
 

 

 

Amerikkalainen arkistonhoitaja: 

profession synty ja jakautuminen  

 

 

 

 

Oulun yliopisto 

Historiatieteet 

Aate- ja oppihistorian pro gradu -tutkielma 

18.5.2016 

Jukka Määttä 

 



1 

 

Sisällysluettelo 
 

Johdanto ..............................................................................................................................................2 
Historiallinen tausta - Kaksi traditiota .........................................................................................2 
Tutkimustehtävä ..........................................................................................................................3 
Tutkimustilanne ...........................................................................................................................4 
Aiheenrajaus ................................................................................................................................5 
Lähteet .........................................................................................................................................7 
Tutkimuskirjallisuus......................................................................................................................9 
Menetelmät .............................................................................................................................. 10 
Keskeiset käsitteet .................................................................................................................... 12 

1. Taistelu ammatin sielusta – The American Archivistin kuva arkistonhoitajuudesta ..................... 14 
1.1. Akateeminen traditio ............................................................................................................. 14 

Kansanvalistaja .......................................................................................................................... 15 
Sivilisaation pelastaja ................................................................................................................ 16 
Akateemikko ............................................................................................................................. 18 
Haastaja saapuu ........................................................................................................................ 20 

1.2. Hallinnollinen suuntaus ......................................................................................................... 24 
Asiakirjatulvan ongelma ............................................................................................................ 24 
Irtautuminen menneisyydestä .................................................................................................. 26 
Hallinnon palveluksessa ............................................................................................................ 29 

1.3. Sovittelevia näkemyksiä ......................................................................................................... 32 
Synteesiä luomassa ................................................................................................................... 32 
Sota yhdistää ............................................................................................................................. 34 
Tiet eroavat ............................................................................................................................... 35 

2. Amerikkalaisen arkistonhoitajuuden kehitys vuosina 1935 – 1956.............................................. 37 
2.1 Professio itsenäistyy ............................................................................................................... 37 

Hallinnolliset uudistukset .......................................................................................................... 38 
Arkistonhoitajat aktivoituvat .................................................................................................... 43 
Arkistoalan koulutus ................................................................................................................. 47 
Arkistoteorian kehitys ............................................................................................................... 51 

2.2. Professio jakaantuu ................................................................................................................ 54 
Asiakirjahallinnollinen rooli....................................................................................................... 54 
Taistelevat traditiot ................................................................................................................... 58 
Amerikkalaisen kulttuurin arkistoteoria ................................................................................... 61 
Record managerin synty ........................................................................................................... 64 

Loppulause ........................................................................................................................................ 68 
Lähdeluettelo .................................................................................................................................... 72 
 



2 

 

Johdanto 

Historiallinen tausta - Kaksi traditiota 

Yhdysvallat kehitti kaksi erilaista lähtökohtaa asiakirjojensa hoitoon. Public Archvives – 

traditio mielsi hallinnon ja sen viranomaiset keskeisimmiksi asiakirjallisiksi toimijoiksi.1 

Historical Manuscript -traditio syntyi puolestaan historiallisista seuroista, jotka keräsivät 

aineistoa historiantutkimusta varten. Historiantutkimus oli 1800-luvulla kiinnostunut 

oikeastaan vain historiallisten seurojen keräämistä yksityishenkilöiden arkistoista. Julkisia 

asiakirjoja säilytettiinkin lähinnä vain viranomaisten omaa käyttöä varten. Arkistonhoitoa ja 

historiantutkimusta ei nähty tuolloin vielä erillisinä ilmiöinä, vaan ne olivat osia samasta 

kokonaisuudesta.2 Arkistonhoitajuus olikin 1800-luvulla vielä osa joko historioitsijan tai 

virkamiehen professiota. 

Historical Manuscript -tradition edustajat huolehtivat tavalliseti paremmin asiakirjojensa 

säilymisestä kuin Public Archives -tradition edustajat, sillä heitä motivoi asiakirjojen 

historiallinen arvo. Viranomaisilla oli taipumus jättää asiakirjat oman onnensa nojaan, koska 

asiakirjojen säilyttäminen ei ollut keskeinen osa heidän toimenkuvaansa. Usein vanhemmat 

asiakirjat saivat vain väistyä uudempien, tärkeämpien asiakirjojen tieltä. Oletuksena tuntui 

olevan, että asiakirjat tultaisiin säilyttämään myös tulevaisuutta varten, mutta tällaiseen 

toimintaan ei uhrattu rahaa eikä energiaa.3  

Yhdysvaltojen hallinnon laajetessa myös sen tuottamien asiakirjojen määrä kasvoi, jolloin 

tilanpuutteesta muodostui todellinen ongelma sen virastoille.4 Puutteellisten 

arkistointitapojen ja -tilojen takia asiakirjat saattoivat yksinkertaisesti kadota 

tuntemattomille teille tai hukkua suureen asiakirjamassaan.5 Vuosina 1861 - 1865 käydyn 

                                                           
1 Cox & O’Toole 2006, 53-54. 
2 Shepherd 2009, 9 ; Cox & O’Toole 2006, 55-59 
3 Cox & O’Toole 2006, 58-59 
4 Walch 1985, 1-2 
5 Walch 1985, 1 ja 25 
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Yhdysvaltain sisällissodan aikana liittovaltion asiakirjojen tilanne kävi entistä tukalammaksi. 

Tuolloin hallinnon koko ja sen tuottamien asiakirjojen määrä kasvoivat entisestään, eivätkä 

ne enää palanneet sotaa edeltäneelle tasolle. Vuosina 1861 - 1916 asiakirjojen määrä noin 

kymmenkertaistui 1,031,000 kuutiometriin.6 

Vasta 1800-luvun lopulla myös historiantutkimus kiinnostui hallinnon tuottamista 

asiakirjoista. Tämän kiinnostuksen taustalla vaikutti vuonna 1884 perustettu American 

Historical Association. Järjestö otti aktiivisesti kantaa liittovaltion asiakirjojen kurjaan tilaan 

ja ajoi esimerkiksi arkistonhoitajan ammatin sekä Kansallisarkiston perustamista.7 

Vaatimukset kansallisarkiston rakentamisesta olivat voimistuneet vuoden 1877 

sisäministeriön arkistojen tulipalon myötä, mutta kongressi alkoi todellisuudessa 

suunnitella sen rakentamista vasta vuonna 1896.8 Samoihin aikoihin perustettiin myös 

ensimmäisiä osavaltioiden arkistoja, joista Alabaman osavaltion arkisto oli ensimmäinen 

vuonna 1901.9 Kongressissa käytyjen pitkällisten kiistojen takia Kansallisarkiston sai 

kuitenkin odottaa vielä yli kolmekymmentä vuotta.10 

Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tehtävä on selvittää, mitkä tekijät vaikuttivat amerikkalaisen 

arkistoprofession syntyyn ja sen nopeaan jakautumiseen 1930 - 1960 -lukujen aikana. Pyrin 

löytämään amerikkalaisen arkistonhoitajan tapauksen pohjalta erilaisia, professioita 

vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä. Tähän tarkoitukseen amerikkalaisen arkistoalan kehitys 

tarjoaa erinomaisen tutkimuskohteen, sillä siinä on nähtävissä ammatin yhdistyminen ja 

jakautuminen hyvin lyhyellä aikavälillä. Erityisesti minua kiinnostaa tietää, miksi professio 

jakaantui niin nopeasti heti sen itsenäistymisen jälkeen. Vastatakseni näihin kysymyksiin 

                                                           
6 Walch 1985, 5 
7 Ibid. 
8 Walch 1985, 5-8 
9 Institution for Career research 2006, 5 
10 Walch 1985, 10-13 
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aion toisessa käsittelyluvussani tutkia Yhdysvaltojen historiallista kontekstia sekä sen 

arkistoalan sisäistä kehitystä vuosien 1935 - 1956 väliseltä ajalta.  

Tutkimuksessani keskeiseksi nousee myös professionalismitutkimus. Professiotutkijoista 

tukeuden erityisesti Eliot Freidsonin ja Abraham Flexnerin professionalismiteorioihin. Aion 

tarkastella amerikkalaisen arkistoalan kehitystä professionalismin perspektiivistä 

löytääkseni niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat arkistonhoitajan ammattiin joko sitä yhdistävästi 

tai sitä heikentävästi. Arvioin, päätekö professionalismin logiikka amerikkalaiseen 

arkistoalaan vai ovatko sen yhdistymisen ja hajautumisen syyt löydettävissä mahdollisesti 

jostain muualta.  

Ensimmäisessä käsittelyluvussani rakennan kuvan arkistonhoitajan ammatin sisäisestä 

maailmasta tutkimalla amerikkalaisen arkistoalan suurimman ammattijärjestön The Society 

of American Archivistin ammattijärjestölehteä The American Archivistia. Lehden kautta 

tutkin, millaisena amerikkalainen arkistoyhteisö itse näki omat arvonsa ja roolinsa 

yhteiskunnassa. Tämän kuvan selvittäminen on erityisen tärkeää tutkimukseni kannalta, 

sillä juuri profession yhtenäinen arvomaailma ja tarkasti kiteytetty yhteiskunnallinen 

tehtävä on yksi professiota yhdistävä tekijä.11 Professiotutkija Karl-Erik Michelsenin mukaan 

myös professioiden elämänkaarta selittävät teoriat eivät anna juurikaan keinoja profession 

jäsenten itseymmärryksen, kulttuurin ja identiteetin tutkimiseen.12 Lehti tarjoaakin 

tutkimukselleni pääsyn näihin arkistonhoitajan mentaalisiin rakenteisiin. 

Tutkimustilanne 

Amerikkalaisen arkistonhoitajuuden kehitystä on tutkittu vähän professionalismin 

perspektiivistä. Yksi Yhdysvaltojen johtavista arkistohistorian tutkijoista on Pittsburghin 

yliopiston informaatiotieteiden professori Richard J. Cox. Hänen mukaansa 

yhdysvaltalaisesta arkistoalasta on ylipäätänsä tehty hyvin vähän historiantutkimusta. 

                                                           
11 Airaksinen 1991, 27 ; Freidson 2001, 47. 
12 Michelsen 1999, 6. 
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Yhdysvaltojen arkistohistoriasta ei ole vielä kirjoitettu yhtään kokoavaa teosta ja useat alan 

tutkimuksetkin alkavat olla jo yli 40 vuoden takaa.13 Huomionarvoista on, että 

arkistohistoria on kiinnostanut pitkälti vain arkistoalan ammattilaisia. Voitaneen sanoa, että 

professio on kirjoittanut siis oman historiansa, mikä on ongelmallista sen objektiivisuuden 

kannalta. Toisaalta suurin osa arkistonhoitajista on saanut historioitsijan koulutuksen. 

Amerikkalainen arkistohistoria ja –tutkimus ei myöskään ole yksimielistä, vaan se sisältää 

monia erilaisia tulkintoja ja kriittisiä äänenpainoja.      

Coxin kirjoittamista teoksista vuonna 1990 ilmestynyt teos American Archival Analysis: The 

Recent Development of the Archival Profession in the United States onkin erityisen tärkeä 

oman tutkimukseni kannalta. Se on ainoa löytämäni tutkimus, jossa arkistonhoitajuutta 

tutkitaan juuri professionalismin perspektiivistä. Coxin tutkimus keskittyy ennen kaikkea 

amerikkalaisen arkistoprofession tilaan 1980-luvulla. Hän tukeutuu siinä Flexnerin 

käyttämään professionalismin teoriaan. Oma tutkimukseni eroaa Coxin tutkimuksesta siinä, 

että keskityn niihin tekijöihin, jotka vaikuttivat ammatin syntyyn ja jakautumiseen sen 

kehityksen alkuvaiheissa. Pyrin myös tuomaan tutkittavaan ilmiöön enemmän 

arkistoyhteisön omaa ääntä The American Archivist -lehden kautta. 

Aiheen rajaus 

Tutkimukseni aikarajauksen alkupisteen asettaminen vuoteen 1935 perustuu 

arkistohistoriallisen tutkimuksen käsitykseen, jonka mukaan arkistoprofessio itsenäistyi 

Yhdysvalloissa juuri 1930-luvun puolivälissä. Tuolloin profession on nähty irtautuneen 

historioitsijan ammatista. Tätä näkemystä tukee myös keskeisten arkistonhoidollisten 

instituutioiden perustaminen juuri 1930-luvulla: Kansallisarkisto vihittiin käyttöön vuonna 

1935 ja amerikkalaisten arkistonhoitajien ammattijärjestö Society of American Archivist 

perustettiin heti seuraavana vuonna. Nämä instituutiot loivatkin yhteistä perustaa 

                                                           
13 Cox 2000, 4, 7. 
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professiolle, joka oli hajaantunut ympäri Yhdysvaltoja osavaltioiden arkistoihin ja 

historiallisiin seuroihin. 

Aikarajaukseni päätepisteen asetan vuoteen 1956, jolloin records managerit perustivat 

oman ammattijärjestönsä ARMA:n (Association of Records Managers and Adminstration) ja 

irtaantuivat näin SAA:sta. Arkistonhoitajan ammatin voidaankin nähdä silloin jakautuneen 

records managereiden ja archivistien ammatteihin.14  

Professio on kokenut merkittäviä muutoksia vielä tämän jälkeenkin, joista tuoreimpia 

ilmiöitä ovat digitalisaatio ja informaatioaika. Mielestäni näiden uusien ilmiöiden 

tutkiminen on kuitenkin perusteltua jättää myöhemmän tutkimuksen harteille, sillä kaikki 

niiden tuomat muutokset ammattiin eivät ole varmastikaan tulleet vielä ilmi. Täten niiden 

käsittely historiantutkimuksen puitteissa saattaa olla vielä ennenaikaista. 

Historiantutkimuksessa oleellista onkin myös riittävän ajallisen etäisyyden ottaminen 

tutkittavaan ilmiöön. Kyse on kuitenkin ilmiöstä, mikä elää paraikaa eräänlaista 

murrosvaihettaan. Alan kehityksen tutkiminen vuosituhannen vaihteeseen saakka tarjoaa 

kuitenkin tilaa myös jatkotutkimukselle. Erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla profession sisällä 

käytiin perusteellista itsetutkiskelua arkistonhoitajan arvoista ja roolista yhteiskunnassa. 

Näiden pohdintojen hedelmät olisivat mielenkiintoinen tutkimuskohde.      

Tutkimukseni alueellinen rajaus käsittää vain Yhdysvallat, vaikka SAA:ssa on jäseniä useista 

muistakin maista.15 Suurin osa jäsenistöstä on kuitenkin amerikkalaisia, mikä näkyy myös 

järjestön kotisivuilla määrittelemässään missiossa: ”We are the preeminent source of 

professional resources and the principal communication hub for American archivists.”16 

Tulen kuitenkin vertaamaan amerikkalaista arkistoalaa tarvittaessa myös suomalaiseen 

arkistoalaan korostaakseni sen erityispiirteitä. 

                                                           
14 Cox & O’Toole 2006, 68. 
15 Wilfred Smith “Broad Horizons.” AA January 1974. 
16 Society of American Archivists, elektr. dok.  
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Keskityn tutkimuksessani ennen kaikkea amerikkalaisen arkistoalan keskeisimpiin 

instituutioihin kuten Kansallisarkistoon (The National Archives) sekä alan suurimpaan 

ammattijärjestöön SAA:han (Society of American Archivist), koska niillä oli keskeinen rooli 

amerikkalaisen arkistonhoitajuuden määrittelijänä.17  

Oman kysymyksensä muodostavat historialliset seurat, jotka eivät sinänsä ole arkistoja, 

mutta saattavat omistaa historiallista asiakirja-aineistoa. Seuroilla on ollut perinteisesti 

tärkeä rooli Yhdysvaltojen arkistohistoriassa, mutta niiden vaikutus amerikkalaiseen 

arkistoalaan ja arkistonhoitajuuteen 1930 - 1960 -lukujen aikana lienee ollut vähäinen. 

Ainakaan tutkimuskirjallisuudessa historialliset seurat eivät nouse esiin arkistonhoitajan 

ammatin kannalta keskeisinä toimijoina. Arkistohistoriassa keskeisinä toimijoina tässä 

näyttäytyvätkin usein Kansallisarkisto ja SAA.    

Rajaan tutkimukseni ulkopuolelle myös kirjastot ja museot, jotka keskittyvät lähinnä 

historiallisiin käsikirjoituksiin ja esineistöön, vaikka ne voivat hallinnoida myös asiakirjoiksi 

miellettävää aineistoa. Sen sijaan osavaltioiden arkistojen yleiskehityksen pyrin 

huomioimaan käsittelyssäni, joskin tutkimuskirjallisuuden perusteella niidenkin rooli 

arkistonhoitajan profession kehityksessä vaikuttaa myös vähäiseltä.  

