistaan  alunperin

pyritään hankkimaan pätevistä lähteistä ja ettei niistä pidetä kiinni kauemmin

kuin sopivat yhteen lähteiden todistuksen kanssa.198

Edellä olevasta lainauksesta käy myös hyvin ilmi, kuinka Renvall ei pitänyt mitään his-

toriallista totuutta lopullisena. Loogisen empirismin näkemyksen mukaisesti hän katsoi,

että empiiriset tosiasiat ovat parhaimmillaankin ainoastaan todennäköisesti tosia.199 Jos

päättelystä kumpuava ristiriita tai lähteistä saatu uusi tieto kumoavat aiemman päätte-

lyn, tulee ajatusrakennelma hylätä. Kyseessä ei kuitenkaan ole askel taaksepäin, vaan

kokonaistiedon määrän kasvaminen.

Tällaisten korjausten tapahtuessa näyttää usein siltä, että historiantutkimuksen

tulokset ovat kovin horjuvia, kun tulkinta, mikä tapaukselle on annettu, jonkin

ajan  kuluttua  saattaa  muuttua  jopa  aivan  päinvastaiseksi.  Tällaista  kyllä

tapahtuu melko useasti, mutta kysymyksessä ei ole vain se, että toinen käsitys ja

toinen  tulkinta  tulee  toisen  tilalle,  vaan  kysymyksessä  on  tutkimuksen

eteneminen kohti yhä yksinkertaisempaa laajan tosiasiajoukon hallitsemista.200

Renvallin mukaan myös arkistonhoidolla on vastuunsa historiantutkimuksen objektiivi-

197 Suvanto 1983, 90.
198 Luentokurssi Johdatus historiantutkimukseen. Ay 15: Historiantutkimus, Pry.
199 Mokko 1984, 36.
200 Renvall 1947, 128.
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suudesta.  Renvallillaisessa  mallissa  arkisto  on  organisaation  luonnollisen  toiminnan

kautta  syntyvä  kokonaisuus,  joka  heijastelee  aikansa  ajattelua  ja  käsitteellistämistä.

Näin ollen arkiston synnyttämää kokonaiskuvaa, alkuperäistä rakennetta, ei saa jälkikä-

teen  rikkoa,  sillä  se  väistämättä  vaikeuttaa  kokonaisuuden  tulkintaa.201 Arkisto-  ja

historiateoria nivoutuvat Renvallilla yhteen toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi.

Edelläsanotun perusteella historiantutkimusta täytyykin selvästi (kiistattomasti)

pitää tieteenä.202

Tuula-Maria Mokon mukaan Renvallin käsitys menneisyydestä itsestään on kolmipor-

tainen. Alinna on todellinen tapahtunut menneisyys, jota historia ei voi tutkia, sillä se on

empiirisen havainnon ulottumattomissa. Toisena tulevat menneisyyden jättämät jäljet,

joita historiantutkija käyttää tutkimuksensa lähteinä. Kolmantena tulee historiantutkijan

näiden menneisyyden jälkien selittämiseksi rakentama rekonstruktio, eli se, mitä tarkoi-

tamme puhuessamme historiallisesta tiedosta.203

Paljon teoreettisia vaikeuksia ja paljon väärinkäsityksiä on syntynyt siitä, ettei

menneisyyden jälkien ja itse menneisyyden välille ole tehty selvää eroa.204

Pirkko Rommin mukaan juuri tämä päättelyketju edustaa nimenomaista ”renvallilaista

historianfilosofiaa”, joka ammentaa loogisen empirismin tietoteoriasta.205 Koska men-

neisyys  itsessään  on  kokemuspiirimme  ulottumattomissa,  empiirisen  historian  ainoa

mahdollinen tutkimuskohde ovat menneisyyden jäljet, historialliset lähteet. Renvall ra-

jaa varsinaisen historiantutkimuksen ulkopuolelle kaiken sen, mistä ei ole jäänyt havait-

tavia jälkiä.206

Mokon mukaan Renvallin historiankäsitys perustui empiirisesti testattavien rakenneko-

konaisuuksien luomiseen, joiden tehtävänä on sitoa yksittäiset lähdetiedot yhteen siten,

201 Wilenius 2001, 95.
202 Luentokurssi ”Johdatus historiantutkimukseen”. Ay 15: Historiantutkimus, Pry. Sulkumerkit 

Renvallin omat.
203 Mokko 1984, 16.
204 Renvall 1983, 51.
205 Rommi 1983, 109.
206 Mokko 1984, 16.
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että aikaansaatu synteesi selittää ne jonkun rakenneominaisuuden avulla. Rakennekoko-

naisuutta arvioitaessa ainoa merkitsevä tekijä on kokonaisuuden ristiriidattomuus lähtei-

siin nähden.207

Renvallin historiakäsityksessä loogiseen empirismiin viittaavat muuan muassa näkemys

historiasta empiirisenä tieteenä, vaatimukset yksityiskohdat selittävistä yleisesityksistä,

historiallisen tiedon määritteleminen lähteistä tehdyiksi päätelmiksi, siitä seuraava risti-

riidattomuuden  vaatimus  sekä  tätä  kautta  huomion kohdistuminen  ilmiöiden välisiin

suhteisiin.208 Olen samaa mieltä Tuula-Maria Mokon kanssa hänen todetessaan: 

-  -  niin  kutsuttu  renvallilaisuus  löytyy  saksalaisen  historianfilosofian  ja

”kailalaisen” loogisen empirismin muodostamasta synteesistä.209

2.3 Arkistojen ja historian suhde Renvallin ajattelussa

Olemme näin tulleet siihen esittävän jäämistön ryhmään, joka ensisijaisesti on

historiantutkimuksen kohteena, nimittäin kirjalliseen jäämistöön.210

Kuten edellisessä alaluvussa todettiin, Renvallin mukaan historiantutkimus käyttää läh-

teinään yksinomaan kirjallista jäämistöä211. Muille inhimillisille jäämistöille on olemas-

sa omat tutkimusalansa, kuten esimerkiksi arkeologia, kansantiede ja taidehistoria, mut-

ta varsinainen historiantutkimus keskittyy kirjallisiin lähteisiin. Kirjalliset lähteet voi-

daan Renvallin mukaan edelleen jakaa yksityisluontoiseen kirjalliseen jäämistöön, julki-

seen kirjalliseen jäämistöön ja asiakirjoihin.212

Eri  lähderyhmien  esittelyssä  kiinnitettiin  jo  toistuvasti  huomiota  siihen,  että

207 Mokko 1984, 40.
208 Eskola 1983, 104 ; Mokko 1983, 115; Tommila 1989, 234.
209 Rommi 1983, 109.
210 Renvall 1947, 25; Renvall 1983, 129.  Vaikka  Nykyajan historiantutkimus  (1965) on monella tapaa

aivan eri teos, kuin edeltäjänsä  Historiantutkimuksen työmenetelmät (1947), ovat lähteitä ja niiden
käyttöä käsittelevät luvut monin paikoin identtiset keskenään.

211 Jäämistöllä Renvall tarkoittaa lähteitä. Kirj. huom. 
212 Renvall 1947, 15-26; Renvall 1983, 115-130.
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useita  lähderyhmiä  vastaa  oma  historiatieteen  tutkimushaaransa  -  -  ja

ohimennen  huomautettiin  jo,  että  varsinaisen  historiantutkimuksen  kohteina

ensi  sijassa  ovat  kirjalliset  esittävät  lähteet.  Sen  piirissä  erotetaan  kuitenkin

usein  omaksi  tutkimushaarakseen  arkistotutkimus.  Varsinaisen

historiantutkimuksen rinnalla arkistotutkimuksen ala on rajoitetumpi siten, että

se  käyttää  hyväkseen  vain  osaa,  joskin  erittäin  keskeistä  osaa,  varsinaisen

historiantutkimuksen  lähteistä  eli  esittävästä  kirjallisesta  jäämistöstä.  Tämän

osan  muodostaa  se  lähderyhmä,  jota  luonnehdittiin  asiakirjalliseksi

jäämistöksi, ja senkin piirissä arkistotutkimus ensi sijassa kiinnittää huomionsa

virallisiin asiakirjoihin - - 213

Vuoden 1965 metodioppaassa Renvall tiukentaa linjaansa aiempaan:

Varsinaisen  historiantutkimuksen  –  tai  arkistotutkimuksen,  niinkuin  tätä

uudenaikaisen  historiantutkimuksen  keskeistä  aluetta  voisi  nimittää  –

tärkeimmäksi lähdepiiriksi jää näin ollen asiakirjallinen jäämistö.214

Vaikka kaikki kirjallinen jäämistö periaatteessa kelpaa historiantutkimuksen lähteeksi,

on ehdoton paino viranomaislähteissä.  Asiakirjallisen jäämistön rinnalle Renvall  kel-

puuttaa myös yksityisen arkistoaineksen, sillä ilman sitä saattaa historiantutkijan koko-

naiskuva menneisyydestä jäädä vaillinaiseksi.215

Aiempi tutkimus on katsonut Renvallin lähdekriittisen ajattelun pohjaavan melko pitkäl-

ti ruotsalaisen ”weibullillaisen” lähdekriittisen koulukunnan ajatuksiin. Lähdekritiikkiin

oli alettu kiinnittää länsieurooppalaisessa historiantutkimuksessa huomiota 1800-luvun

loppupuoliskolta alkaen ja etenkin Saksassa ja Ranskassa laadittiin lukuisia historiantut-

kimuksen metodioppeja. Lähdekritiikin ruotsalaisiksi airueksi nousivat Lundin yliopis-

tossa Weibullin miehet, isä Martin sekä hänen poikansa Lauritz ja Curt, jotka 1910-lu-

vulta  alkaen loivat  ankaran,  positivismista  ammentavan lähdekriittisen  koulukunnan:

kaikkea oli epäiltävä.216

213 Renvall 1947, 32.
214 Renvall 1983, 137.
215 Ibid.
216 Mokko 1983, 115-116; Tommila 2000, 87, 94.



57

Tämä toisinaan lundilaisuudeksikin kutsuttu tutkimusperinne pohjautui Mokon mukaan

loogiseen positivismiin, joka vaikutti myös loogiseen empirismiin. Eino Jutikkalan mu-

kaan  koulukunta  piti  loogisen  empirismin  tavoin  esikuvanaan  eksakteja  tieteitä.217

Tämän vuoksi lundilaisen tutkimusperinteen ja Renvallin käsitysten vertailu on miele-

kästä. 