Lähteet 

Työni päälähde arkistoyhteisön oman äänen esiintuomisessa on SAA:n julkaisema The 

American Archivist -lehti. Lehden avulla tutkin sitä, miten arkistoyhteisö pyrki 

perustelemaan omaa olemassaoloaan, rooliaan ja yhteiskunnallista merkitystään. Etsin alan 

sisäisestä diskurssista niitä tekijöitä, jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet ammatin 

sisäiseen koheesioon sitä joko yhdistävästi tai hajaannuttavasti. Tämän lisäksi lehti tarjoaa 

arvokasta tietoa itse ammattijärjestön toiminnasta sekä alan historiallisesta kehityksestä. 

Keskityn tutkimukseni aikarajauksen välisenä aikana ilmestyneisiin artikkeleihin. Arvioin 

                                                           
17 Cox & O’Toole 2006, 63-64. 
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lehden kautta välittyvän kuvan objektiivisuutta kriittisesti vertaamalla sitä 

tutkimuskirjallisuuden kautta välittyvään kuvaan. 

Huomionarvoista on, että monet lehden artikkeleista ovat Kansallisarkiston työntekijöiden 

kirjoittamia. Tämä ei ilmeisesti kuitenkaan johtunut Kansallisarkiston ylivallasta SAA:ssa, 

vaan pikemminkin siitä, että he ylipäätänsä olivat kiinnostuneita kirjoittamaan lehteen, 

johon oli vaikeaa löytää kirjoittajia.18 Kansallisarkisto edusti kuitenkin amerikkalaisen 

arkistoalan asiakirjahallinnollista suuntausta enemmän kuin esimerkiksi osavaltioiden 

arkistot ja historialliset seurat.19 Tämä on voinut vaikuttaa arkistonhoitajan hallinnollisen 

roolin korostamiseen lehdessä.       

Lehden julkaisupolitiikka olikin varsin kiistanalainen aihe. Kaksi vastakkaista blokkia taisteli 

vallasta lehdessä: asiakirjahallinnon roolia korostaneet Public Archivistit ja arkistonhoitajan 

historianoppineisuutta korostanut Historical Manuscript traditio. Vuonna 1945 Public 

Archivisteja edustanut Margaret Cross Norton kaappasi itselleen lehden päätoimittajuuden. 

Hän onnistuikin vaikuttamaan profession sisäiseen diskurssiin siinä määrin, että lehdestä 

poistettiin arkistonhoitajien historianoppineisuuteen ja tutkimustyöhön viittaavia 

vaikutteita. Lehti omistautuikin nyt enemmän arkistotyön teknisempiin aspekteihin ja 

arkistojen hallinnointiin.20 Tämä voi selittää osittain hallinnollisten äänenpainojen kasvua 

lehdessä 1940-luvun puolivälin jälkeen. Lehdessä ilmeni kuitenkin myös tämän jälkeen 

akateemis-humanistista traditiota edustavia soraääniä, joten mistään totaalisesti 

kontrollista tuskin voitaneen puhua. On vaikeaa määritellä, missä suhteessa arkistoyhteisö 

oli jakautunut näiden kahden voimakkaan suuntauksen välille. Varmaa kuitenkin on, että 

yhteisö todella oli jakautunut.  

Lehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuoden 1938 tammikuussa. Tästä lähtien se ilmestyi 

neljää kertaa vuodessa aina vuoteen 1998 saakka, jolloin sitä alettiin julkaista kaksi vertaa 

                                                           
18 Jimerson 2000, 149. 
19 Jimerson 2000, 132. 
20 Jimerson 2000, 130-131. 
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vuodessa. Olen valikoinut lehdestä artikkeleita niiden otsikon perusteella, mutta tutustuin 

myös kursorisesti niihin artikkeleihin, jotka eivät otsikon perusteella vaikuttaneet oleellisilta 

tutkimukseni kannalta. Otsikot voivat nimittäin olla harhaanjohtavia ja artikkelit voivat 

sisältää tutkimuskysymykseni kannalta oleellisia sivuhuomautuksia. Artikkelit ovat 

pääasiassa arkistoalan ammattilaisten ja tutkijoiden kirjoittamia, mutta lehdessä on paljon 

artikkeleita esimerkiksi historiantutkijoilta sekä kirjastoalan ammattilaisilta. Kaikki artikkelit 

eivät siis ole arkistonhoitajien itsensä kirjoittamia, mutta näitä kirjoittajia voidaan 

mielestäni pitää siinä mielessä arkistoyhteisöön kuuluvina, että he ovat osallistuneet lehden 

kautta alan sisäiseen keskusteluun. Tällä tavalla he ovat tulleet osaksi arkistoyhteisön ääntä. 

Työni suurin puute lähdeaineiston suhteen on se, etten pääse käsiksi järjestön asiakirjoihin, 

jotka sijaitsevat Wisconsinin yliopistossa. Onneksi lehti sisältää kuitenkin paljon kirjoituksia, 

jotka käsittelevät järjestön historiaa. Yhdessä näiden kirjoitusten ja tutkimuskirjallisuuden 

avulla pyrin luomaan mahdollisimman objektiivisen kuvan järjestön toiminnasta. 

Tutkimuskirjallisuus 

Tutkimuskirjallisuuteni koostuu pääosin yhdysvaltalaisesta arkistoalan kirjallisuudesta. 

Eniten minua kiinnostaa arkistohistoriallinen kirjallisuus, mutta sen vähyydestä johtuen 

olen pyrkinyt huomioimaan myös muun amerikkalaista arkistoalaa käsittelevän 

kirjallisuuden. Vertailukohtana tulen käyttämään jonkin verran myös suomalaista 

arkistoalaa hyödyntäen suomalaista arkistoalan kirjallisuutta.  

Arkistohistoriallisessa tutkimuskirjallisuudessa keskeiseksi nousevat erityisesti Richard J. 

Coxin teokset, sillä hän on yksi harvoista tutkijoista, jotka käsittelevät amerikkalaista 

arkistoalaa juuri historiallisesta perspektiivistä. Aiemmin mainitsemani Coxin teoksen ohella 

hänen ja James M. O’Toolen kirjoittama teos: Understanding Archives and manuscripts sekä 

Randall J. Jimersonin toimittama teos: American Archival Studies – Readings in Theory and 

Practice ovat myös tärkeitä tutkimukseni kannalta. Olen tutkinut yhdysvaltalaisen 

arkistoalan keskeisten instituutioiden kehitystä Kansallisarkiston osalta Timothy Walchin 
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toimittaman: Guardian of Heritage: Essays on the History of the National Archives teoksen 

kautta. Osavaltioiden arkistojen kehitystä avaan puolestaan Ernst Posnerin kirjoittaman 

American State Archives teoksen avulla.  

Arkistoalan kirjallisuuden ohella toisen merkittävän osan tutkimuskirjallisuudestani 

muodostaa professiotutkimuksellinen kirjallisuus. Tukeudun tässä erityisesti Eliot 

Freidsonin vuonna 2001 ilmestyneeseen teokseen: Professionalism – The Third Logic sekä 

Richard J. Coxin arkistonhoitajan professionalismia käsittelevään teokseen. Freidsonin teos 

edustaa uudempaa professiotutkimusta kuin se, mitä Richard J. Cox käyttää omassa 

teoksessaan. Tuon tutkimuksessani esiin heidän teorioidensa mahdolliset ristiriidat ja 

eroavaisuudet. Aion käyttää tutkimuksessani molempia teorioita saadakseni kattavamman 

aineiston tutkimukseni professionalistiselle perspektiiville. Suomalaista 

professiotutkimusta tutkimuksessani edustaa puolestaan Timo Airaksisen teos: Ammattien 

ja ansaitsemisen etiikka sekä Karl-Erik Michelsenin teos: Viides Sääty – Insinöörit 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Näistä teoksista pyrin ammentamaan myös lisää 

professiotutkimuksellista teoriaa työhöni. 

Menetelmät 

Tutkimusmetodini on tekstilähtöinen ja vertaileva. Pyrin muodostamaan lähteeni ja 

tutkimuskirjallisuuden avulla kuvan arkistoprofession kehityksen alkuvaiheista 

Yhdysvalloissa ja löytämään siihen keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä. Lähteestäni etsin 

lisäksi erilaisia näkemyksiä ja argumentteja, joita arkistoyhteisö on käyttänyt 

perustellessaan omaa tehtäväänsä ja yhteiskunnallista merkitystään. Yhdessä näiden kautta 

pyrin muodostamaan kuvan arkistoalan ja arkistonhoitajan sisäisestä maailmasta sekä sitä 

ympäröivästä todellisuudesta 1930 - 1960 -lukujen aikana. 

Tarkoitukseni on soveltaa tutkimukseeni myös professiotutkimuksellista perspektiiviä. 

Analysoin arkistoprofession tilaa professionalismin näkökulmasta valitsemani aikarajauksen 

puitteissa. Professiotutkimusta soveltamalla pyrin löytämään niitä tekijöitä, jotka 
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vaikuttivat ammattiin sitä yhdistävästi ja sitä hajaannuttavasti. Amerikkalainen arkistoala ja 

arkistoprofessio muodostavat tutkimukseni tapauksen, professionalismi puolestaan 

tutkimukseni näkökulman. Pyrin arvioimaan myös päätekö professionalismin logiikka 

ylipäätänsä amerikkalaisen arkistonhoitajan tapaukseen vai ovatko syyt sen kehitykseen 

löydettävissä mahdollisesti jostain muualta.  

Vertaan arkistoalan kehitystä erityisesti niihin tekijöihin, joita Freidson ja Flexner ovat 

määritelleet keskeiseksi professionalismin kannalta. Freidsonin professionalismille 

tyypillisiä piirteitä ovat:  

1. Teoreettiseen tietoon ja taitoihin perustuva erikoistunut työ, jolle annetaan sen 

mukainen status työvoimassa. 2. Erityinen toimivalta tietyssä työnjaossa, jota luodaan ja 

kontrolloidaan ammattienvälisissä neuvotteluissa. 3. Suojeltu asema ammatin sisäisillä ja 

sen ulkoisilla työmarkkinoilla. 4. Ammatin kontrolloima korkeakoulutasoinen formaali 

työmarkkinoiden ulkopuolinen koulutusohjelma, joka tuottaa ammattipätevyyksiä. 5. 

Ideologia, jonka mukaan tärkeämpää on omistautuminen hyvälle ja laadukkaalle työlle kuin 

taloudellisille hyödyille ja tehokkuudelle.21     

Richard J. Coxin käyttämä professionalismin teoria perustuu Abraham Flexnerin 

professionalismin määritelmään. Hän korostaa Freidsonin tavoin myös yliopistotason 

teoreettista erikoistietoa ja tutkimusta, omistautumista ammatin kutsumukselle ja arvoille 

sekä ammatin kontrolloimaa koulutusta. Flexnerin teoriassa korostuu lisäksi myös 

kansalaisten hyväksynnän saavuttaminen ja ammattijärjestöjen merkitys.22 

Tutkimustani ei voida mielestäni luokitella pelkäksi professiotutkimukseksi, sillä se sisältää 

myös syvemmän historiallisen ulottuvuuden, kuin mitä sosiologinen tutkimus tavallisesti 

tarjoaa. Ehkä tutkimukseni voitaisiinkin luokitella eräänlaiseksi professiohistorialliseksi 

tutkimukseksi. Työni lähestyy myös tieteenhistoriallista tutkimusta, sillä arkistonhoitaja 

                                                           
21 Freidson 2001, 127. 
22 Cox 1990, 26-28. 
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pohjaa työnsä arkistotieteeseen ja arkistoteoriaan. Luonnollisesti on olemassa myös 

vastakkaisiakin näkemyksiä, joiden mukaan mapittaminen ei tarvitse teoriaa, mutta tämän 

kaltaiset näkemykset alkavat olla ainakin arkistoalalla hyvin pieni vähemmistö. 

Arkistonhoitajuus voitaisiinkin mieltää käytännönläheisen virkamiestoiminnan ja 

teoreettisen historiantutkimuksen lapseksi. Kenties näistä juurista johtuen 

historiantutkimuksen piirissä se joskus yhä mielletään joko historian aputieteeksi tai vain 

käytännön taidoksi, eikä itsenäiseksi tieteenalaksi sinänsä. 

Keskeiset käsitteet 

Tutkimuksessani keskeiseksi nousee arkistoalan terminologia, jota pyrin avaamaan sitä 

mukaa, kun se on tutkimuksessani tarpeen. Mielestäni ei ole järkevää käydä läpi kaikkia alan 

termejä heti työn alussa, vaan tarkentaa niitä sitä mukaa, kun niitä työssäni käytän. Oman 

haasteensa arkistoterminologian käyttöön tuo se, että suomalaisessa arkistoteoriassa 

termejä voidaan käyttää erilaisessa merkityksessä kuin yhdysvaltalaisessa. En ole 

onnistunut myöskään aina löytämään suomalaista vastinetta monille amerikkalaisen 

arkistoalan ilmiöille. Joskus olen tehnyt niistä omia suomennoksiani, mutta usein olen 

tyytynyt vain käyttämään englanninkielistä versiota. 

Arkistonhoitajan ja asiakirjan käsitteitä on syytä avata jo näin heti alkuun. Suomalaisella 

arkistoalalla arkistonhoitajiksi mielletään usein sekä asiakirjahallinnossa, että 

päätearkistoissa23 toimivat henkilöt, joskin nimikkeitä on monia. Amerikkalaisella 

arkistoalalla asiakirjahallinto ja arkistoala ovat paljon voimakkaammin eroteltu toisistaan. 

Records managerit vastaavat virastojen ja yritysten asiakirjahallinnosta, kun taas archivistit 

työskentelevät pääasiassa päätearkistoissa.24 Tähän erotteluun on olemassa historialliset 

syynsä, joita tulen tarkemmin avaamaan käsittelyluvuissani  

                                                           
23 Päätearkistolla tarkoitetaan pitkään tai pysyvästi säilytettävien asiakirjojen arkistotilaa, joka täyttää tietyt 

rakenteelliset ja olosuhteita koskevat vaatimukset (Lybeck et al 2006, 93) 
24 Serola 2001, 215-216 ; Lybeck et al 2006, 22. 
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Ero perustuu osittain amerikalaiseen asiakirjan määritelmään ja niiden ajankohtaisuuteen: 

Recordeilla tarkoitetaan ajankohtaisia, aktiivisessa käytössä olevia asiakirjoja. Archives 

merkitsee taas vain arkistoaineistoja eli pysyvään säilytykseen tarkoitettuja asiakirjoja. 

Molemmat ammattiryhmät toimivat asiakirjahallinnan alueella, mutta tarkastelevat sitä eri 

perspektiivistä ja asiakirjan elinkaaren eri vaiheista. Records managerit pyrkivät 

huomioimaan organisaatioiden tarpeet ja toiminnan, kun taas arkistonhoitajat pyrkivät 

huolehtimaan tutkimuksesta ja kulttuuriperinnön vaalimisesta. Suomessa ei ole vastaavaa 

erottelua. Asiakirja on asiakirja, olipa se elinkaarensa alkuvaiheessa vai loppuvaiheessa. 

Organisaatioiden ja yritysten asiakirjahallinnossa ja niiden arkistoissa työskentelevät sekä 

päätearkistoissa toimivat arkistonhoitajat eivät ole myöskään eriytyneet omiksi 

ammattiryhmikseen. Suomessa arkistonhoitaja on usein myös records manager eli 

askiakirjahallinnon ammattilainen.25 

Arkistoterminologian ohella työssäni keskeiseksi nousee myös professiotutkimuksessa 

käytetyt käsitteet. Freidson määrittelee professionalismin joukoksi erilaisia instituutioita, 

jotka antavat ammattikunnan jäsenille mahdollisuuden elättää itsensä ja kontrolloida omaa 

työtään.26 Professionalisoitumisella ymmärrän tarkoitettavan näiden instituutioiden syntyä 

ja vahvistumista. Freidson käyttää tutkimuksessaan usein myös ideaaliprofessionalismin 

käsitettä, jolla hän pyrkii kuvaamaan voimakkaita ja korkean statuksen omaavia ammatteja, 

kuten lääkärin ja asianajajan professioita. 

       

                                                           
25 Ibid. 
26 Freidson 2001, 17. 
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1. Taistelu ammatin sielusta – The American Archivistin kuva 

arkistonhoitajuudesta   

Mikäli amerikkalaisen arkistoprofession ensimmäisiä itsenäisiä askelia tutkittaisiin vain The 

American Archivist - lehden perusteella, saattaisi lukija saadan varsin sekavan kuvan 

arkistonhoitajan työstä. Tämä johtunee siitä, että arkistonhoitajan ammatin luonteesta ei 

vallinnut tuolloin vielä muuta yhteisymmärrystä kuin se, että sillä oli jotain tekemistä 

asiakirjojen kanssa. Lehden kautta välittyvät kuvaukset ammatista ovat pikemminkin 

eräänlaisia toivekuvia siitä, millaiseksi profession toivottiin muovautuvan. Lehden sivuilta 

on kuitenkin luettavissa kahden varsin erilaisen ammattikuvan välinen taistelu: Toinen näki 

arkistonhoitajan tehokkaana virkamiehenä, jonka tehtävänä oli taistella asiakirjatulvan 

ongelmaa vastaan. Toinen taas näki arkistonhoitajan historianoppineena akateemikkona, 

jonka tehtävä oli valistaa kansaa ja parantaa maailmaa. 