Lundilaisuus piti Renvallin tavoin objektiivista historiantutkimusta mahdollisena. Lun-

dilaisuuden mukaan objektiivisuus tavoitettiin perehtymällä olemassa olevaan tietoon ja

lähteisiin. Carl Weibullin mukaan lähteistä oli löydettävä vain paljaat historialliset fak-

tat. Nämä faktat löytyivät käyttämällä systemaattista vertailevaa metodia. Lähteisiin tuli

perehtyä mahdollisimman kattavasti, ja pyrkiä löytämään tekstien yleiset kirjalliset kaa-

vat ja asiakirjakielen formaalit esitystavat, jotta nähtäisiin faktat lähteen kielen takaa.

Myös tutkimustulosten esittäminen niin, että lukija voi seurata päättelyketjua, kuuluu

lundilaisuuden oppeihin.218

Renvallin ajatukset lähteiden käytöstä ja niistä saatavasta tiedosta seuraavat pitkälti sa-

moja polkuja lundilaisuuden kanssa, mutta erojakin on. Lundilaisuuden mukaan vain

tietyt asiat tapahtumien kulussa voidaan todentaa objektiivisesti, ja näin ollen tutkimus-

kohde on rajattava vain tiettyihin kohteisiin. Renvallin mukaan objektiivisuuden rajat

asettaa ainoastaan tutkijan käsityskyvyn laajuus, mitä hän pystyy lähteistä päättelemään

ja kuinka kattavan rakennekokonaisuuden näistä päätelmistä rakentamaan.219

Renvallille historiallisessa selittämisessä yksittäisiä faktoja tärkeämpiä olivat faktojen

väliset suhteet ja siihen liittyvä pyrkimys rakentaa faktoista mahdollisimman kattavia

kokonaisuuksia. Arkistokokonaisuus välittää inhimillisen ajattelun aineksia menneisyy-

destä tähän päivään. Renvallilaisessa mallissa tulkinnan ulkopuolelle ei voida jättää mi-

tään asiaan liittyviä tietoja ilman, että sillä olisi vaikutusta tulkinnan objektiivisuusas-

teeseen.220

217 Jutikkala 1983, 83; Mokko 1983, 115.
218 Mokko 1983, 116, Tommila 1989, 189.
219 Mokko 1983, 116-117.
220 Wilenius 2001, 95.
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Toisin kuin yhden ilmiön lundilaisten, Renvallin mukaan historiantutkija ei saanut spe-

sialisoitua tietylle elämänalalle, vaan tutkijan tuli erikoistua tiettyyn aikakauteen ja sen

kaikkiin elämänaloihin. Tämä perustui Renvallin kehityspsykologisiin käsityksiin siitä,

kuinka kunkin ajan tiede, taide, uskonnollinen ja talouselämä, politiikka ja niin edelleen,

olivat ilmauksia ajan kollektiivisen psykhen kehitystasosta.221 

Renvallin mukaan historiantutkimuksen empiirinen aineisto eroaa muiden tieteiden ai-

neistosta, sillä se on aina syntynyt jotain toista tarkoitusta, kuin historiantutkimusta var-

ten. Renvallin mukaan historiallisen lähteen luonteen määrää sen syntytapa, joka eroaa

huomattavasti muiden tieteiden tutkimusaineistosta.222

Se  aines  mitä  historiantutkimus  käyttää,  on  aina  syntynyt  muita  kuin

historiantutkimuksen tieteellisiä tarkoituksia varten.223

Ajatuksen historiantutkimuksen lähdeaineiston epätieteellisyydestä hän esitti ensimmäi-

sen kerran jo vuonna 1941.224 Weibullilaisen koulukunnan ajatus tekstin kaavan ja kie-

len formaalien esitystapojen löytämisestä muistuttaa erehdyttävästi Renvallin samaises-

sa artikkelissa esittämää ajatusta siitä, kuinka

On  olemassa  vain  historiallisia  tosiseikkoja  jäseninä  lähteessä,

kokonaisuudessa, jossa dominoivana piirteenä on se tarkoitus, jota varten lähde

on syntynyt, tai se mieli, mikä tällä lähteellä kokonaisuutena on.225

Renvall kiinnittää artikkelissaan lukijan huomion siihen, kuinka historiantutkimuksen

on lähteitä lähestyessään aina selvitettävä, mikä on lähteen tarkoitus, sen mieli. Ulkoi-

nen lähdekritiikki toimi Renvallille yksinomaan tämän tarkoituksen selvittämisen väli-

neenä.226

Moritz Schlickille totuus merkitsi arvostelmien yksiselitteistä yhdistämistä tosiasioihin.

221 Eskola 1983, 105, Mokko 1983, 117.
222 Renvall 1947, 67.
223 Ibid.
224 Renvall 1941, 191.
225 Renvall 1941, 192.
226 Renvall 1941, 192, 195.
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Tätä varten reaalitieteissä oli kehitetty verifioinnin metodit, joilla hypoteeseja testattiin.