1.1. Akateeminen traditio 

Akateemista traditiota korostanut suuntaus oli perua ammatin yhteisistä juurista 

historioitsijoiden kanssa. Pääasiallisesti arkistonhoitajat päätyivätkin arkistoalalle juuri 

historianopintojensa kautta, joten arkistonhoitajan ammatin samaistaminen 

historioitsijaan lienee ollut varsin luonnollinen jatkumo. Akateemista arkistonhoitajuutta 

puoltavissa näkemyksissä korostettiin ammatin kulttuurillista ja tieteellistä roolia. Se 

suhtautui myös varauksella uuteen records management virtaukseen, joka pyrki tekemään 

arkistonhoitajan ammatista entistä teknisemmän hallinnon palvelijan. Akateeminen 

arkistonhoitajakaan ei ollut kuitenkaan valmis tyytymään arkistonhoitajan perinteiseen 

rooliin pelkkänä asiakirjojen suojelijana ja historiantutkijoden palvelijana.27   

                                                           
27 Waldo G. Leland "The Archivist in the times of emergency" AA January 1941, 1-2. 



15 

 

Kansanvalistaja 

Lehdessä arkistonhoitajalla nähtiin olevan tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä, joista yksi 

keskeisimmistä oli kansan sivistäminen. Tämä tapahtui palvelemalla sekä tiedonjanoisia 

tutkijoita että tavallisia kansalaisia. Palvelemalla tutkijoita arkistonhoitaja halusi varmistaa 

keskeisen paikkansa amerikkalaisessa kulttuurissa ja oppineisuudessa. Kansalaisia ja muita 

organisaatioita arkistonhoitaja voisi puolestaan palvella perustamalla erilaisia 

informaatiopalveluita, jotka tulisivat nostamaan kansalaisten sivistystasoa. Uskomuksena 

tuntuikin olevan, että kansan sivistystason noustessa myös arkistojen arvostus ja käyttö 

tulisivat lisääntymään. Näin arkistonhoitajan ammatti nousisi entistä suurempaan 

yhteiskunnalliseen arvoon. 28 Arkistonhoitajan ongelmaksi muodostuikin selittää yleisölle 

ymmärrettävällä tavalla, mikä oli arkistojen ja arkistonhoitajien merkitys yhteiskunnalle.29 

Tämä heikensi profession yhteiskunnallista statusta kansalaisten silmissä.  

Tulevaisuuden arkistojen nähtiin rikastuttavan niin opetusta, tiedettä, historiallista mieltä 

kuin amerikkalaista kulttuuriakin. Niiden tehtävänä oli kerätä mahdollisimman paljon 

tietoa, jolla ne pystyisivät palvelemaan entistä suurempaa joukkoa ihmisiä.30 Arkistojen 

tehtävä ei siis ollut vain säilöä paperia kuten tähän asti, vaan niiden funktio miellettiin 

ennen kaikkea opetukselliseksi ja sivistäväksi. Tämänkaltaisen toiminnan uskottiin nostavan 

arkistonhoitajan yhtä suureen kulttuurilliseen arvoon opettajien, tutkijoiden ja 

kirjastonhoitajien kanssa.31  

Arkistojen imagon ja käytön haluttiin vastaavan enemmän kirjastoja, joita pidettiin 

esimerkillisinä asiakaspalvelijoina. Toiveena oli, että myös arkistoista tultaisiin etsimään 

vastauksia kysymyksiin kuten kirjastoista. Arkistoista voisi kehittyä tulevaisuudessa 

eräänlaisia paikallistiedon ”ensyklopedioita”.32 Arkistojen käytön nähtiin olevan myös 

                                                           
28 Albert Ray Newsome "The Archivist in American Scholarship" AA October 1939, 222-223. 
29 Cox 1990 181, 207 
30 Albert Ray Newsome AA October 1939, 217-218. 
31 Robert C. Binkley "Strategic objectives in archival policy" AA July 1939, 168. 
32 Robert C. Binkley AA July 1939, 165-166. 



16 

 

pääasiallinen peruste niiden olemassaololle. Täten myös arkistonhoitajien ja arkistotieteen 

tehtäväksi koettiin juuri arkistojen käytön lisääminen.33  

Coxin mukaan jokaisen ammatin täytyy vakuuttaa kansalaiset merkityksestään ja 

ammatillisen tehtävänsä tärkeydestä. Onnistuessaan tässä ammatti saavuttaa todellisen 

profession statuksen. Mikäli kansalaiset eivät ymmärrä arkistojen tarkoitusta, näkyy se 

helposti myös arkistojen rahoituksessa. Tämä puolestaan vaikeuttaa niiden käytön 

lisäämiseen tähtääviä panostuksia. Cox mieltää juuri kansalaisten hyväksynnän 

puuttumisen arkistonhoitajan professionalisoitumisen suurimmaksi ongelmaksi.34  

Professionalismin perspektiivistä arkistonhoitajan halu palvella kansalaisia voidaan siis 

nähdä ammattia rakentavana toimintana, mikäli se ei ole ristiriidassa ammatin omien 

arvojen kanssa.  

Sivilisaation pelastaja 

Akateemisen arkistonhoitajan yksi keskeisimmistä tehtävistä oli siis kansan sivistäminen.35 

Tällä tehtävällä uskottiin olevan kauaskantoisia seuraamuksia. Arkistonhoitajan tuli välittää 

ihmiskunnalle ideoita, jotka edistäisivät sivilisaation kehitystä. Sivilisaation nähtiin 

rakentuvan juuri dokumenttien varaan. Tällöin sivilisaation selviytymisen ja kehityksen 

ajateltiin luonnollisesti perustuvan sen kulttuurillisen perinnön sisältävien dokumenttien 

säilymiselle ja niiden aktiiviselle käytölle. Arkistonhoitajan tehtävänä olikin säilyttää näitä 

ihmiskunnan yhteiselon tuloksena tallentuneita ideoita ja tuoda aktiivisesti niitä arkistoista 

päivänvaloon. Tällä tavalla arkistonhoitajan uskottiin tukevan rauhan ja sivilisaation 

kehitystä. Kyse ei ollut kuitenkaan opettamisesta sinänsä, vaan pikemminkin tiedon 

välittämisestä opettajille. Ideoiden opettajien ja niiden keksijöiden myönnettiin olevan 

                                                           
33 Albert Ray Newsome AA October 1939, 222 ; Robert C. Binkley AA July 1939, 168. 
34 Cox 1990, 6, 32, 47, 207. 
35 Waldo G. Leland "Historians and Archivists in the first world war“ AA January 1942, 17. 
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kunniakkaampia ammatteja kuin niiden välittäjien, mutta arkistonhoitaja piti tätä rooliaan 

sivilisaation selviytymisen kannalta kuitenkin aivan yhtä välttämättömänä.36  

Akateeminen arkistonhoitaja uskoi, että hallitukset ja sen kansalaiset pystyisivät hyötymään 

historiantuntemuksesta. Arkistonhoitajan ensisijainen vastuu olikin tämän historiallisen 

materiaalin säilyttäminen ja sen käytön tukeminen.37 Historiantuntemuksensa avulla 

arkistonhoitajan tuli myös vaikuttaa yhteiskunnassa tehtäviin suuriin päätöksiin, jolloin 

hänellä olisi myös merkittävä rooli sen kohtalon muovaamisessa.38 Arkistonhoitaja 

toivoikin, että hänen säilyttämäänsä dokumentaarista perintöä käytettäisiin hyväksi jo 

hänen omana elinaikanaan. Asiakirjoihin haudattu totuus oli tuotava esiin, sillä 

akateeminen arkistonhoitaja uskoi, että ihmiskunta pystyisi oppimaan menneisyydestään. 

Totuuden esiintuominen olikin hänen jaloin tehtävänsä, eikä hän voinut rajoittaa 

ammatillista rooliaan pelkkään asiakirjojen säilömiseen tai rutiininomaisiin kysymyksiin 

vastailuun. Totuuden hallussapitäjänä myös arkistonhoitajalla voisi olla merkittävä rooli 

yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemisessa.39 

Airaksisen mukaan ammatit pyrkivät oikeuttamaan olemassaolonsa monopolisoimalla 

jonkin yhteiskunnallisen arvopäämäärän, jota ammatinharjoittaminen palvelee.40 

Ongelmalliseksi näissä näkemyksissä arkistonhoitajan roolista tekee kuitenkin sen, että se 

pyrki monopolisoimaan samoja arvoja mitä vanhempi ja vahvempi historioitsijan professio 

jo edusti. Se pystyi sanomaan palvelevansa historiaa, mutta historianoppineisuus ja sen 

opetuksellinen arvo kuuluivat jo historioitsijalle.     

Ajatus arkistonhoitajan roolista rauhan ja sivilisaation turvaajana on todennäköisesti 

syntynyt toisen maailmansodan seurauksena, jolloin sivilisaation ja amerikkalaisen 

elämäntavan koettiin olevan uhattuna. Tässä on nähtävissä myös arkistonhoitajan kaipuu 

                                                           
36 Solon J. Buck "The Archivist's One World" AA January 1947, 9-10, 24. 
37 Philip M. Hamer "Guides to Records of World War II" AA October 1947, 339. 
38 Waldo G. Leland AA January 1942, 18. 
39 Irving P. Schiller "The Archival Profession in Eclipse" AA July 1948, 223. 
40 Airaksinen 1991, 27-28. 
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suurempaan yhteiskunnalliseen tai jopa maailmanhistorialliseen rooliin. Tämä voi kieliä 

profession alhaisesta arvostuksesta aikana, jolloin jokainen yritti osoittaa merkityksensä 

yhteisille ponnisteluille. Nämä arkistonhoitajan mahtipontiset visiot voivat herättää ehkä 

huvitusta, mutta ne ovat kuitenkin toisaalta myös ymmärrettävissä nuoren profession 

uhmana ja taisteluna yhteiskunnallisesta elintilasta tilanteessa, jossa ammatti uhkasi 

menettää kosketuksensa juuriinsa ja jakautua sisäisesti kahtia.  

Akateemikko 

Akateeminen traditio mielsi arkistonhoitajuuden luonnollisesti korkeakoulutetuksi 

oppineeksi professioksi.41 Olihan arkistonhoitajuus syntynyt oppineen historioitsijan 

professiosta. Tätä sidettä tulikin pitää yllä ja vahvistaa. Arkistonhoitajan tuli käsitellä monia 

teknisiä ongelmia, mutta hän ei saanut olla missään tapauksessa pelkkä teknikko.42 

Professionalismin perspektiivistä akateemikon pelko teknikon rooliin ajautumisesta olikin 

oikeutettu. Teknikoilla ei ole professionalismin vaatimaa ammatillista itsenäisyyttä. He 

päätyvätkin lojaalisti palvelemaan vain työnantajiaan, eivätkä omia ammatillisia 

päämääriään.43 Akateeminen arkistonhoitaja onkin mahdollisesti pelännyt uuden 

asiakirjahallinnollisen roolin jättävän ammatin teknikon tasolle. 

Akateemisen arkistonhoitajan mielestä vaatimuksia arkistolliselle uralle pääsemisestä 

tulikin nostaa. Arkistonhoitajalta tuli vaatia yliopistollisen tason korkeita koulutuksellisia 

standardeja. Ylempiin arkistollisiin virkoihin vaadittiin tohtorin tutkintoa ja muihin virkoihin 

vähintään maisterintutkinnon suorittamista. Korkeakoulututkinnon lisäksi 

arkistonhoitajalta vaadittiin myös korkeatasoisia arkistoteknisiä taitoja sekä eettistä 

asiantuntemusta.44  

                                                           
41 Albert Ray Newsome AA October 1939, 218-219. 
42 WG Leland ”The First Conference of Archivists, December 1909: The Beginnings of a Profession” AA April 
1950, 120. 
43 Freidson 2001, 122. 
44 Irving P. Schiller AA July 1948, 231-232 ; Robert C. Binkley AA July 1939, 164. 
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Arkistoalan noviisin tulikin opiskella yliopistossa historiaa, sosiologiaa, julkishallintoa ja 

muita relevantteja aineita sekä suorittaa pakollinen työharjoittelu ennen kuin tälle 

myönnettäisiin lupa astua arkistolliselle uralle. Arkistonhoitajan intellektuaalinen työ vaatii 

sitä vastaavan korkean koulutuksen ja taidot. Korkeat vaatimukset johtuivat siitä, että 

asiakirjakokoelmien nähtiin sisältävän lukuisia potentiaalisia projekteja, joiden löytäminen 

ja suorittaminen vaativat koulutusta, älyä ja mielikuvitusta. Näitä ominaisuuksia ei nähty 

löytyvän tavallisilta virkamiehiltä ja kirjureilta, jotka nyt miehittivät arkistoja. Ainoastaan 

akateemikko arkistonhoitaja voisi tuoda esiin monimutkaisia faktoja dokumenteista, jotta 

yritykset ja kansalaiset voisivat ottaa oppia entisaikojen virheistä ja saavutuksista. 

Nuoretkin innostuisivat kouluttautumaan alalle, joka soisi heille kunniaa ja suuria palkkioita, 

mitä arkistoalan ei uskottu enää heille kykenevän tarjoamaan.45 

Akateemisesti orientoituneiden arkistonhoitajien vaatimuksista huomaa miten osalla 

arkistonhoitajista oli vaikeuksia sopeutua käsitykseen arkistonhoitajasta jonakin muuna 

kuin korkeakoulutettuna henkilönä. Mahdollisesti he halusivat pitää kiinni oppineen 

statuksesta ja arvostuksesta. Korkeakoulutetuille arkistonhoitajille ammatin muuttuminen 

virkamiesmäisemmäksi ja työläismäisemmäksi oli ilmeisen kova paikka. Mahdollisesti vielä 

tässä vaiheessa ammatin uutta asiakirjahallinnollista roolia ei oltukaan vielä täysin 

sisäistetty akateemisten arkistonhoitajien piirissä. Kenties se nähtiin jopa ammatin 

akateemista arvoa alentavana.  

Arkistonhoitajuuden yhdistämistä korkeakoulutukseen ei professionalismin perspektiivistä 

voida pitää kuitenkaan pelkkänä ammatillisena snobismina tai elitisminä. 

Ideaaliprofessionalismissa ammatin koulutus tapahtuu juuri korkeakoulutason 

instituutioissa erotuksena pelkistä teknikoista tai ammatitaidoista. Se mahdollistaa 

ammattien erikoistuneen tieto- ja taitopohjan kehittämisen, mikä puolestaan tukee niiden 

mainetta, toimivaltaa sekä sen harjoittajien ammattiin sitoutumista. Ammattien arvonanto 

                                                           
45 Ibid. 
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perustuukin pitkälti niiden samaistamiseen korkeampaan koulutukseen.46 Arkistonhoitajan 

tapauksessa ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että itse arkistonhoitoa ei mielletty 

korkeakoulutuksen arvoiseksi. Se ei onnistunutkaan saaman jalansijaa yliopistoissa ja 

keskittyi lähinnä käytännön työhön teoreettisten opintojen sijaan. Tästä syystä myös 

arkistoalan tutkimus eteni etanan vauhtia Yhdysvalloissa. 47 

Korkeista vaatimuksista huolimatta lehdessä tehtiin myönnytys, että kovalla työllä ja 

rautaisella itsekurilla myös muut kuin korkeakoulutetut voisivat ansaita arkistonhoitajan 

arvonimen.48 Tässä kompromississa on ehkä nähtävissä akateemisen arkistonhoitajan 

ideaalin törmääminen arkistoalan realiteetteihin. Arkistonhoitajat eivät tulleet enää vain 

akateemikoiden piiristä, vaan kaikista yhteiskuntaluokista.49 

Haastaja saapuu 

The American Archivist -lehden ensimmäisten vuosien artikkeleissa pääpaino tuntui olevan 

vielä ammatin akateemisen roolin korostamisessa. Asiakirjamäärien kasvun tiedostettiin jo 

tuolloin olevan ongelma, mutta sen ratkaisemisen katsottu olevan arkistonhoitajien tärkein 

tehtävä. Keskeisempää olikin sivistyksellisen työn ohella, asiakirjojen säilymisen ja käytön 

turvaaminen sekä asiakkaiden palveleminen. Julkishallinnon palvelemisen ei nähty vielä 

tuolloin olevan korkein prioriteetti.50  

Lähestyttäessä 1950-luvun puoliväliä akateeminen arkistonhoitaja alkoi kuitenkin pelätä 

ammattinsa puolesta. Pelkona oli, että arkistonhoitajuus oli siirtymässä poispäin sen 

perinteisistä tehtävistä ja päämääristä. Tämän nähtiin johtuvan hallinnon asiantuntijoiden 

liiallisesta vaikutusvallasta ammattikunnan sisällä. Huolestuttava kehitys oli alkanut jo 

toisen maailmansodan lopulla, jolloin nämä vieraat virkamiehet osallistuivat entistä 

                                                           
46 Freidon 2001, 92, 100, 103. 
47 Cox 1990, 11-12, 59. 
48 Samuel Flagg Bemis "The Training of Archivists in the United States" AA July 1939, 160. 
49 J. M. Scammell, "Local Archives and the study of government" AA October 1939, 231. 
50 Herbert William Keith Fitzroy "The Part of the Archivist in the writing of American Legal history" AA July 
1938, 127 ; Albert Ray Newsome AA October 1939, 217. 
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enemmän myös asiakirjalliseen työhön.51  Uusi kehityssuunta oli kaukana siitä 

arkistonhoitajan oppineesta perustasta, joka oli ollut vallalla vielä vähän aikaa sitten. 