Jokaisella  arvostelmalla oli  Schlickin mukaan mieli  vain yhteydessä toisiin  arvostel-

miin, vähintään sellaisiin, joissa määriteltiin siinä esiintyvät käsitteet. Verifiointi ei kui-

tenkaan ollut mikään ehdottoman varma todistus arvostelman totuudelle, vaan se teki

arvostelman ainoastaan todennäköiseksi.227 Mannisen mukaan Kaila omaksui verifioita-

vuusperiaatteen Schlickin sille  antamassa muodossa228 ja  on mielestäni  ilmeistä,  että

nämä ajatukset puolestaan siirtyivät Kailalta Renvallille.

Vaikka Renvall puhuu artikkelissa lähteen tarkoituksesta, sen  mielestä, hän tarkoittaa

sillä samaa, kuin myöhemmin puhuessaan asiakirjan funktiosta.  Lähteen sisällön voi

ymmärtää täysin vain, kun ymmärtää lähteen tarkoituksen eli sen, mitä tarkoitusta var-

ten se on kirjoitettu. Artikkeli osoittaa, että Renvall pohti funktion merkitystä asiakirjal-

le jo vuonna 1941. 

Vuoden 1947 metodioppaassa Renvall on muuttanut käsitteen  mieli muotoon  funktio.

Renvallin mukaan asiakirjan funktio vaikuttaa suoraan asiakirjan sisältöön, sillä

Asiakirjallisessa  jäämistössä  kirjailijan  henkilö  joutuu  täysin  taka-alalle,  ja

tärkeimmäksi tunnusomaiseksi tekijäksi tulee se tehtävä, jonka suorittamiseksi

asiakirja kirjoitetaan.229

Renvallin mukaan lähteille oli luonteenomaista niiden funktionaalisuus, eli se syntyhet-

ken tehtävä, joka on määrännyt asiakirjan sisältämien tietojen valikoitumisen ja painot-

tumisen. Koska tämä koskee kaikkea lähdeaineistoa, edellyttää kaikki historiantutkimus

analyysia ja päättelyä.230

Historialla tällaisina yleisinä yhteyksinä ovat mielekkäät kokonaisuudet, joiden

yksityiskohdat  voidaan  ymmärtää  juuri  niiden  suhteen  avulla  tällaiseen

kokonaisuuteen.231

227 Manninen 2002b.
228 Manninen 2002a.
229 Renvall 1947, 30; Renvall 1983, 134.
230 Mokko 1983, 116.
231 Luentokurssi Johdatus historiantutkimukseen. Ay 15: Historiantutkimus, Pry.
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Mokon mukaan Renvall sanoessaan lähteen olevan mielekäs kokonaisuus,  viittaa juuri

funktion merkitykseen lähteelle.  Jokaisessa lähteessä yhdestä menneisyyden tapahtu-

masta  kertova  jälki  on  joutunut  erilaiseen  funktionaaliseen  kenttään,  osaksi  erilaista

kokonaisuutta. Renvallin mukaan on tutkijasta itsestään kiinni, miten tällaisesta jälkien

verkostosta löydetään oleellinen ja samaan viittaava.232

Mokon mukaan lähteen funktio ei ole Renvallin käsityksessä mikään itsestäänselvyys,

vaan kysymyksessä on tutkijan lähteelle asettama funktio. Tutkija lähtee aina siitä olet-

tamuksesta, että funktio on olemassa, mutta mikä ja millainen se on, jää tutkijan päätte-

lyn varaan.233

Tällöin  hän  ensimmäiseksi  joutuu  kysymään,  mitä  tuo  hänen  käyttämänsä

asiakirjalähde oikeastaan on, millainen se on luonteeltaan, millainen sen suhde

todellisuuteen on ja mitä vaatimuksia se asettaa käyttäjälleen.234

Kenties  Renvall  yritti  arkistonhoitajana työskennellessään tarttua  funktionaalisen  yh-

teenkuuluvuuden periaatteellaan juuri edellä mainittuun funktion määrittämisen ongel-

maan. Jos viranomaisen funktio toimii arkistonmuodostajana, kaikki arkiston asiakirjat

koskevat tätä tiettyä funktiota, eikä asiasta voi syntyä tulkinnallisuutta. Jos puolestaan

asiakirjan paikan arkistossa määrää asiakirjan itsensä funktio, onko kyseessä esimerkik-

si päätöksenteko tai tiedottaminen, ei tutkijalle voi jäädä asiasta epäselvyyttä. Ideaalissa

renvallilaisessa todellisuudessa:

Asiakirjatieto on asiakirjan tehtävän kannalta järjellinen, asiakirjan tehtävä

kirjoittajan pyrkimysten kannalta tarkoituksenmukainen ja kirjoittajan suhteet

ympäristöönsä mielekkäitä.235

Renvallin mukaan inhimillistä toimintaa valaisevaa lähdettä tuli aina tarkastella koko-

naisvaltaisesti: lähde on syntynyt tiettyä tarkoitusta varten, eikä sitä voida ymmärtää il-