Akateeminen arkistonhoitaja pelkäsikin nyt, että mikäli ammatti unohtaisi keskeisimmät 

tehtävänsä, seurauksena olisi ammatin statuksen aleneminen.52 

On luonnollista, että ammatit sisältävät erilaisia intressejä, jotka ovat konfliktissa 

keskenään.53 Lehden kirjoitusten perusteella näyttää siltä, että ammatin sisällä alkoi 

vaikuttaa kuitenkin toinen yhtä voimakas suuntaus. Tämä haastoi akateemisen 

arkistonhoitajan valta-aseman profession määrittelijänä, mikä heikensi ammatin sisäistä 

koheesiota ja sen samaistumista akateemiseen perinteeseen.    

Akateeminen arkistonhoitaja myönsi, että hallinnon asiantuntijat olivat tehneet 

selviytymisen mahdolliseksi lähes mahdottoman asiakirjatulvan ongelman kanssa. Tästä 

välittömästä konkreettisesta edusta oli hänen mielestään kuitenkin maksettu liian korkea 

hinta. Se oli tarkoittanut luopumista ammatille perinteisestä oppineisuudesta sekä 

arkistoalan tutkimuksesta. Myös profession kiinnostus historiantutkimukseen oli tämän 

suuntauksen myötä unohdettu kokonaan. Enää ei haluttu keskittyä asiakirjojen laajempaan 

intellektuaaliseen ymmärtämiseen tai niiden ulkopuolisen todellisuuden 

hahmottamiseen.54 

Akateeminen arkistonhoitaja pelkäsikin professionsa olevan älyllisesti surkastumassa. 

Hänen mukaansa aiemmin arkistonhoitajia oli pidetty historioitsijoiden 

tutkimuspartnereina ja lähes tasavertaisessa oppineessa asemassa. Arkistonhoitaja oli ollut 

yhtaikaa sekä taloustieteilijä, virkamies, että tiedemies. Hän pystyi tulkitsemaan ja 

hallitsemiaan dokumentteja, olivatpa ne kuinka monimutkaisia, erikoistuneita tai 

käyttökelvottomia tahansa.  Nykyisin arkistonhoitajille tuntui riittävän, että he vain säilöivät 
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asiakirjat turvallisesti pitäen samalla varastointi- ja huoltokustannukset minimissään 

hävittämällä suuria määriä dokumentteja.55 

Akateeminen arkistonhoitaja paheksuikin uutta trendiä, jossa arkisto miellettiin pelkäksi 

keskuskirjaamoksi, jossa työskenteli tavallisia konttoristeja rutiininomaisissa ja 

mekaanisissa töissä. Tärkeintä tuntui olevan vain rahan säästäminen. Osansa kritiikistä sai 

myös amerikkalainen ”idealismin ilmapiiri”, jonka seurauksena ammatin nähtiin 

kaupallistuneen, sen toimintojen automatisoituneen ja standardisoituneen. 

Arkistonhoitajasta ei saanut tulla vain erilaisten instituutioiden rahan säästämisen väline, 

vaan hänellä oli ainakin yhtä tärkeä intellektuaalinen tehtävä. Asiakirjatulvan ongelman 

ratkaisemisessa tämä tehtävä oli kuitenkin tyystin unohdettu.56 

Professionalismin ideologia uskoo ammattien syvällisempään tarkoitukseen tai arvoon, 

mikä ylittää muiden palvelemisen tarpeen.  Ideaaliprofessionalismissa tärkeämpää onkin 

omistautuminen hyvälle työlle kuin taloudellisille eduille ja tehokkuudelle.57 Ammateilla, 

joilla ei ole omaa tarkasti kiteytettyä arvopäämäärää, onkin taipumus ajautua 

puoliprofession asemaan.58 Akateemisen arkistonhoitajan huoli professionsa arvoista oli 

perusteltu. Omien arvojensa unohtaminen oli uhka ammatin statukselle todellisten 

professioiden joukossa. 

Records management keskeisiä moderneja kehityssuuntia ei tullut akateemikonkaan 

mielestä kuitenkaan sinänsä hylätä, sillä niiden ohjelmien saavutuksia ei voinut kukaan 

kiistää. Akateeminen arkistonhoitaja pelkäsi kuitenkin, että arkistojen toiminnot tulisivat 

liiaksi mekanisoitumaan, mikäli niihin alettaisiin soveltaa yritysmaailmasta ja teollisuudesta 

tuttua tehokkuusajattelua. Asiakirjojen järjestely, kuvailu ja tutkimus olivat kaikki 

yksityiskohtaista, aikaa vievää ja kallista työtä. Hänen mielestä näille oli annettava 
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korkeampi prioriteetti kuin mekaanisille toiminnoille. Pelkona oli, että arkisto muuttuisi 

vähitellen vain käytetyn paperin varastoksi.59 

Ammatinsisäisen, voimakkaan ja hiearkisen työnjaon sekä liukuhihnatuotannon nähtiin 

rapauttavan arkistonhoitajan ammattitaidon ja jopa sen koko statuksen professiona. Tämä 

kehitys oli akateemisen arkistonhoitajan mukaan nähtävissä jo siinä, että korkeimmat 

arkistoalan virkamiehet olivat luopuneet korkeista ammatillisista vaatimuksistaan 

palkatessaan ihmisiä töihin.60 Keskeinen vahvojen ammattien piirre onkin niiden kyky 

rajoittaa harjoittajien määrää asettamalla tiukat kriteerit koulutukseen pääsylle ja sitä 

kautta myös ammattiin pääsylle. Ammatinharjoittajia ollessa liikaa syntyy kilpailua. Tästä 

seuraa tavallisesti työntekijöiden alhainen palkkataso ja suuret erot palkoissa korkeampien 

ja alempien virkojen kesken.61  

Professionalismissa korostetaan myös, että jokin työ on niin erikoistunutta, että niillä joilla 

ei ole tarvittavaa tietoa tai taitoa, eivät voi harjoittaa kyseistä ammattia. Ammattilaista 

luonnehtikin juuri tiettyjen taitojen ja tietojen kokonaisuus, joita ilman hän ei olisi 

ammattilainen.62 Tässä mielessä on ymmärrettävää, miksi akateeminen arkistonhoitaja 

halusi ylläpitää käsitystä korkeakoulutetusta, historianoppineesta arkistonhoitajasta. 

Ammattiin ei yksinkertaisesti ollut olemassa tuolloin vielä minkäänlaista muuta virallista 

koulutusta tai pätevyyttä, joka rajoittaisi sen harjoittajien määrää tai erottaisi sen 

tavallisista työläisistä. Tästä seuraa ammattitaidon ja sen myötä myös ammatin 

heikkeneminen.   
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1.2. Hallinnollinen suuntaus 

Lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden perusteella 1940-luvun aikana ammattiyhteisön 

sisällä voimistui toinen, osittain akateemisen arkistonhoitajuuden kanssa vastakkainen 

näkemys professiosta. Tämä uusi arkistonhoitajan hallinnollista roolia korostava virkamies-

arkistonhoitaja pyrki taistelemaan ennen kaikkea uhkaavaa asiakirjatulvan ongelmaa 

vastaan ja palvelemaan arkistonmuodostajien tarpeita. Asiakirjojen historiallinen arvo oli 

sille toissijainen seikka. Hallinnollisen suuntauksen voimistuminen lehdessä johtui osittain 

sen julkaisupolitiikasta. Margaret Cross Nortonin ottaessa lehden päätoimittajuuden 

haltuunsa vuonna 1945, alettiin lehdestä vähentää arkistonhoitajan 

historinaoppineisuuteen viittaavia vaikutteita. Historiantutkimukseen liittyvät artikkelit 

saivat tehdä tilaa arkistotyön teknisemmille ja hallinnollisille puolille.   

Asiakirjatulvan ongelma 

Arkistonhoitajan uusi asiakirjahallinnollinen rooli oli perua 1930-luvun lainsäädännöllisistä 

uudistuksista, jotka tekivät Kansallisarkistosta Yhdysvaltain asiakirjahallinnon 

keskusviraston. Tämän johdosta arkistonhoitajat saivat uuden tehtävän, joka käsitti 

perinteisten vanhojen asiakirjojen parissa toimimisen lisäksi toiminnan myös modernien, 

aktiivisten asiakirjojen parissa.  

Vielä 1930-luvun puolella näitä funktioita ei mahdollisesti joko nähty ristiriitaisina tai sitten 

uusi hallinnollinen rooli ei ollut saanut vielä tarpeeksi jalansijaa perinteisen 

arkistonhoitajuuden rinnalla. Keskustelu lehdessä ammatin orientoitumisesta kiihtyi 

kuitenkin 1940-luvulla. Varmasti keskeisin syy, mikä ajoi monet arkistonhoitajat 

korostamaan ammatin hallinnollista suuntautumista, oli julkishallinnon asiakirjatulvan 

ongelma. Alun alkaenkin jo suurta ongelmaa pahensivat entisestään 1930-luvulla New Deal 

- ohjelma sekä vuonna 1939 syttynyt toinen maailmansota. Nyt koettiinkin, että ratkaisuksi 
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tähän ongelmaan ei riittänyt enää arkistonhoitajan perinteinen rooli, vaan tarvittiin uusia ja 

radikaaleja ratkaisuja.63  

Asiakirjatulva kärjisti tilanteen siihen pisteeseen, etteivät arkistonhoitajat kyenneet enää 

selviytymään profession molemmista funktioista rajallisilla resursseillaan. Hallinnon 

merkitystä korostava suuntaus alkoi kyseenalaistaa arkistonhoitajan perinteisen toiminnan 

vanhojen asiakirjojen parissa. Se kehottikin arkistonhoitajaa keskittymään menneisyyden 

ongelmien sijaan nykyisyyden ongelmiin.  

Enää ei koettukaan olevan aikaa asiakirjojen yksityiskohtaiselle järjestelylle tilanteessa, 

jossa järjestettävänä oli miljoonia asiakirjoja. Sen sijaan tavoitteena oli kehittää ajan 

säästämiseksi prosesseja, joilla pystyttäisiin käsittelemään entistä suurempia määriä 

asiakirjoja kerralla. Uskomuksena tuntuikin olevan, että ajan myötä asiakirjojen virta tulisi 

voimistumaan vielä entisestään ja ainoa tapa kontrolloida sitä olisi suuren skaalan 

seulontatoimilla.64  

Käänne asiakirjojen antikvaarisesta säilyttäjästä asiakirjojen aktiiviseksi hävittäjäksi on 

varsin radikaali muutos profession arvomaailmassa. Vaikka tämä käänne vaikuttaakin 

nykyajasta katseltuna varsin ymmärrettävältä, ei se ehkä ollut sitä vielä 1940-luvun alussa. 

Asiakirjahallinnollinen suuntaus on varmasti vaikuttanut osalle arkistonhoitajista vieraalta 

ja kaikki arkistonhoitajalle pyhät arvot hylkäävältä voimalta. Se tuntui vääristävän vielä 

historianoppineisuuteen samaistuneen arkistonhoitajuuden omaksi irvikuvakseen. Tämä 

on varmasti vaikuttanut omalta osaltaan arkistonhoitajan ammatin koettuun 

identiteettikriisiin. 

Ongelman koettiin olevan akuutti, sillä virastojen ja arkistojen asiakirjat eivät enää 

yksinkertaisesti mahtuneet niille tarkoitettuihin tiloihin. Asiakirjatulva vaikutti myös niiden 
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käyttömahdollisuuksiin, sillä arkistoja ei pystytty enää järjestämään yleisölle tai 

virkamiehille käyttökelpoiseen kuntoon. Hallintoa tuntui puolestaan huolettavan 

arkistojensa vaikean käytettävyyden lisäksi myös niiden arkistojen koosta johtuneet 

massiiviset kustannukset.65  

Asiakirjoja syntyi ennennäkemättömällä vauhdilla. Akateemisilla arkistonhoitajilla oli 

tilaisuutensa hillitä tätä tulvaa, mutta vastuu tuntui pelottavalta. Muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta arkistonhoitajat käänsivätkin selkänsä ongelmalle. Ongelma ei kuitenkaan 

hävinnyt ja ajan myötä tuli toisia ammattilaisia, jotka olivat valmiita ottamaan ongelman 

ratkaisemisen vastuulleen. Nämä eivät olleet oppineita, vaan hallinnon parissa 

työskennelleitä henkilöitä, jotka: ”ylivoimaisen älynsä ja intonsa ansiosta olivat nousseet 

alansa huipulle.”66 

Irtautuminen menneisyydestä 

Uutta asiakirjahallinnollista roolia korostanut suuntaus pyrki tekemään voimakkaasti 

pesäeroa perinteisenä nähtyyn arkistonhoitajuuteen. Arkistonhoitajan ajateltiin olevan 

vielä liiaksi kiinni menneisyydessä. Sanasta antikvaari tuli lehdessä pilkkasana, jota 

käytettiin arkistonhoitajasta, joka oli kiinnostunut pääasiassa vain menneisyyden ilmiöistä 

ja vanhoista asiakirjoista. Vanhojen asiakirjojen parissa työskentelevällä antikvaarilla ei 

uskottu olevan minkäänlaista roolia tai merkitystä nykyhetken ongelmien ratkomisessa. 

Arkistonhoitaja ei saanut enää olla se ”luotettava-vanha-herrasmies”, vaan hänen täytyi olla 

alati valpas ja nykyajassa vaikuttava virkamies. Muuten hänen pelättiin jäävän pelkän 

alamaisen roolin, joka ei ikinä onnistuisi herättämään politikoiden tai muiden keskeisten 

toimijoiden huomiota. Vain arkistonhoitaja pystyisi ratkaisemaan asiakirjatulvan ongelman, 

eikä hän voinut nyt jäädä kiinni menneisyyteen selvittääkseen tämän ongelman.67  

                                                           
65 Emmett J. Leahy AA July 1949, 231.  
66 Morris Radoff ”What Should Bind Us Together” AA January 1956, 6. 
67 Christopher Crittenden AA July 1945, 185-186, 191. 



27 

 

Asiakirjatulva on kaikessa ongelmallisuudessaan varmasti näyttäytynyt myös tilaisuutena 

saada ammatille entistä suurempi rooli ja arvostus yhteiskunnassa. Ongelmallisen tästä teki 

kuitenkin se, että tämä tapahtui voimakkaana irtiottona ammatin juurista ja vanhoista 

ideaaleista. Professionalismissa korostetaan ammatin omistautumista korkeammalle 

arvolle, joka ylittää niiden yksittäisten työnantajien tarpeet, joita ammatinharjoittajien on 

tarkoitus palvella.68 Mikäli jonkin ulkopuolisen tahon, kuten hallinnon, palvelemisesta tulee 

profession keskeisin arvo, on se menettänyt oman identiteettinsä ja vapautensa 

professiona. Tällöin voimme sanoa ammattilaisesta tulleen alamaisen. 

Arkistojen perustajia arvostettiin edelleen vanhoina ja sympaattisina antikvaareina, joilla oli 

omituiset luonteet ja syvä rakkaus kaikkea vanhaa kohtaan. Heitä tuli arvostaa, mutta 

modernin arkistonhoitajan tuli nousta heidän naiivien arkistollisten konseptiansa 

yläpuolelle. Uuden hallinnollisen arkistonhoitajan voimakas irtiotto perinteistä sai joskus 

miltei heräteuskonnollisia sävyjä. Uusi tie nähtiin selvästikin ammatin pelastuksena: 

Emme voi syyttää edeltäjiämme kyvyttömyydestä huomata piilotettuja kehityskulkuja 

hallinnossa ja asiakirjojen hallinnoimisessa heidän aikanaan. Emme voi syyttää heitä, jotka 

eivät todistaneet meidän todellisen uskomme täyttymistä!--- Kuin jokainen uskoon tullut, 

joka hylkää synnin ja asettuu tielle pelastukseen tulee huomaamaan että tämä tie on täynnä 

vaikeuksia.69  

Johtavissa osavaltioissa ja liittovaltiotasolla tämä menneisyys miellettiin jo taakse jääneeksi 

syntiseksi elämäksi, mutta sen silti pelättiin jatkavan kummittelua arkistonhoitajien 

mielissä, halliten heitä alitajuisesti. Oikeamieliset arkistolliset aktiviteetit pyrittiinkin 

erottamaan toisarvoisesta historiallisesta toiminnasta. Esimerkiksi arkistonhoitajien 

tutkimus- ja kirjoitustyötä pidettiin paheksuttavana kuten myös liian yksityiskohtaista 

                                                           
68 Freidson 2001, 122. 
69 Henry Howard Eddy "The Responsibility of the State Archivist to the Other Officers of His State Government" 
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arkistojen järjestelyä.70 Todellisena tragediana pidettiin kuitenkin sitä, että jotkut yhä 

uskoivat vanhaan harhautuneeseen kuvaan arkistonhoitajuudesta, mikä esti heitä 

näkemästä profession todellista missiota. Arkistonhoitaja ei saanut olla historioitsijoiden tai 

järjestöjen palvelija, vaan hänen tehtävänsä oli omistautua asiakirjahallinnolle ja suojella 

sen tuottamia asiakirjoja.71 

Perinteisten arkistojen ja arkistonhoitajien halveksunta meni jopa niin pitkälle, että koettiin 

tarpeelliseksi luopua sanan arkisto käytöstä. Tämä johtui siitä, että sana arkisto oli tavallaan 

saastunut. Se herätti vain negatiiviisiä konnotaatioita, joissa se yhdistettiin johonkin 

tomuiseen, arkaaiseen tai antikvaariseen. Sana tuli korvata jollain, joka yhdistettäisiin 

johonkin hyödylliseen. Jopa Kansallisarkiston nimi tulisi muuttaa esimerkiksi Kansallisiksi 

asiakirjoiksi (National Records).72 Hallinnollinen arkistonhoitaja pahoitteli sitä, että 

arkistojen miellettiin keskittyvän vain vanhoihin käsikirjoituksiin sekä antikvaarien ja 

historioitsijoiden intressien palvelemiseen. Hänen mielestään arkistoilla oli tärkeämpääkin 

tekemistä kuten julkishallinnon tarpeiden palveleminen ja asiakirjatulvan ongelman 

ratkaiseminen.73 Arkistoinstituution muovaaminen käytännönläheiseksi 

keskuspalveluvirastoksi nähtiinkin kultaisena tilaisuutena.74 

Uuden suuntauksen mielestä arkistonhoitaja ei voinut enää väittää olevansa oppinut, kuten 

ammatilliset esi-isänsä, vaikka hän niin sanotusti roikkuikin oppineen kulttuurin liepeillä.75 

Arkistonhoitajan tulisikin kehittyä ja oppia uusia asioita. Uhkakuvana pidettiin sitä, että osa 

arkistonhoitajista halusi pitäytyä vanhoissa tavoissa, minkä nähtiin johtavan arvonannon ja 

statuksen heikkenemiseen.76 Arkistonkin tuli muuttua vähitellen historiallisten 

dokumenttien säilyttäjästä hallinnolliseksi virastoksi virallisine velvollisuuksineen.77 
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Profession oppineisuuden vastustaminen statuksen menettämisen pelossa voi vaikuttaa 

varsin kummalliselta. Se on myös vastoin professionalismin logiikkaa, jonka mukaan juuri 

ammattien yhteys korkeakulttuuriin ja korkeakoulutukseen on yksi sitä vahvistava tekijä. 

Ehkä 1940-luvulla virkamiehiä kunnioitettiin siinä määrin, että osa arkistonhoitajista oli 

valmis hylkäämään oppineen statuksensa ja luottamaan ammatin tulevaisuuden hallinnon 

huomaan. Todennäköisesti näissä näkemyksissä on pyritty tekemään pesäeroa 

historioitsijan ammattiin ja haluttu korostaa arkistonhoitajan ammatin itsenäisyyttä. 

Hallinnon palveluksessa 

Lehden artikkeleista on luettavissa, miten arkistonhoitajat tulivat vähitellen tietoiseksi siitä, 

että he olivat osa suurempaa hallintokoneistoa. Kuka tahansa vanhoista asiakirjoista 

kiinnostunut akateemikko ei kelvannutkaan enää arkistonhoitajaksi.78 Uusi arkistonhoitaja 

oli ennen kaikkea asiakirjoja tuottavien virastojen palvelija.79 Näille arkistonhoitajille 

tärkeintä oli se, miten he parhaiten pystyivät palvelemaan hallintoa konkreettisella, 

hyödyllisellä ja arvokkaalla tavalla. Konkreettisten saavutusten osoittaminen nähtiinkin 

myös keinona turvata ammatin tulevaisuus. Tavoitteena oli ulottaa arkistonhoitajan valta 

lopulta kaikkiin virastoihin ja saada näin haltuun kaikki niiden tuottamat aktiivisen 

vaiheensa jo ylittäneet asiakirjat joko seulontaa tai pysyvää säilytystä varten.80 

Tarkoituksena oli, että tämä tehtäisiin yhteistyössä viranomaisten kanssa, mutta 

luonnollisesti arkistonhoitajan johdolla. Tällä estettäisiin muun muassa viranomaisten 

toteuttama mielivaltainen seulonta ja pystyttäisiin mahdollisesti vaikuttamaan myös niihin 

käytäntöihin, joilla asiakirjoja luotiin virastoissa.81 Ammatin perinteinen oppineisuuden 

arvostus korvautuikin näissä näkemyksellä halulla tuottaa ennen kaikkea jotain 

konkreettista hyötyä. Mahdollisesti pelko ammatin tulevaisuudesta sai jotkut 

arkistonhoitajista turvautumaan uuteen toimenkuvaan, jolla pystyttiin paremmin 
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osoittamaan ammatin tuottamat välittömät edut. Hallinnon palveleminen olikin kenties 

helpompi tapa saada näkyvyyttä ja osoittaa tarpeellisuutensa kuin oppineisuuden 

palveleminen monetaarisia arvoja korostavassa yhteiskunnassa. Varsinkin, kun 

arkistonhoitajat harvemmin saivat kunniaa heidän aineistostaan tehdystä tieteellisestä 

tutkimuksesta.  

Osavaltiotasolla hallinnollisesti orientoituneet arkistonhoitajat surkuttelivat sitä, miten 

niiden arkistoista ei ollut minkäänlaista konkreettista hyötyä osavaltioiden virkamiehille tai 

hallinnon tehostamiselle. Tämän nähtiin johtuvan siitä, että arkistonhoitajat palvelivat vielä 

aivan liikaa yleisöä, joka koettiin merkityksettömämmäksi tehtäväksi kuin hallinnon 

palveleminen. Hallinnon toiminnan tehostamisen nähtiin olevan arkistonhoitajalle ainoa 

tehtävä, joka teki hänestä yhteiskunnallisesti merkittävän ja mahdollisti näin myös 

korkeamman ammatillisen arvonannon. Tärkeimmäksi asiaksi koettiinkin nykyajan 

ongelmien ratkaiseminen menneisyyden ongelmien sijaan.82 Tämä on varsin suuri käänne, 

kun huomioidaan arkistonhoitajan ammatin yhteiset juuret historioitsijan ammatin kanssa. 

Ehkä amerikkalaiselle kulttuurilla on ollut myös vaikutuksensa tähän käänteeseen. 

Menneisyyteen katselemisen sijaan katse käännettiin tulevaisuuteen ja vaikeasti 

osoitettavat kulttuurilliset hyödyt korvautuivat pragmaattisimmilla arvoilla.  

Virkamiesarkistonhoitaja ihailikin Kansallisarkiston keskittymistä asiakirjahallinnolliseen 

rooliinsa ja hallinnon palvelemiseen, sillä se oli pystynyt näin irtautumaan kaikista 

tarpeettomista instituutioista ja organisaatioista. Turhina ohjelmina sen mainitaan 

luopuneen opetuksellisesta toiminnasta, kuten museotoiminnasta, julkaisutoiminnasta, 

sukututkijoiden palvelemisesta sekä erilaisista koululaisille järjestetystä toiminnasta, joiden 

nähtiin osavaltiotasolla kuluttavan vielä aivan liikaa energiaa. Osavaltioiden arkistojenkin 

tuli pyrkiä olemaan ennen kaikkea oman osavaltionsa hallinnon palveluvirastoja, joiden 

avulla hallinnon toimintaa voitiin tehostaa.83 Äärimmilleen vietynä tällainen halu palvella 

                                                           
82 Henry Howard Eddy AA January 1948, 30-31. 
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hallintoa saattoikin johtaa jopa arkistojen perinteisten asiakaskuntien unohtamiseen. Tämä 

vaikeutti arkistonhoitajan pyrkimyksiä vakuuttaa kansalaiset ammattinsa hyödyllisyydestä, 

jonka voi nähdä heikentäneen sen arvonantoa.   

Hallinnollinen arkistonhoitaja visioi, että tulevaisuuden arkistonhoitaja tulisi poikkeamaan 

merkittävästi menneiden aikojen arkistonhoitajista. Aktiivisella, hyvin organisoiduilla 

arkistoilla nähtiin olevan keskeinen rooli hallinnossa. Arkistonhoitaja saisi esimerkiksi usein 

kutsuja kokouksiin, jotka koskisivat virastojen asiakirjahallintoa ja sen hallitsemia 

informaatiovarantoja. Heitä tultaisiinkin kaipaamaan aina, kun virastot pyrkisivät 

tehostamaan hallintoaan. Tämän kaltaisten palvelujen nähtiin vihdoin nostavan 

arkistonhoitajan aiemmasta alempiarvoisesta asemastaan korkeampaan yhteiskunnalliseen 

arvoantoon, jolloin hänet tunnustettaisiin yhdeksi tärkeimmistä virkamiehistä.84 

Arkistonhoitajasta tulisi valtionhallinnon asiakirjojen asiantuntija ja konsultti.85  

Erityisesti sukututkijoiden vaikutusta arkistoihin paheksuttiin voimakkaana ja 

harhaanjohtavana tekijänä. Myönnettiin toki, että osa arkistoista oli syntynyt juuri heidän 

vaikutuksestaan. Sukututkijat olivat myös tukeneet arkistoja, kun ne olivat tarvinneet 

eniten tukea ja he olivat edelleen osavaltioiden arkistojen suurin käyttäjäjoukko. Mutta he 

olivat kuitenkin antaneet arkistoille maun, jota pidettiin erittäin valitettavana. Pelättiin, että 

suurin osa arkistonhoitajista palveli vain sosiaalisia pyrkyreitä, joita motivoi pelkkä 

sosiaalisen arvonannon kaipuu ja perheylpeys.86 He saisivat toki yhä vaatia palveluksia 

arkistoilta, mutta arkistonhoitajan tuli keskittyä ennen kaikkea suhteiden solmimiseen 

toisiin virkamiehiin, eikä asiakkaisiin.87 Arkistojen käyttäjät eivät olleet selvästikään vielä 

hallinnollisten arkistonhoitajien huomion keskipisteenä. 

                                                           
84 Christopher Crittenden AA July 1945, 193. 
85 Ernst Posner AA July 1940, 172. 
86 Henry Howard Eddy AA January 1948, 31-32. 
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Arkistonhoitajan uusi hallinnollinen rooli on varmasti näyttäytynyt joillekin 

arkistonhoitajille tilaisuutena kasvattaa arkistonhoitajan valtapiiriä yli sen perinteisten 

rajojen. Max Weberin ja Pierre Bourdieun luoman sosiaalisen sulkemisen teorian mukaan 

moderneissa yhteiskunnissa käydään jatkuvaa, eri intressiryhmien välistä valtataistelua 

reviiristä, resursseista ja vallasta. Yhteiskunnan muuttuessa professioiden on sopeuduttava 

sen muutoksiin. Pyrkiessään säilyttämään asemansa professiot pyrkivät aluksi laajentamaan 

reviiriään. Tämän jälkeen ne pyrkivät sulkemaan sen ja keskittämään voimavaransa 

ammatin sisäisen koheesion edistämiseen. Näin ne estävät toisten professioiden 

laajentumispyrkimykset.88  

Sosiaalisen sulkemisen teoria selittäisi, miksi osa arkistonhoitajista pyrki kasvattamaan 

profession valtapiiriä. Yhteiskunnallisen muutoksen hetkellä professio yritti kasvattaa 

reviiriään turvatakseen olemassaolonsa. Se pyrki omimaan asiakirjatyön itselleen. Sitä 

uhkasivat tässä vahvempien historioitsijoiden ja kirjastonhoitajien lähialat sekä 

asiakirjatyöhön erikoistuneet viranomaiset. Sen pyrkiessä sulkemaan reviirinsä ongelmaksi 

muodostui kuitenkin sisäisen koheesion luominen kahden varsin erilaisen 

arkistonhoidollisen näkemyksen välille.  

1.3. Sovittelevia näkemyksiä 

Synteesiä luomassa 

The American Archivist -lehden ja tutkimuskirjallisuuden perusteella voi saada kuvan, että 

näkemykset arkistonhoitajan professiosta olivat jakautuneet jyrkästi kahteen leiriin. Tilanne 

ei ollut kuitenkaan näin mustavalkoinen. Joissain näkemyksissä pyrittiin myös 

sovittelemaan näitä kahta arkistonhoitajan erilaista roolia yhteen. Tarkoituksena oli 

yhdistää perinteinen arkistonhoitajan oppineisuus uuteen asiakirjahallinnolliseen rooliin. 

Näkemyksissä korostettiin sitä, että perinteisenä nähdyn arkistonhoitajan toimenkuvan 
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laajeneminen ei ollut välttämättä huono asia. Se tarjosi arkistonhoitajalle mahdollisuuden 

entistä laaja-alaisempaan ja haastavampaan toimenkuvaan.89  

Arkistonhoitajan opillisen ja hallinnollisen lähestymistavan ajateltiin olevan vain osia 

suuremmasta kokonaisuudesta. Tarvittiin sekä laajan koulutuksen tuomaa näkemystä, että 

uutta käytännöllisempää lähestymistapaa hallinnollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Uuden 

hallinnollisen roolin tuomaa muutosta ja vastakkainasettelua vanhaan pidettiinkin usein 

liioiteltuna. Kumpaakaan arkistonhoitajuuden puolta ei tullut hylätä, vaan ratkaisun tuli 

perustua demokraattisesti näiden kahden synteesiin. Toisaalta ammatin ihailun ja 

arvonannon kannalta pidettiin oleellisena sitä, että arkistonhoitaja miellettäisiin 

vastaisuudessa aina ennen kaikkea virkamieheksi.90  

On mielenkiintoista huomata, miten virkamiehen roolia tunnuttiin arvostettavan 1940-

luvulla enemmän kuin oppineen asemaa. Mahdollisesti pragmaattisuus ja 

käytännönläheisyys ovat olleet tuolloin Yhdysvalloissa tärkeämpiä arvoja kuin esoteerinen 

tieteellisyys, mikä sai myös arkistonhoitajan etsimään kunnioitusta ja statuksen nostatusta 

hanakammin hallinnollisesta työstä. 

Sovittelevassa mielessä korostettiin myös sitä, miten asiakirjamäärien pieneneminen oli 

niin hallinnon, arkistonhoitajien kuin historioitsijoidenkin yhteinen intressi. Seulonnan 

kautta taattaisiin asiakirjojen käyttökelpoisuus sekä uusien asiakirjojen taloudellinen 

hallinnointi. Aggressiivista dokumenttien hävittämistä pidettiin uutena ja varsin 

valitettavana kehityssuuntana. Oleellista olikin ottaa sekä historioitsija, että arkistonhoitaja 

mukaan suunnittelemaan asiakirjakeskusten hallinnointia, jolloin arkistojen keskeisen 

ytimen säilyminen saataisiin turvattua.91 Kustannustehokas hallinnollinen 

asiakirjasuunnittelu sekä perinteisen arkistonhoitajan tieteellisyys oli saatettava yhteiseen 

fokukseen. Valitettavasti todellisuus oli kuitenkin, se että hallinto ei tuntunut arvostavan 
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perinteisen arkistonhoitajan ja historioitsijan kontribuutioita, eivätkä nämä puolestaan 

ymmärtäneet aina asiakirjahallinnollisten toimien järjellisyyttä.92 

Sota yhdistää 

Toinen maailmansota tuntui myös yhdistävän vähäksi aikaa erilaiset käsitykset 

arkistonhoitajuudesta. Erityisesti arkistonhoitajan rooli asiakirjojen suojelijana korostui 

toisen maailmansodan aikana. Toista maailmansotaa koskevissa artikkeleissakaan ei 

arkistonhoitajalla ollut kuitenkaan tyytyminen pelkästään suojelijan roolin, sillä hänellä 

nähtiin olevan myös muita tärkeitä tehtäviä. Arkistonhoitajien velvollisuus oli taata, että 

heidän aineistonsa olisivat aina käytettävissä, minkä koettiin olevan keskeistä kansallisessa 

hätätilanteessa. Tämän ansiosta sodan aikana arkistonhoitaja uskoi olevansa jopa 

tärkeämpi henkilö kuin kirjastonhoitajat tai museotyöntekijät, joilla ei nähty olevan 

samanlaista käyttöä hätätilanteissa.93 Virastot vaatisivatkin pikaisesti informaatiota 

asiakirjoista ja erityisesti sodan aikana niiden vaatimukset tulisivat vain kasvamaan ja 

entistä kiireellisimmiksi.94  

Arkistonhoitajalla nähtiin olevan myös muita velvollisuuksia sota-aikana. Hänen tuli taistella 

sodan seurauksena syntynyttä asiakirjatulvaa vastaan muun muassa seulonnan, 

mikrofilmaamisen ja asiakirjasiirtojen avulla. Näiden toimien nähtiin helpottavan myös 

organisaatioiden toimintaa hätätilanteissa.95 Arkistonhoitajalla uskottiin olevan myös kyky 

omaksua aiempien instituutioiden tietoja ja taitoja hallussa pitämiensä asiakirjojen 

pohjalta. Näiden turvin arkistonhoitaja voisi ohjeistaa myös uusia organisaatioita niiden 

institutionaalisen perinnön kautta. Tällöin hänestä tulisi jopa tärkeämpi tekijä kuin monista 

kyseisten instituutioiden kokeneista toimijoista, sillä hänen asiakirjallinen informaationsa 

olisi paljon luotettavampaa, tarkempaa ja teknisempää kuin mitä ihmismuisti voi tarjota. 
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Hänestä tulisi näin eräänlainen menneiden ja nykyisten hallintoinstituutioiden asiantuntija 

ja konsultti, mikä nostaisi hänet erityisen korkeaan asemaan.96 

Arkistonhoitaja uskoi, että hänen työllään voitaisiin vaikuttaa jopa maailmansodan voittoon 

sekä oikeudenmukaisen rauhan syntyyn. Olihan arkistonhoitaja vastuussa demokratian ja 

vapauden ideaalien todistusaineiston säilyttämisestä, niiden ideaalien joiden vuoksi 

Yhdysvallat taisteli. Näiden totuuksien hallussapito ja suojeleminen oli arkistonhoitajan 

keskeisin oikeutus sodan aikana.97 Huolehtimalla näistä hän huolehti samalla myös 

demokraattisen sivilisaation leviämisestä.98 Arkistonhoitajan roolista sodassa sai lehden 

kautta ajoittain varsin mahtipontisen kuvan. On kuitenkin ymmärrettävää, että nuori 

professio halusi osoittaa omat voimansa yhteisissä sotaponnisteluissa ja näin myös näyttää 

amerikkalaisille, että piskuisella arkistonhoitajallakin oli todella jotain merkitystä. 