232 Mokko 1984, 25.
233 Mokko 1984, 22-23.
234 Renvall 1947, 65; Renvall 1983, 149.
235 Renvall 1947, 114.
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man tämän tarkoituksen hahmottamista.  Samoin lähteen laatija  tulee asettaa oikeaan

asemaan aikansa yhteisössä.  Lähdekritiikin merkitys nousee Tommilan mukaan juuri

tästä syystä erittäin keskeiseen asemaan.236

Siksi historiantutkijan, joka pyrkii saamaan selville asiakirjatiedon todis-

tusvoimaa tähän todellisuuteen nähden, aina täytyy punnita sitä niiden kokonaisuuk-

sien kannalta, joihin asiakirjatieto kuuluu. Se on, kuten edellä on nähty,  koko lähdekri-

tiikin perusta; kaikki lähdekritiikin eri säännöt, miten yksityiskohtaisiksi  ne  muo-

dostetaankin, ovat vain tämän yleissäännön erikoistapauksia  ja  sen  soveltamista  käy-

täntöön eri tilanteissa.237

Mutta lähdekritiikkiäkin merkittävämmäksi mielestäni Renvallilla nousee ajatus arkisto-

jen eheyden koskemattomuudesta:

Jokainen keinotekoinen järjestys hävittää mahdollisuuden todeta, onko asiakirja

suorittanut tehtävänsä vai ei,  ja samalla se poistaa mahdollisuuden selvittää,

mistä  tapahtumakulusta  asiakirja  muodostaa  osan.  Tämä  seikka  voidaan

varmasti  todeta  vain,  jos  asiakirjojen  tehtävänmukaisen,  eli  funktionaalisen

yhteenkuuluvaisuuden periaatetta on noudatettu.238

Renvall kritisoi sekä vuoden 1941 artikkelissa, että metodioppaissaan yleistä lähdekritii-

kin oppia, jonka mukaan asiaa voidaan pitää totena, jos kaksi toisistaan riippumatonta

ensikäden lähdettä esittävät asian yhtäpitävästi.239 Tämä ei riittänyt Renvallille, sillä hä-

nen mukaansa samanlaista tehtävää varten syntyneet asiakirjat esittävät asiat samassa

valossa. Näin ollen vanha sääntö on liian ylimalkainen, ja Renvall määrittää historialli-

sen päättelemisen peruskriteeriksi, että:

-  -  kahdessa  ensi  käden  lähteessä  esiintyvien  yhtäpitävien  mainintojen

tosiasiallisuus on sitä suurempi, mitä enemmän toisistaan poikkeava lähteiden

236 Tommila 1989, 234-235.
237 Renvall 1947,114.
238 Renvall 1947, 40-41; Renvall 1983, 144.
239 Renvall 1941, 198; Renvall 1947, 117.
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tehtävä ja niiden pohjana olevat pyrkimykset ja katsomukset ovat.240

Kenties weibullilainen lähdekritiikki oli alkujaan Renvallille ennen kaikkea menetelmä

lähteen funktion määrittämiseksi? Myöhemmin hän yritti muokata arkistonhoidon käy-

täntöjä  sellaisiksi,  että  ne  auttaisivat  historiantutkijaa  helpommin  määrittämään  vi-

ranomaisen ja asiakirjan funktiota hahmoteorian hengessä. Funktio oli renvallilaisessa

hahmoteoreettisessa lähdeopissa kaiken lähtökohta:

Lienee jo ylläolevasta käynyt selville, että historiallinen lähdekritiikki perustuu

oleellisesti käsitykseen historiallisen lähteen luonteesta tarkoituksen tai mielen

määräämänä holistisena kokonaisuutena.241

2.4 Arkistotiede – oma tieteenalansa?

Pohdittaessa viimein kysymystä, oliko arkistotiede Renvallille oma, itsenäinen tieteen-

alansa vai historian aputiede, on yritettävä määrittää, kumpi tuli Renvallille ensin, arkis-

toteoria vai historianfilosofia.

Anne  Wilenius  toteaa,  että  Renvallin  funktionaalisen  yhteenkuuluvuuden periaatteen

määritelmän mukaan:

- - provenienssikysymyksen ei katsottu arkistofonditasollakaan242 muodostuvan

ongelmaksi, sillä jokainen organisaatio tavallaan tässä mallissa kirjoittaa virka-

arkistonsa rakenteessakin omaa historiaansa. Näkemys historiantutkimuksesta

ihmisen toiminnan ja toiminnan tarkoitusten, intentioiden tutkimuksena välittyi

näin Renvallin "arkisto-oppiin".243

Lainauksessa Wilenius  siis  katsoo,  että  Renvallin  näkemykset  historiantutkimuksesta

240 Renvall 1947, 119. Katso myös Renvall 1983, 220-221.
241 Renvall 1941, 199.
242 Arkistofondilla viitataan tässä arkistoon asiakirjoista koostuvana kokonaisuutena, erotuksena 

arkistosta instituutiona.
243 Wilenius 2001, 109.
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vaikuttivat hänen arkistoajatteluunsa. On totta, että Renvall muotoili ajatuksen asiakir-

jan tehtävästä sen sisältöä määräävänä tekijänä jo vuonna 1941, ennen kuin hän oli kir-

jannut ylös yhtäkään arkistoteoreettista ajatusta. Itse en kuitenkaan näe Renvallin histo-

rian tieteenteorian vaikuttaneen nimenomaan hänen arkistoteoriaansa.

Vuoden 1941 artikkelia kirjoittaessaan Renvall todennäköisesti työskenteli kunnallisten

arkistojen hoito-ohjeiden parissa244, mutta näistä ohjeista ei vielä löydy viittausta funk-

tioihin arkistoa tai asiakirjan sijaintia arkistossa määrittävänä tekijänä. On muistettava,

että kyseessä on valtion viranomaisen virallinen ohjeistus, eikä Renvall olisi voinutkaan

kirjata niihin mitään ilman Valtionarkiston mandaattia. 

Vaikka Renvall työskenteli jo vuonna 1941 arkistolaitoksessa, on luultavaa, että edellä

mainittu artikkeli on syntynyt historiantutkimuksen lähtökohdista. Varmuutta on kuiten-

kin mahdotonta saada tämän tutkielman puitteissa. Yhteistä sekä Renvallin historianfilo-

sofialle että arkistoteorialle on funktion merkityksen korostaminen. Funktionaalisen yh-

teenkuuluvuuden periaate muotoiltiin vuosina 1945-1947, samoihin aikoihin kun Ren-

vall kirjoitti ensimmäisen metodioppinsa Historiantutkimuksen työmenetelmät.

Kuinka  paljon  Renvallin  kokemus  virkamiehenä,  nimenomaan  arkistovirkamiehenä,

vaikutti hänen näkemyksiinsä funktioiden merkityksestä niin asiakirjojen kuin arkisto-

jen sisällölle? Hän oli itsekin virkamies, joka työssään laati viranomaisasiakirjoja. Ken-

ties hän huomasi, kuinka funktiot muovasivat hänen asiakirjojensa sisältöä ja muotoa.

Tajusiko Renvall juuri virkamiehenä työskennellessään, että tarkoitus värittää asiakirjat?

Renvallin virka- ja yksityiskirjeenvaihdossa on selviä sävyeroja, esimerkiksi valtionar-

kistonhoitaja Blomstedtille osoitetussa diaroimattomassa245 kirjeessä Renvall pohtii hy-

vin epäviralliseen sävyyn, kuinka kommentoida Kerkkosen luonnosta virka-arkistojen

hoidosta, jossa hän näkee paljon paranneltavaa.

Pulma  on  minulla  nyt  vain  se,  että  kun  lausunto  on  virallisesti  maakunta-

arkiston  annettava,  saattaisi  vaikuttaa  siltä  kuin  maakunta-arkisto  kritisoisi

244 Valtionarkiston kiertokirjeet n:o 2a ja n:o 2b, Ka.
245 Kirjettä ei kirjattu arkiston viralliseen kirjediaariin.
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valtionarkiston toimenpidettä – mikä ei ole tarkoituksena – jos nyt muuta kuin

aivan ylimalkaisesti käyn käsiksi luonnoksen perustaviin puutteisiin.246

Metodiopeissaan Renvall puhuu aikansa historiantutkimuksen lähteistä, eli jo olemassa

olevista arkistoista.  Yksi arkistolaitoksen päätehtävistä Renvallin aikana, ja yhä edel-

leen, oli tutkimuksen edistäminen. Arkistonhoitajana Renvall pyrki vastaamaan tulevai-

suuden historiantutkimuksen tarpeisiin – kuinka arkistolaitos ja siellä majailevat arkistot

paremmin palvelisivat historiantutkimusta. Renvall näki asiakirjat historiantutkimuksen

ainoaksi oikeaksi lähdemateriaaliksi ja tätä tarkoitusta varten myös arkistonhoidollisten

käytäntöjen tuli olla tukevalla teoreettisella perustalla. On tuskin sattumaa, että Renval-

lin funktionaalinen arkistokaava ja lähdekriittinen metodi tukevat toisiaan niin saumat-

tomasti.

Historiantutkimuksen  varmimmat  toteamukset,  ne  jotka  tehdään

tapahtumakulusta jäljiksi jääneistä asiakirjoista, ovat varmoja vain sikäli,  jos

nuo  lähteet  kuuluvat  johonkin  arkistolliseen  kokonaisuuteen,  mikä  seikka

voidaan  todeta  vain  siten,  että  arkiston  kaikki  osat  keskinäisesti  tukevat

toistensa todistusta.247

Anne Wileniuksen mukaan arkisto voidaan teorian tasolla nähdä yhteiskunnallisen toi-

minnan jälkeensä jättämänä jäänteenä, jonka ilmaisuna arkistoissa säilytettävät asiakir-

jat toimivat. Näin ollen myös arkistoajattelu ja -käytännöt edustavat aina jossain määrin

oman aikansa käsityksiä historiallisen tiedon luonteesta ja sen asemasta yhteiskunnas-

sa.248 Pentti Renvall koetti parhaansa mukaan ujuttaa omaa historianfilosofian ja arkisto-

tieteen synteesiään suomalaiseen arkistonhoitoon, mutta törmäsi kollegoidensa vastus-

tukseen ja teoriaepäluuloisuuteen.

Olen taipuvainen uskomaan, ettei arkistoteoriaa ja historianfilosofiaa voida Renvallin

kohdalla erottaa toisistaan. Renvallille lähteen, eli asiakirjan, tehtävän ja sen laatijan tar-

koitusperien selvittäminen on olennainen osa lähdekritiikkiä.  Arkistonmuodostuksensa

lähtökohdaksi hän otti  ensisijaisesti  viranomaisen ja toissijaisesti  asiakirjan funktion.