Amerikkalainen sotapropaganda lienee vaikuttanut näin myös arkistonhoitajuudesta 

käytyyn keskusteluun. 

Tiet eroavat 

Vielä 1950-luvun puolella artikkeleissa pyrittiin sovittelemaan arkistonhoitajien ja records 

managereiden välejä, vaikka ammatin jakautuminen alkoi vaikuttaa jo selvältä. Korostettiin 

muun muassa sitä, että myös arkistonhoitajalle oli tärkeää, miten toimiva asiakirjahallinto 

helpotti arkistotyötä asiakirjan elinkaaren loppuvaiheessa. Valikoiminen ja arvonmääritys 

olivat myös yhtä keskeinen osa arkistonhoitajan kuin recods managerinkin työtä. Olihan 

arkistonhoitajan tunnistettava, mitkä asiakirjat olivat tarkoitettu pysyvää säilytystä varten, 

sillä enää kaikkea ei yksinkertaisesti voitu säästää.99  

Vaikka arkistonhoitajien nähtiin palvelevan oppineita ja records managereiden hallintoa, ei 

näiden tarvinnut välttämättä olla erillisiä aloja. Aloilla oli kuitenkin yhteinen intressi: 
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Asiakirjat. Asiakirjat yhdistivät arkistot records managementtiin ja paperityön hallinnointiin. 

Yhdessä ne seurasivat asiakirjaa sen syntymästä, sen kuolemaan tai päätymiseen arkistoon 

pysyvää säilytystä varten.100 

Pyrkimykset sovitella näitä kahta voimakasta profession sisäistä blokkia tulivat kuitenkin 

liian myöhään. Records managerit tunnuttiin mieltävän jo omaksi ammattiryhmäkseen, 

joskin vielä arkistonhoitajan ammatin sisäiseksi ryhmittymäksi, sillä vielä vuonna 1955 

lehdessä kysyttiin:” Olisiko arkistonhoitajien ja records managereiden jo aika erota?”101 

Tätä kysymystä arkistonhoitajat pohtivat siis vielä vuosi ennen ARMA:n perustamista. Se, 

mikä lehden mukaan lopulta tuntui erottavan arkistonhoitajat records managereista, oli 

heidän koulutuksellinen taustansa. Arkistonhoitajilla oli akateeminen tausta historiasta ja 

sosiaalisista tieteistä, kun taas records managereiden tausta oli hallinnollinen.102 

Lehdessä myönnettiin, että ehkä rajanveto asiakirjahallinnon ja arkistojen välillä oli lopulta 

arkistonhoitajan syytä, joka sulki silmänsä asiakirjojen muuttuvalta maailmalta. SAA olikin 

perustettu lähes täysin historioitsijoiden toimesta. Luonnollisesti he olivatkin 

kiinnostuneempia dokumenttien historiallista arvosta kuin asiakirjahallinnosta. Usein he 

saattoivat suhtautua jopa vihamielisesti näitä uusia piirteitä kohtaan.103 SAA oli onnistunut 

tästä huolimatta jo varsin pitkän pitämään sisällään monia erilaisia ammatillisiä intressejä 

ja näkökulmia, mutta uhkakuvava tässä oli profession ajautuminen lähes skitsofreniseen 

tilaan.104 

Profession jakautumista pelättin siitä huolimatta. Ajateltiin, että arkistonhoitajia ja records 

managereita oli liian vähän ja heillä oli paljon yhteisiä intressejä. Niiden saavuttaminen olisi 

yhdessä luonnollisesti helpompaa.105 Pelko oli ymmärrettävää, sillä vähäisen jäsenmäärän 

                                                           
100 Morris Radoff AA January 1956, 4 ; R Shiff ”The Archivist's Role in Records Management” AA April 1956, 
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101 Wayne C. Grover ”Archives: Society and Profession” AA January 1955, 50.   
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37 

 

nähtiin vievän järjestöltä tuloja ja näin haittaavan myös sen toimintaa. Vuonna 1956 

lehdessä jouduttiin lopulta myöntämään, että arkistonhoitajan professiosta syntynyt 

records manager oli muodostanut oman professionsa.106 

 

2. Amerikkalaisen arkistonhoitajuuden kehitys 

vuosina 1935 – 1956. 

2.1 Professio itsenäistyy 

Amerikkalaisen arkistonhoitajuuden kannalta keskeisenä vuosikymmenenä voidaan pitää 

1930-lukua. Erityisesti kolme tapahtumaa 1930-luvun puolivälissä auttoivat synnyttämään 

arkistoprofession Yhdysvaltoihin. Ensimmäinen näistä oli Kansallisarkiston perustaminen 

vuonna 1934. Toinen oli vuosina 1935 - 1937 WPA:n (Work Progress Administrationin) 

rahoittamat tutkimukset liittovaltioiden, osavaltioiden ja paikallishallintojen arkistoista, 

jolla pyrittiin kartoittamaan, mitä asiakirjoja ne pitivät sisällään. Kolmas ja ehkä näistä 

keskeisin oli SAA:n (Society of American Archivist) organisoituminen arkistonhoitajien 

ammattijärjestöksi vuonna 1937. Se irtaantui tuolloin AHA:n (American Historical 

Association) alaisuudesta, jossa se oli toiminut Public Archives komission nimellä.107 

Tämä irtautuminen oli muutakin kuin vain symbolinen ele, jossa arkistonhoitajan professio 

irtautui historioitsijan ammatista. Osa arkistonhoitajista näki, että tarvittiin uudenlainen 

organisaatio edistämään uuden profession intressejä ja selviämään siitä asiakirjojen 

suuresta massasta, jonka WPA:n tutkimukset olivat paljastaneet. Tämän lisäksi hallinto 

tuotti päivittäin suuria määriä asiakirjoja, joka paisutti entisestään tätä asiakirjatulvaa.108   
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Arkistohistorioitsijat ovat argumentoineet, että juuri SAA:n perustaminen oli selvä merkki 

uuden merkittävän profession synnystä Yhdysvaltoihin. Tämä professio erosi merkittävästi 

sen lähialoista: kirjastonhoitajista ja historioitsijoista. Ero perustui siihen, miten 

arkistonhoitajat pyrkivät säilyttämään ja hallinnoimaan aineistojaan. SAA:n arkistonhoitajat 

olivat kuitenkin vielä siinä mielessä lähellä historioitsijoita, että molemmat olivat yhtä 

mieltä siitä, että arkistojen ja erityisesti vasta perustetun Kansallisarkiston tuli palvella 

maansa historiantukimusta.109 Arkistonhoito olikin vielä 1930-luvun puolivälissä 

orientoitunut Yhdysvalloissa vahvasti aineiston vaalimistyöhön.110 Monet arkistonhoitajat 

mielsivätkin vielä itsensä enemmän historioitsijoiksi kuin arkistonhoitajiksi.111   

Hallinnolliset uudistukset 

1930-luvulla liittovaltio ryhtyi toimiin panemalle aluille useita aloitteita, joilla oli merkittävä 

vaikutus arkistonhoitajan ammatin synnyn kannalta. Ensimmäinen askel oli pitkään 

suunnitellun Kansallisarkiston rakennustöiden aloittaminen vuonna 1933. Seuraavana 

vuonna astui voimaan myös laki, joka teki Kansallisarkistosta itsenäisen valtionviraston. Lain 

myötä Kansallisarkiston keskeisimmäksi tehtäväksi tuli toiminta liittovaltion 

asiakirjahallinnon keskusvirastona. Kansallisarkiston valmistuminen vuonna 1935 antoi 

amerikkalaiselle arkistonhoitajalle vihdoin myös oman instituution, joka pystyi tarjoamaan 

johtajuutta sekä amerikkalaisen arkistoteorian muotoiluun, että itse arkistonhoitajan 

käytännöntyöhön. Ensimmäiset arkistonhoitajat mielsivätkin Kansallisarkiston johtavaksi 

arkistolliseksi instituutioksi, johon profession kehitys oli voimakkaasti sidoksissa. 112 

Sysäyksen näille 1930-luvulla liittovaltion toimesta tapahtuneille asiakirjahallinnollisille 

uudistuksille antoivat Suuri Lama113 ja toinen maailmansota. Molemmat kasvattivat 
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39 

 

merkittävästi hallinnon kokoa ja monipuolistivat sen toimintoja.114 Seurauksena tästä oli 

luonnollisesti hallinnon tuottaman asiakirjamäärän räjähdysmäinen kasvu. Hallinnollisen 

tradition merkitystä korostava tutkimus näkee juuri nämä tekijät keskeisinä profession 

itsenäistymisen kannalta. Virastojen kärsimä krooninen tilanpuute ja entistä 

monimutkaisempi hallintorakenne vaativat entistä kehittyneempiä asiakirjahallinnollisia 

toimenpiteitä osakseen.115  

Toinen liittovaltion toimesta tapahtunut aloite, jolla oli merkittävä vaikutus amerikkalaisen 

arkistoprofession itsenäistymiseen, oli vuonna 1933 aloitettu Historical Records Survey 

(HRS). Se oli yksi Rooseveltin New Deal - ohjelman116 myötä perustetun Works Progress 

Administrationin (WPA) järjestämistä projekteista, joilla pyrittiin taistelemaan laman 

aikaista työttömyyttä vastaan tarjoamalla kansalaisille töitä arkistoista. HRS:n tarkoituksena 

oli inventoida eli luetteloida kaikki liittovaltion, osavaltioiden sekä paikallisarkistojen 

asiakirjat.117 Projekti toi alalle uutta työvoimaa, jolla ei ollut historioitsijoiden omaamaa 

akateemista taustaa.118 Tällä lieneekin ollut merkittävä vaikutus arkistonhoitajan ammatin 

irtautumisessa historioitsijan ammatista, sillä HRS:n seurauksena kaikki arkistoalalla 

työskentelevät eivät jakaneet enää yhteistä koulutuksellista taustaa, joka identifioisi heidät 

juuri historioitsijoiksi arkistonhoitajuuden sijaan.  

Toisaalta tämä kehitys on todennäköisesti heikentänyt myös osaltaan arkistonhoitajan 

ammattia, sillä sitä ei yhdistetty enää korkeamman koulutuksen suomaan korkeampaan 

yhteiskunnalliseen statukseen. Professionalismissa korostetaankin korkeakoulutuksen 

merkitystä vahvojen ammattien syntymisen kannalta. Koulutuksen yhteys korkeakulttuuriin 

ja kirjaoppineisuuteen on tavallisesti yhteiskunnan eliitin arvostama ja sen massojen 

                                                           
114 Philip C. Brooks AA April 1947, 117.                                     
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116 New Deal oli USA:n presidentin Franklin D. Rooseveltin hallinnon ohjelma vuosina 1933 - 1939, jonka 
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kunnioittama piirre. Se on keskeinen osa ammatin statuksen ideologisesta perustasta ja 

toimii perustana väitteelle, että ammatissa on kyse muustakin kuin vain kapea-alaisesta 

teknisestä erikoistumisesta.119     

SAA pyrki toimillaan myös parantamaan osavaltioiden arkistojen asiakirjojen tilaa, mutta 

yleisesti ottaen se oli varsin tehoton yrityksissään. AHA:n perustaman komitean tutkimus 

osavaltioiden asiakirjojen kurjasta tilasta herätti jotkin osavaltiot tekemään uudistuksia 

asiakirjahallintoonsa. Myös HRS:llä oli jonkin verran vaikutusta arkistojen paikallistason 

kehitykseen, sillä sen myötä julkaistiin luettelot 48 osavaltion, 3066 piirikunnan sekä 

erinäisten kaupunkien ja kylien arkistoista.120 

Osavaltiotasolla arkistojen kehitys oli paljon keskushallinnon kontrollista itsenäisempää 

kuin esimerkiksi joidenkin eurooppalaisten paikallisarkistojen. Osavaltioiden suhteellisen 

suuresta itsenäisyydestä johtuen myös arkistolainsäädäntö, arkistojen hallinto ja niiden 

tehokkuus vaihtelivat paljon osavaltioittain. Suurin osa osavaltioiden arkisto-ohjelmista oli 

kuitenkin varsin pieniä ja niiden arkistojen asiakirjat pitkälti laiminlyötyjä johtuen 

taloudellisen tuen puutteesta.121 Osavaltiotasolla arkistojen kehitykselle ongelmaksi 

muodostuikin mahdollisesti se, ettei niillä ollut näytettävänään mitään konkreettista tulosta 

vastineeksi niihin sijoitetuista taloudellisista panostuksista. Tästä johtuen taloudelliset 

sijoitukset arkistollisiin tarkoituksiin herättivät varmasti paljon vastustusta kansalaisten 

keskuudessa. 

Vaikuttaakin siltä, että arkistotyöllä ei nähty olevan kansalaisten keskuudessa samanlaista 

arvoa kuin mitä sillä koettiin olevan liittovaltion tasolla. Professionalismi perustuu ammatin 

erityistietoon – ja taitoon, joilla itsessään ei ole koersiivista valtaa. Valtionvalta voi kuitenkin 

delegoida tämän vallan ammatille, jolloin se saa erityisaseman ja kontrollin työhönsä. Tämä 

monopolinen kontrolli on keskeinen piirre ideaaliprofessionalismin kannalta. Ammatin on 
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kuitenkin vakuutettava joko kansalaiset, valtionvalta tai vaikutusvaltainen eliitti oman 

alansa merkityksestä.122 Osavaltioiden ja liittovaltiotason eriaikainen arkistollinen kehitys 

lieneekin osittain seurausta siitä, että professio onnistui vakuuttamaan liittovaltiotason 

päättäjät merkityksestään ennen kuin se onnistui vakuuttamaan kansalaiset tai 

osavaltiotason päättäjät omasta tarpeellisuudestaan. Kansallisarkiston rooli liittovaltion 

asiakirjahallinnollisena keskuksena lienee vaikuttanut tähän.  

Todennäköisesti viranomaiset eivät olleet kiinnostuneita arkistonhoitajista niinkään heidän 

historiantuntemuksensa ansiosta, vaan se näki heissä käyttämättömän voimavaran, joka 

voitiin valjastaa asiakirjahallinnon palvelukseen. Alistuminen tähän valtionvallan kontrolliin 

merkitsi professiolle sen keskeisen arvopäämäärän syrjäyttämistä ulkopuolelta annetulla 

toimenkuvalla. Toisin sanoen se alistui hallinnon palvelijan eli virkamiehen rooliin. Sillä ei 

ollut siis professionalismin kannalta oleellista autonomiaa omaan työnkuvansa 

määrittämiseen.123 

Yksi osavaltioiden arkistojen kehitykseen vaikuttanut tekijä olivat myös osavaltioiden 

kirjastojen sekä niiden yhdistyksen (National Association of State Libraries) kiinnostus 

osavaltioiden asiakirjoja kohtaan. Se toimi informaatiokanavana niiden osavaltioiden 

kirjastojen välillä joiden vastuulle oli sälytetty myös osavaltion asiakirjoista huolehtiminen. 

Tämä mahdollisti arkistojen yhdistymisen osaksi osavaltioiden kirjastoja muun muassa 

Alabamassa, Illinoisissa ja Arizonassa.124 Tämä kehitys herätti kuitenkin huolta 

arkistonhoitajissa. Pelkona oli, että kirjastoissa sovellettaisiin kirjastotieteen käyttämiä 

luettelointikäytänteitä myös asiakirja-aineistoon.125 Tämän huolen taustalla on voinut 

mahdollisesti olla myös pelko kirjastonhoitajien omivan arkistollisen työn osavaltiotasolla 

kokonaan itselleen. Kirjastojen arkistonhoidollinen rooli lienee sekoittanut myös 

entisestään arkistonhoitajan identiteettiä. Asiakirjojen parissa työskentelevät saattoivat 
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tulla niin historioitsijoiden, kirjastonhoitajien, virkamiesten tai ihan tavallisten kansalaisten 

parista. Ainoa kriteeri arkistonhoitajaksi julistautumiselle lienee ollut työ asiakirjojen 

parissa, joskin sekään ei ollut välttämätöntä.126  

Arkistotyölle ei ollutkaan olemassa vielä minkäänlaisia koulutuksellisia tai ammatillisia 

kriteerejä, jotka olisivat rajoittaneet alalle pääsyä tai estänyt muita professiosta 

kaappaamasta arkistonhoitajan toimenkuvaa itselleen. Professiolla ei ollutkaan todisteita 

omasta paremmuudestaan asiakirjallisten ongelmien ratkaisemisessa muihin professioihin 

verrattuna. Professionalismiin kuuluu omata voimaa, joka hyödyttää yhteiskuntaa. 

Arkistonhoitajat ajattelivat olevansa muita pätevämpiä käsittelemään asiakirjoja, mutta 

tämä ajatus ei ollut kovinkaan laajalle levinnyt.127 

Vaikka hallinto olikin tehnyt merkittävän palveluksen maansa historiantutkimukselle, ei 

tässä kehityksessä liene ollut kuitenkaan kyse sen erityisestä kiinnostuksesta maansa 

historiaa kohtaan. Pikemminkin Yhdysvaltojen katse oli kohdistunut entistä tiukemmin 

tulevaisuuteen, sillä vallitseva mentaliteetti tuolloin tuntui olevan Washington Postin 

vuonna 1921 lanseeraama lausahdus:” Onnellinen on valtio, jolla ei ole historiaa.”128 Kyse 

olikin asiakirjahallinnollisista realiteeteista. Hallinto oli pakotettu nopeisiin toimiin 

uhkaavan asiakirjatulvan tilkitsemiseksi. Se näki vastaperustetun Kansallisarkiston 

ratkaisuna tähän ongelmaan. Tehdessään arkistonhoitajille keskeisestä instituutiosta 

asiakirjahallinnollisen viraston, se toi arkistonhoitajan professioon uuden piirteen, joka ei 

istunut helposti sen menneisyyteen suuntautuneeseen arvomaailmaan.   

Arkistonhoitajan ammatti ei ollutkaan Yhdysvalloissa kehittynyt vielä autonomiseksi 

professioksi. Freidson määrittelee professionalismin joukoksi instituutioita, jotka 

mahdollistavat ammattikunnan jäsenten kontrolloida omaa työtään.129 Professionalismin 

                                                           
126 Jimerson 2000, 32. 
127 Jimerson 2000, 51. 
128 Walch 1985, 12. 
129 Freidson 2001, 17. 



43 

 

instituutiot tukevat käsitystä ammatin itsenäisestä palvelusta, vaikka ammatit ovatkin aina 

paineessa palvella valtiota jollain tavoin.130 Amerikkalaisen arkistonhoitajan tapauksessa 

valtionhallinto määritteli kuitenkin heidän työnsä sisällön ja vaikutti jopa sen keskeisiin 

arvoihin. 

Arkistonhoitajat aktivoituvat 

Amerikkalaisen arkistolaitoksen ja arkistoprofession synty on jakanut tutkijoiden 

mielipiteitä. Joidenkin tutkijoiden mielestä amerikkalainen arkistoala ei kehittynyt 

hallinnollisiin tarpeisiin, kuten sen oli nähty kehittyneen esimerkiksi Euroopassa131. Näissä 

näkemyksissä amerikkalaisen arkistoalan kehitystä pidetään ennen kaikkea tieteellisesti 

motivoituneena. Näiden näkemysten mukaan Kansallisarkiston perustamisen asiaa ajoivat 

historioitsijat, joille tärkeää oli primäärilähteiden säilyminen tutkimuksen tarpeisiin. Heille 

Kansallisarkisto olikin ennen kaikkea kulttuurillinen instituutio.132 Arkistonhoitajan 

profession synnyn kannalta keskeiseksi nostetaan AHA:n rooli, sillä se oli jo vuonna 1899 

perustanut komitean käsittelemään arkistollisia ongelmia.133  

Arkistonhoitajien toimesta merkittävä uudistus tapahtui vuonna 1936, jolloin AHA:n alainen 

arkistonhoitajien konferenssi irtautui AHA:sta ja järjestäytyi arkistonhoitajien 

ammattijärjestöksi The Society of American Archivistiksi.134 Muutos AHA:n alaisesta 

konferenssista itsenäiseksi ammattijärjestöksi oli symbolisesti merkittävä, sillä se oli askel 

arkistonhoitajan irtautumisessa historioitsijan professiosta ja kohti itsenäistä ammatti-

identiteettiä.  

                                                           
130 Freidson 2001, 123. 
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mutta kirjoittajat ovat joskus yleistäneet yhden maan perusteella havaintonsa koskemaan koko Eurooppaa. 
132 Munden 2006, 116, 148 ; Cox 2004, 115-116 ; Evans 1987, 1. 
133 Munden 2006, 187. 
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Abraham Flexner näkeekin ammattijärjestöt keskeisenä osana professionalisoitumista. 

Niiden tarkoitus on tukea jäseniään ja heidän samaistumista yhteisiin ammatillisiin 

intresseihin. Ne myös kouluttavat jäseniään, luovat yhteisiä standardeja professiolle ja 

toimivat foorumina, jossa ratkotaan profession sisäisiä konflikteja.135 Tässä Coxin käyttämä 

teoria eroaakin Freidsonin professionalismista, sillä Freidson ei korosta ammattijärjestöjen 

roolia vahvojen ammattien muodostumisessa. 

SAA:n motoksi tuli:” palvella kaikkia, jotka toimivat tai olivat toimineet arkistojen, 

asiakirjojen tai historiallisten käsikirjoitusten parissa”. Tämä suhteellisen löyhästi määritelty 

arvopäämäärä avasi järjestön myös entistä suuremmalle jäsenmäärälle. Aiemman 

konferenssin jäseniksi oli hyväksytty vain suurempien arkistollisten instituutioiden johtajia. 

SAA alkoi pitää vuosittain kokouksia, jotka alusta alkaen keräsivät paljon osanottajia, usein 

jopa yli puolet järjestön jäsenmäärästä. Tämä auttoi luomaan ammatinsisäistä 

solidaarisuuden tunnetta.136 Järjestön nimeksi piti alun perin tulla Institute of American 

Archives, mutta pelkona oli, että sanasta instituutio välittyisi liian elitistinen kuva korkea-

arvoisten arkistonhoitajien järjestönä.137 Sana society viittasi enemmän kaikkien 

arkistonhoitajien yhteisöön, mikä sopi paremmin myös järjestön agendaan.  

Yhdistyksen perustamisen jälkeen siihen liittyi monia historioitsijoita ja kirjastonhoitajia 

antaakseen liikkeelle tukensa. Ajan myötä järjestön luonne alkoi kuitenkin muuttua 

ammattijärjestömäisemmäksi.138 Järjestö määritti tehtävänsä väljästi, mikä mahdollisti 

suuren jäsenmäärän liittymisen siihen. Ajatuksena lienee ollut, että ammattijärjestön 

mahdollisimman suuri jäsenmäärä vahvistaisi täten myös itse arkistonhoitajan ammattia. 

Yhtenäisen arkistoalan koulutuksen puuttuessa ammattijärjetön jäsenyys lienee ollut ainoa 
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arkistonhoitajuutta määrittänyt tekijä, joskaan sekään ei liene ollut pakollinen itse alalla 

työskentelemiseen.  

Professionalismin näkökulmasta suuri ammattiharjoittajien määrä ja ammatin liian laveasti 

määritelty arvopäämäärä eivät ole kuitenkaan tae vahvan ammatin synnylle. 

Yhteiskunnassa jokaisella ammatilla on oma päämääränsä, jonka se pyrkii 

monopolisoimaan.139 Mikäli tämä päämäärä on kuitenkin määritelty liian laveasti tarkoittaa 

se sitä, että professio pyrkii sisäistämään myös monia erilaisia kilpailevia intressejä.140 Tästä 

muodostuu uhka ammatin sisäiselle koheesiolle, mikä voi pahimmillaan tarkoittaa erilaisten 

ammatin sisäisten ala-ammattien eroa professiosta.  

Professionalismin perspektiivistä ammattien onkin suojeltava itseään rajoittamattomalta 

ammatinsisäiseltä kilpailulta, mikäli ne haluavat säilyttää koheesionsa ammattina. 

Avaamalla profession mahdollisimman suurelle jäsenmäärälle liian väljästi määritetyllä 

agendallaan ja avoimien ovien periaatteella SAA onnistui keräämään paljon uusia jäseniä. 

Samalla se teki kuitenkin karhunpalveluksen vahvan arkistonhoitajan profession synnylle 

selkeän ammatti-identiteetin ja sisäisen koheesion kustannuksella. SAA:lla ei ollut kontrollia 

profession sisäisiin työmarkkinoihin, mikä heikensi sitä professiona. 

SAA:n johto oli jossain määrin tietoinen ongelmasta, sillä se vaati, että jokainen järjestöön 

hakeva tuli hyväksyä erikseen jäseneksi. Ei ole kuitenkaan olemassa todisteita siitä, että 

keltään olisi koskaan evätty jäsenyyttä. Vaikka tämä mahdollisesti hillitsi joidenkin 

halukkaiden hakemuspyrkimyksiä, SAA yleisesti ottaen vastusti kaikenlaisia pyrkimyksiä 

rajoittaa jäsentensä määrää. SAA:ssa tuntuikin olevan vallalla ajatus, että laaja jäsenpohja 

oli yksi sen vahvuuksista. Tämän uskottiin antavan sille joustavuutta sen pyrkiessä 

kasvattamaan vaikutusvaltaansa ja järjestöään.141 
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Jäsenistöä tarvittiin myös jakamaan järjestön taloudellista taakkaa ja hoitamaan sen 

hallinnollisia tehtäviä. Saadakseen enemmän jäseniä järjestö pyrkikin lisäämään liittymistä 

entisestään tekemällä helpotuksia liittymiskriteeristöönsä. Jo vuonna 1946 suunniteltiin 

järjestön avaaminen kaikille, jotka olivat vain sympaattisia järjestön tavoitteille. Vuonna 

1955 järjestö päätti alkaa hyväksyä jäseniä kiinnostuksen, eikä ammatin perusteella. 

Samalla se lopetti muodollisen jäsenten hyväksymiskäytäntönsä.142 Päätökset olivat lähinnä 

muodollisuus, sillä SAA ei ollut ennenkään osoittanut kiinnostusta jäsentensä ammatilliseen 

taustaan.    

Ammattijärjestön keskittyminen jäsenmääränsä kasvattamiseen ammatillisten standardien 

kustannuksella avasi ammatin ovet työvoimalle, jolla ei ollut tarvittavaa ammattitaitoa 

arkistonhoitoon. Tämän seurauksena arkistonhoitajan imagon ja identiteetin voidaan 

nähdä kärsineen. Professionalismin kannalta tärkeää onkin koulutuksellisten standardien 

asettaminen, mutta arkistonhoitajilla ei ollut hallintaa tähän tärkeään professionalismin 

osa-alueeseen.143   

Ammattijärjestön ovien avaaminen kaikille halukkaille ajoittuu samaan ajankohtaan, kun 

records managerit irtautuivat arkistonhoitajan professiosta. Jäsenpolitiikan taustalla 

varmasti vaikuttikin pelko järjestön tulevaisuudesta tilanteessa, jossa professio jakaantui 

kahtia. On toinen kysymys, voidaanko SAA:sta tässä vaiheessa edes puhua enää 

ammattijärjerjestönä. Jäsenkadon pelko teki järjestöstä kerhon.    

Kirjastonhoitajat olivat myös kiinnostuneita arkistoalasta. ALA (American Library 

Association) muodostikin oman komiteansa käsittelemään arkistoja ja asiakirja-aineistoja 

vuonna 1936. Arkistonhoitajat syyttivät kirjastonhoitajia kirjasto-imperialismista, kun 

selvisi, että ALA:n ja SAA:n suunnittelemaa yhteistä ohjelmaa johtaisivat kirjastonhoitajat. 

Arkistonhoitajille tämä oli ongelma, sillä he olivat yhä riippuvaisia kirjastonhoitajista ja 
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historioitsijoista, mutta pelkäsivät vanhempien järjestöjen dominointia. Monet SAA:n 

jäsenistä olivat nimittäin joko kirjastonhoitajia tai historioitsijoita. Ottamalla liian 

voimakasta pesäeroa näihin professioihin arkistonhoitajat olisivat menettäneet niiden tuen. 

Ilman historioitsijoilta ja kirjastonhoitajilta tulevaa rahoitusta SAA:n talous olisi ollut entistä  

vaikeammassa tilanteessa.144 Tämän voidaan nähdä heikentäneen järjestön 

mahdollisuuksia luoda selkeämpi ammattikuva ja ammatillinen identiteetti. Se oli edelleen 

riippuvainen toisista professioista.  

SAA:n ansioksi on kuitenkin luettava se, että arkistonhoitajiksi itsensä mieltävien määrä 

alkoi kasvaa 1930-luvulla ja heiltä alettiin vaatia entistä teknisempien ongelmien 

huomioimista. Siinä missä historioitsijat keskittyivät nyt asiakirjojen käyttöön ja tulkintaan, 

keskittyivät arkistonhoitajat nyt enemmän siihen, miten näitä asiakirjoja voitiin parhaiten 

säilyttää, kuvailla, ja järjestää. Ammatilliset intressit alkoivat vähitellen erota, kun 

molemmat ammatit tunsivat tarvetta erikoistumiselle. Vuonna 1938 SAA otti seuraavan 

tärkeän askeleen kohti itsenäistä professiota alkamalla julkaista arkistonhoitajille 

suunnattua The American Archivist –lehteä.145  

Arkistoalan koulutus 

Kansallisarkiston aloittaessa toimintansa Yhdysvalloissa ei ollut vielä ammattitaitoisia 

arkistonhoitajia, saati minkäänlaista arkistoalan koulutusta. Ensimmäiset arkistonhoitajat 

valittiinkin vastavalmistuneiden historianopiskelijoiden joukosta, joilla ei ollut vielä 

minkäänlaista kokemusta arkistoalasta.146 He joutuivatkin opettelemaan arkistotyön ja -

teorian töidensä lomassa.  

Vahvan profession sekä itsenäisen ammatti-identiteetin synnyn kannalta tilanne ei ollut 

ideaali. Ammattikoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijoille työn suorittamisen kannalta 
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oleelliset tiedot ja taidot. Työstä erillisessä oppilaitoksessa tapahtunut koulutus vaikuttaa 

myös ammatille omistautumiseen sekä yhteisen ammatti-identiteetin syntyyn koulutuksen 

läpikäyneiden kesken.147 Todennäköisesti tästä syystä 1930-luvulla arkistonhoidollisissa 

tehtävissä toimineet mielsivätkin itsensä usein vielä enemmän historioitsijoiksi kuin 

arkistonhoitajiksi. Hehän olivat jo käyneet läpi yhden ammatillisen koulutuksen. 

Työssäoppiminen onkin tyypillisempää erilaisille ammattitaidoille kuin itse professioille.148 

Arkistonhoito onkin mahdollisesti tästä syystä mielletty aluksi vain joidenkin 

historioitsijoiden hallitsemaksi käytännön taidoksi kuin itsenäiseksi arkistonhoitajan 

ammatiksi. 

Professionalismi korostaa myös täysipäiväinen opetus- ja tutkimushenkilökunnan 

merkitystä vahvoissa professioissa. Sen tehtävänä on kodifioida, hioa ja kasvattaa ammatin 

tietoja ja taitoja sekä selventää niitä arvoja, joita professio palvelee.149 Arkistonhoitajan 

ammatin syntyessä Yhdysvalloissa ei kuitenkaan ollut todellista arkistoalan koulutusta tai 

tutkimusta, joka olisi voinut iskostaa vahvan tunteen arkistonhoitajan ammatin arvoista ja 

identiteetistä. Tämä mahdollisti ammatin ulkopuolisten vaikutteiden kuten valtionhallinnon 

ja records management suuntauksen vaikuttaa voimakkaasti arkistonhoitajan ammatin 

sisäiseen arvomaailmaan. Se alkoikin keskittyä historiallisten asiakirjojen sijaan entistä 

tiiviimmin moderniin asiakirjahallintoon ja valtion palvelemiseen. 