246 Renvallin kirje Blomstedtille 14.8.1945, Pry.
247 Renvall 1983, 232.
248 Wilenius 2001, 20.
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Näin hän kietoo viranomaisen ja asiakirjan funktiot yhteen historiantutkimuksen kanssa.

Arkistoteoria ja historiantutkimuksen metodit eivät olleet toisistaan erillisiä, vaan saman

kolikon kääntöpuolia. 

Huolimatta taipumuksestaan teoretisointiin Renvall tuskin näki arkistotiedettä itsenäise-

nä tieteenalana. Merkittävämpää oli hänen arkistoteoreettisten käsitystensä vaikutus hä-

nen  historianfilosofiaansa.  Renvall  oli  historiantutkija  arkistomiehen  näkemyksellä:

Renvall tuotti, järjesti ja tutki asiakirjoja. Vartiaista ja Sihvosta mukaillen väitän, että

Renvallin historiateoria syntyi historiantutkimuksen ja arkistonhoidon synteesinä.
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LOPPULAUSE

Suomalaisessa arkistotoimessa ei teoretisoinnille juuri ollut sijaa. Pentti Renvallin kolle-

gat  kokivat  hänen  uudet  arkistoteoreettiset  ajatuksensa  työläinä,  eivätkä  muutamaa

poikkeusta lukuun ottamatta edes täysin ymmärtäneet, mitä hän haki esityksellään vi-

ranomaisen funktiosta arkistonmuodostajana. Virkamiehinä heillä oli jo valmiiksi kädet

täynnä ja ajatus arkisto-ohjeiden työläästä uudelleenmuotoilusta epäilemättä herätti lä-

hinnä kauhua, varsinkin kun käytäntöjen perinpohjaiselle uudistamiselle ei nähty mitään

tarvetta.

Suomessa ainoa ääneen lausuttu ja yleisesti hyväksytty arkistoteoreettinen periaate oli

provenienssiperiaate.  Pentti  Renvall  haastoi  omalla  arkistoteoriallaan  tuon kaikkival-

tiaan periaatteen, sillä hän ei kokenut sen toimivan käytännön arkistotyössä. Hänen mu-

kaansa provenienssiperiaate ei oikeastaan ottanut kantaa siihen, millä tavalla asiakirjat

tulisi arkistoihin sijoittaa, kunhan arkistokokonaisuus muodostuttuaan säilyisi ehdotto-

man koskemattomana.

Suomalaiset arkistonhoitajat eivät koskaan ole arkailleet puuttua viranomaisen toimin-

taan  jo  arkistonmuodostusvaiheessa,  onhan heillä  ollut  siihen  lainsäädännön  antama

mandaatti ja Ruotsista saatu esikuva. Koska arkistonhoitoon puuttumiselle ei ole nähty

mitään estettä,  ei  Renvallkaan epäröinyt  sisällyttää arkistonmuodostamisvaihetta  teo-

riaansa.  Näin  hän  näki  auttavansa  viranomaisen  arkistonmuodostusta,  vähentävänsä

päätearkistojen  työtaakkaa  ja  luovansa  historiantutkimukselle  paremmat  edellytykset

historiallisten rakennekokonaisuuksien luomiselle.

Renvallin  funktionaalisen  yhteenkuuluvuuden  periaate rakentui  arkistonhoitaja  Lauri

Kujalan sovellukselle ruotsalais-suomalaisesta ABC-muotoisesta arkistokaavasta, jossa

viranomaisen asiakirjat jaettiin viranomaisen itse tuottamiin ja sille toimitettuihin asia-

kirjoihin ja jossa sarjojen keskinäinen järjestys heijasteli asioiden hoitamisjärjestystä vi-

ranomaisen toiminnassa.

Tätä Kujalan ajatusta Renvall kehitti edelleen. Hän päätyi esittämään, että jokainen vi-
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ranomaisen funktio, ei siis viranomainen henkilönä tai nimikkeenä, tulisi nähdä itse-

näisenä arkistonmuodostajana. Renvallin aikana jokainen viranomainen miellettiin yh-

deksi  ainoaksi  arkistonmuodostajaksi,  mikä  hankaloitti  käytännön  arkistonhoitotyötä

tehtävien siirtyessä viranomaiselta toiselle.

Renvall myös esitti, että asiakirjan funktion tulisi määrätä sen sijainti arkistossa, jolloin

jokainen arkisto voitaisiin syntyhetkestä alkaen järjestää lopulliseen muotoonsa. Funk-

tio-arkiston provenienssikaan ei olisi missään vaiheessa uhattuna, vaikka arkisto jossa-

kin vaiheessa jouduttaisiin tehtävien siirtymisen vuoksi siirtämään toisen viranomaisen

haltuun. Renvall näki funktioperiaatteensa tekevän aivan saman kuin provenienssipe-

riaate, ainoastaan paremmin.

Renvall jakoi hollantilaisten arkistomiesten Mullerin, Feithin ja Fruinin ajatuksen arkis-

tosta viranomaisen muistina. Vaikka hän esittelee metodioppaissaan myös yksityisarkis-

tot historiantutkimuksen lähteinä, on paino ja mielenkiinto nimenomaan viranomaisläh-

teissä. Hänen ajattelussaan on myös selkeitä yhteneväisyyksiä englantilaisen arkistoteo-

reetikko Hilary Jenkinsonin ajatuksiin. Renvall ja hänen länsieurooppalaiset esikuvansa

olivat eri mieltä oikeastaan vain siitä, tuliko arkistonhoitajan puuttua viranomaisen ar-

kistonmuodostusprosessiin.  Renvallin  mukaan  arkistonhoitajan  nimenomaisesti  piti

puuttua  aktiivisesti  viranomaisen  arkistonmuodostukseen  taatakseen  arkistollisen  yh-

teenkuuluvuuden säilymisen.

Ensinäkemältä Renvallin funktionaalisen yhteenkuuluvuuden periaate vaikuttaa melko

pitkälti puhtaasti käytännölliseltä ratkaisulta arkistonhoidollisiin ongelmiin. Vasta kun

verrataan Renvallin periaatetta Kailalta omaksuttuihin ajatuksiin hahmoteoriasta, huo-

maamme Renvallin soveltavan funktio-opissaan holistista hahmoteoriaa:  kokonaisuus

on enemmän kuin osiensa summa. Samalla lailla oikealle teoreettiselle pohjalle perustu-

va arkistojärjestys, jossa sarjojen ja asiakirjojen suhteet heijastelevat todellisuuden il-

miöiden suhteita, kertoo tutkijalle enemmän kuin pelkät yksittäiset yhteyksistään irrote-

tut asiakirjat koskaan voisivat.

Loogisen empirismin tieteenihanteeseen uskovana henkilönä Renvall selvästi pyrki ra-
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kentamaan  arkistoperiaatteensa  teoreettisesti  pitävälle  pohjalle.  Hän  ei  ollut  valmis

tyytymään arkistokollegansa Martti Kerkkosen tavoin käytännöllisiin lyhyen aikavälin

ratkaisuihin.

Renvallin teoreettisen ajattelun, puhutaan sitten historiasta tai arkistotieteestä, perustan

muodostavat Eino Kailalta omaksutut loogisen empirismin ja hahmoteorian opit. Aiem-

pi tutkimus on nähnyt Renvallin arkistolähteitä painottavan metodin olevan yhdistelmä

weibullilaista objektiivista lähdekritiikkiä sekä loogisen empirismin vaikutusta ja jättä-

nyt vähälle huomiolle Renvallin pitkän arkistouran vaikutuksen hänen ajatteluunsa. Tut-

kimustulosteni perusteella olen taipuvainen uskomaan, että sekä Renvallin arkistoteo-

rian että hänen historianfilosofiansa perusta, oivallus asiakirjan funktion merkityksestä

sen sisällölle ja muodolle, on syntynyt juuri arkistotyön kautta.

Koska  historiantutkimus  loogisen  empirismin  tieteenihanteen  mukaisena  empiirisenä

tieteenä  käyttää  aineistonaan  nimenomaan  menneisyyden  jäämistöä,  jonka  Renvall

mieltää lähes yksinomaan asiakirjalähteiksi, on ymmärrettävää, että lähteet ja lähdekri-

tiikki niin suuresti korostuvat Renvallin ajattelussa. Renvallissa yhdistyivät arkistomies

ja historiantutkija niin kiinteästi, ettei niitä voida erottaa toisistaan.

Arkistotyö oli Renvallille enemmän kuin pelkkää työtä. Hän tunsi todellista paloa arkis-

toalan kehittämistä kohtaan, epäilemättä kailalais-renvallilaisista teoreettisista lähtökoh-

dista käsin. Kenties, jos Renvall olisi vuonna 1949 valittu valtionarkistonhoitajaksi, oli-

sivat arkistonhoidolliset käytäntömme ja käsityksemme arkistotieteen asemasta itsenäi-

senä tieteenä hyvin erilaiset.

Aiempi tutkimus ei ole ottanut huomioon Renvallin arkistouran vaikutusta hänen histo-

rianfilosofialleen tai metodiopilleen samassa mittakaavassa kuin tässä tutkielmassa on

tehty. Tämä johtunee pääosin siitä, ettei Renvall koskaan julkaissut arkistoteoreettisia

ajatuksiaan puhtaaksikirjoitetussa muodossa ja toisaalta siitä, etteivät hänen ajatuksensa

lyöneet kunnolla läpi suomalaisessa arkistotoimessa. Vasta vuonna 1980 ensimmäistä

kertaa esitelty kirjaamis- ja arkistointisuunnitelma, jossa on selvästi nähtävissä ”renval-

lilaisen funktio-opin” vaikutus, toi Renvallin ajatukset viranomaisen funktiosta arkiston-
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muodostajana  osaksi  suomalaista  arkistotointa.  Mielenkiintoinen  aihe  jatkotut-

kimukselle olisi, kuinka paljon Renvallin 40 vuotta vanhat ajatukset vaikuttivat Turun

maakunta-arkistossa 1980-luvulla.
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Kaava on Renvallin muotoilema
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A Merkintäkirjat (-kartat)
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G Tilit
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