SAA oli perustanut jo 1930-luvun lopulla komitean, jonka tarkoituksena oli keskustella 

tulevien arkistonhoitajien koulutuksesta. Kansallisarkistossa aloitettu arkistotyö kaipasi 

nimittäin pikaisesti ammattitaitoista henkilökuntaa työnsä tueksi. Komitean ensimmäisissä 

ehdotuksissa pidettiin tärkeänä, että arkistonhoitajien tulisi opiskella yliopistossa historiaa 

tai valtiotiedettä sekä suorittaa käytännön arkistoharjoittelu jossain arkistossa.150  
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Huomionarvoista näissä ensimmäisissä ehdotuksissa oli se, että arkistoalan teoriaopintoja 

ei pidetty itsessään tärkeinä. Arkistotyö miellettiin siis vielä lähinnä käytännöntaidoksi, joka 

tuli oppia työharjoittelun kautta. Professionalismin mukaan keskeinen tekijä ammatillisen 

tai edes puoliammatillisen statuksen saavuttamisessa on juuri koulutusohjelmien 

onnistunut yhdistäminen korkeampaan opetukseen sekä oman opetussuunnitelman 

kehittäminen. Nämä luovat älyllisen pohjan ammatinharjoitukselle.151 Arkistonhoitajuuden 

yhdistäminen korkeampaan opetukseen historianopintojen kautta ei tehnyt 

arkistonhoitajasta kuitenkaan itsenäistä professiota, vaan pikemminkin vahvisti sen siteitä 

historioitsijan ammattiin. Komitean ehdotukset olivat näin myös ristiriitaisia 

valtionhallinnon antaman uuden asiakirjahallinnollisen roolin kanssa. Komiteassa 

takerruttiin vielä siis perinteiseen käsitykseen arkistonhoitajasta ennen kaikkea 

historianoppineena. Arkistoteoriaa itsessään ei pidetty itsenäisen tieteellisen opetuksen ja 

tutkimuksen arvoisena. 

Kansallisarkisto päätti kouluttaa lopulta työntekijänsä itse. SAA:n perustama komitea ei siis 

onnistunut tuomaan merkittävää kehitystä amerikkalaisen arkistonhoitajan koulutukseen. 

Myöskään yliopistot eivät kokeneet tärkeäksi akateemisten arkistollisten 

koulutusohjelmien perustamista. Suurin osa arkistonhoitajista päätyikin ammattiinsa 

edelleen historiaopintojensa kautta, ilman minkäänlaista teoreettista tuntemusta 

arkistotyöstä. Arkistonhoitajien heikko koulutus vaikeutti myös tutkimuksen tekoa vaikeista 

arkistollisista aiheista. Itsenäisen arkistokoulutuksen puuttuminen on todennäköisesti 

vaikuttanut siihen, että Pohjois-Amerikassa ei kehittynyt myöskään kokonaisvaltaista 

arkistoteoriaa. Yhdysvalloissa ei saavutettu yhteisymmärrystä edes siitä, oliko tällaiselle 

arkistoteorialle ylipäätänsä tarvetta.152 Professionalismi perustuu ammatin erikoistietoon ja 
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systemaattiseen teoriaan, jota kehitetään akateemisen tutkimuksen kautta.153 

Arkistonhoitajan tapauksessa se oli heikolla pohjalla. 

Voidaankin sanoa, että ensimmäinen arkistonhoitajien sukupolvi oppi arkistotyönsä ja -

teoriansa sitä tehdessään vastamuodostetuissa arkistoissa. Tilanteessa, jossa jokainen 

arkisto koulutti omat työntekijänsä omiin yksilöllisiin tarpeisiinsa, mitään yhtenäistä pohjaa 

arkistonhoitajan ammatille ei päässyt syntymään. Tämä vaikutti profession sisäiseen 

hajaannukseen ja altisti sen voimakkaiden ulkopuolisten tekijöiden hallittavaksi.    

Kaikki arkistoalalle päätyneet eivät jakaneet Kansallisarkiston arkistotyöläisten akateemista 

taustaa. Yksi keskeinen tekijä arkistonhoitajan ammatin synnyssä oli ollut 1930-luvulla Work 

Progress Administrationin toimesta toteutettu Historical Records Survey. HRS oli ohjelma, 

jolla pyrittiin kartoittamaan osavaltioiden, paikallishallintojen ja yksityisten arkistojen 

sisältämiä asiakirjoja. Näihin arkistoihin lähetettiin kenttätyöläisiä tunnistamaan niiden 

sisältämiä kokoelmia ja joskus myös valmistamaan ohjeita ja luetteloita arkistoista. HRS 

tärkein tehtävä oli aina ollut työn tarjoaminen sitä tarvitseville, eikä arkistojen tai 

asiakirjojen tilan parantaminen sinänsä. Amerikkalaisen arkistonhoidon kannalta sen 

keskeisin vaikutus oli kuitenkin se, että se tarjosi uudelle arkistonhoitajien sukupolvelle 

työkokemusta ja täten ensimmäisen askeleen arkistonhoitajan ammattiin. Osa näistä 

työntekijöistä jäikin arkistolliselle uralle HRS:n jälkeen.154 Kouluttautumattomien 

työntekijöiden sulautuminen osaksi arkistonhoitajan ammattia ei tapahtunut kuitenkaan 

ongelmattomasti, sillä joidenkin arkistonhoitajien mielestä heidän tulonsa osaksi 

professiota vähensi arkistonhoitajan ammatin arvonantoa.155  

Arkistonhoitajan ammatissa yhdistyikin sen alkuvaiheessa erikoisella tavalla elitistinen 

oppineisuuden arvostus, joka oli perua sen yhteisistä juurista historioitsijoiden kanssa sekä 

HRS:n ja records managementin tuoma käytännönläheisempi puoli. Akateemikoiden huoli 
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professionsa statuksesta oli sinänsä ymmärrettävä, sillä ideaaliprofessionalismissa koulutus 

tapahtuu juuri työelämän ulkopuolella, korkeakulttuurisen statuksen omaavissa 

korkeakouluissa.156 Ideaaliprofessionalismissa jäsenistö pyritäänkin rekrytoimaan 

mahdollisimman korkeasta yhteiskuntaluokasta. Tämä rohkaisee eliittiä antamaan 

professioille etuoikeuksia ja luottamaan niiden asiantuntemukseen. Tavallisesti juuri ne 

ammatit, joiden jäsenistö muodostuu alempien yhteiskuntaluokkien jäsenistä joutuvatkin 

eniten sääntelyn kohteiksi sen sijaan, että ne voisivat itse päättää asioistaan.157 Ammattiin 

korkeakoulujen ulkopuolelta saapunut työvoima teki arkistonhoitajasta työläismäisemmän, 

mikä ei ollut arkistonhoitajan akateemisia juuria korostaneiden akateemikoiden ja eliitin 

mieleen. 

Arkistoteorian kehitys 

Yhdysvalloissa pyrittiin kehittämään arkistoteoriaa jonkin verran korkeakoulujen 

ulkopuolella. Arkistonhoitajan vähittäinen itsenäistyminen historioitsijan ammatista 

mahdollisti historian metodiikasta itsenäisen arkistoteoreettisen metodologian 

kehittämisen. Erityisesti alan kehityksen alkuvaiheessa tässä kunnostautui 

Kansallisarkistoon palkattu uusi henkilökunta. Se joutui kehittämään nopeasti uutta 

metodologiaa tukemaan arkistollista työtään.158 Ongelmana oli se, voitiinko pidemmälle 

kehittynyttä eurooppalaista arkistoteoriaa ja traditiota soveltaa yhdysvaltalaiseen 

hallintoon ja sen arkistollisiin perinteisiin. Tämä osoittautuikin usein vaikeaksi tehtäväksi 

arkistotoimien erilaisten funktioiden takia.159  

Eurooppalaisilta lainattiin kuitenkin arkistotyölle keskeisimmät arkistoteoreettiset 

konseptit. Perustaksi otettiin Sir Hilary Jenkinsonin opit sekä Mullerin, Feithin ja Fruinin 

hollantilainen oppikirja vuodelta 1898.160 Erilaisia eurooppalaisia ideoita pyrittiin 
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soveltamaan ja kehittämään edelleen amerikkalaiseen arkistotyöhön soveltuvaksi.161 

Arkistoteoreetikoista erityisesti Hilary Jenkinsonilla, Margaret Cross Nortonilla ja Theodore 

Schellenbergillä oli suuri vaikutus amerikkalaiseen arkistotyöhön sen alkuvaiheissa. He 

asettivat Yhdysvaltoihin pitkäksi aikaa ne rajat, joiden sisällä keskustelua arkistoteoriasta ja 

arkistotyöstä käytiin.162  

Toisaalta amerikkalaiset ovat aina uskoneet omaan ainutlaatuisuuteensa ja 

eurooppalaisten ratkaisujen yhdentekevyyteen ratkaistaessa amerikkalaisia ongelmia. 

Ulkopuolisten auktoriteettien epäily on korostanut individualismia, mikä on keskeinen osa 

amerikkalaisuutta. Amerikkalainen pragmatismi on myös lisännyt halveksuntaa 

kokonaisvaltaisia teorioita kohtaan. Nämä piirteet saivat monet amerikkalaiset 

arkistonhoitajat uskomaan, että heidän oli itse ratkaistava oman aikansa ja yhteiskuntansa 

ongelmat, jolloin eurooppalaisia käytänteitä tuli ottaa käyttöön tarkasti valikoiden.163 

Yhdysvallat on antanut kuitenkin merkittävän panoksen erityisesti yhdelle arkistoteorian 

osa-alueelle, nimittäin arvonmäärityksen teorialle. Arvonmääritys nousi keskeiseksi 

tarkastelun kohteeksi jo Kansallisarkiston perustamisen aikoihin 1930-luvulla. Jari Lybeckin 

mukaan Kansallisarkistoon palkatut arkistonhoitajat olivat saaneet usein koulutuksensa 

talous- ja sosiaalihistoriassa. Tästä syystä he alkoivat soveltaa seulontaan tilastollis-

kvantitatiivista lähestymistapaa.164 Tämä lähestymistapa vastasi records managementin 

näkemystä asiakirjojen seulonnasta. Arvonmäärityksen nousuun amerikkalaisen 

arkistoteorian keskiöön lienee vaikuttanut juuri arkistonhoitajan rooli asiakirjahallinnossa, 

jossa painotettiin ennen kaikkea hallinnon toiminnan tehokkuutta ja täten myös asiakirjojen 

seulomisen tärkeyttä. 
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Asiakirjojen arvonmäärityksessä oli kyse enemmän arkistonmuodostajien tarpeista ja 

kerääntyneen tiedon kokonaisuudesta kuin niiden historiallisesta merkityksestä. Toisin 

sanoen dokumenteista piti tulla arkistoja, jotta ymmärrettäisiin asiakirjaryhmien 

institutionaalista kontekstia. Arkistojen tuli palvella instituutioita, eikä historiaa. Historiaa 

palveltaisiinkin vain siinä määrin kuin instituutiot osoittautuisivat merkittäviksi 

historiallisiksi toimijoiksi tuottaessaan tietoa menneisyydestä.165 

Myös Jenkinsonilaisella arkistoteorialla oli merkittävä vaikutus arkistonhoitajuuden 

irtautumisessa historioitsijan professiosta. Jenkinsonilaisuus korosti arkistonhoitajan 

neutraaliutta ja riippumattomuutta ulkopuolisista vaikutteista. Arkistonhoitajan tehtävä ei 

ollut olla historioitsija, joka tulkitsi historiaa, vaan hänen tuli palvella arkistoja. Hän oli 

arkistojen passiivinen vastaanottaja. Tämä passiivinen, suojeleva rooli teki 

arkistonhoitajista asiakirjojen vaalijoita. Nämä tekijät erottivat vähitellen arkistonhoitajan 

historiallisesta analyysistä.166 

Pyrkimykset luoda yhtenäisiä standardeja arkistoalalle oli vaikeaa, sillä arkistonhoitajat 

korostivat ainutlaatuisuuden ideaa. Jokainen arkisto sisälsi heidän mielestään ainutlaatuista 

materiaalia. Tämän vuoksi arkistonhoitajat usein uskoivatkin, että myös heidän tapansa 

hoitaa arkistoja oli uniikkia. Täten jokaisella arkistolla oli oma arkistonhoidollinen tyylinsä. 

Tietyt yleiset teoreettiset pelisäännöt tiedostettiin, mutta yleisesti ottaen kaikille arkistoille 

oltiin valmiita antamaan vapaus soveltaa näitä teorioita omalla tavallaan. Arkistonhoitajat 

antoivatkin hiljaisen hyväksyntänsä arkistoille soveltaa teorioita oman tahtonsa mukaan. 

Yhteisiä standardeja pidettiin toivottavana, mutta niiden täytäntöönpano oli rajoittunutta. 

Arkistonhoitajien luodessa ohjesääntöjä arkistojensa hoitoon, he työskentelivät 

itsenäisesti. Kun he hankkivat kokoelmia, he kilpailivat toistensa kanssa. Arkistollisilla 

opetuskursseilla he keskittyivät omiin instituutioihinsa ja pyrkivät houkuttelemaan 

opiskelijoita harjoittelijoiksi juuri heidän arkistoihinsa. Yhteisten standardien 
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määritteleminen tällaisessa tilanteessa olikin lähes mahdotonta, mikä voidaan nähdä 

heikentäneen professiota.167 Onkin vaikea nähdä, miten tällaisessa tilanteessa, 

minkäänlaista yhtenäistä arkistoteoriaa tai opetuksellista pohjaa arkistonhoidolle olisi 

päässyt syntymään. 

2.2. Professio jakaantuu 

Asiakirjahallinnollinen rooli 

Tultaessa 1940-luvulle amerikkalaiselle arkistonhoitajuudelle oli luotu perusta. Tästä 

osoituksena oli Yhdysvaltoihin syntynyt oma arkistoalan terminologia, muutamissa 

yliopistossa aloitetut arkistoalankurssit sekä ensimmäisten arkistonhoitajien arkistoissa 

karttunut työkokemus. Alan harjoittelijoiden ja ammattikirjallisuuden määrä oli myös 

alkanut kasvaa. Kansallisarkistossa työnsä aloittaneet arkistonhoitajat pyrkivät myös 

nopeasti kehittämään omia työtekniikoitaan ja metodeja, jotka sopisivat juuri 

amerikkalaisen asiakirjahallinnon maailmaan.168 Professionalismin perspektiivistä 

tarkasteltuna tämä perusta ei kuitenkaan ollut kovin lujaa tekoa ja se joutuikin heti 1940-

luvun alussa kovalle koetukselle. 

Toisen maailmansodan aikana Kansallisarkistolle alkoi valjeta koko totuus hallinnon New 

Deal -ohjelmien ja sodan seurauksena syntyneestä asiakirjatulvan suuruudesta. Näiden 

aiheuttama Yhdysvaltain hallinnon laajeneminen lisäsi myös tarvetta hallinnoida entistä 

suurempaa määrää asiakirjoja. Akateemisissa piireissä ja arkistonhoitajien keskuudessa 

Kansallisarkiston rooli nähtiin kulttuurillisena instituutiona, jonka tehtävä oli huolehtia 

liittovaltion vanhemmista, historiallisesti merkittävistä asiakirjoista. Kansallisarkistossa 

herättiin kuitenkin 1940-luvulla todellisuuteen, jossa sen tehtäväksi oli sälytetty myös 

vastuu liittovaltion asiakirjahallinnosta.169  
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Vielä 1930-luvulla arkistonhoitajien keskuudessa tuntui olevan vallalla ajatus, että kunhan 

hallinnon vanhojen asiakirjojen rästisuma saataisiin setvittyä, niin myös hallinnon 

tuottamat uudet asiakirjat löytäisivät helposti paikkansa arkistoista. Arkistonhoitajat eivät 

olleet kuitenkaan osanneet varautua siihen asiakirjamäärän räjähdysmäiseen kasvuun, 

jonka hallinnon kasvu toi mukanaan. He eivät onnistuneetkaan reagoimaan riittävän 

nopeasti pysyäkseen hallinnon tuottaman asiakirjamäärän tahdissa.170 Kansallisarkiston 

arkistonhoitajien hidas reagointi uuteen asiakirjahallinnolliseen rooliin on toisaalta 

ymmärrettävää, kun huomioidaan se, että he olivat koulutukseltaan pääasiassa 

historioitsijoita. Uudella professiolla ei ollut tuolloin vielä minkäänlaista ennakkotapausta, 

kokemusta tai koulutusta modernista asiakirjahallinnosta. Mahdollisesti vanhoista 

asiakirjoista huolehtiminen lienee ollut lähempänä historioitsijoiden sydäntä kuin virastojen 

paperisodasta murehtiminen. Todennäköisesti se onkin ollut keskeisin syy, miksi monet 

historioitsijat ajautuivat juuri arkistoalalle. Äkillisesti tapahtunut hallinnon paisuminen 

asiakirjallisine seuraamuksineen lienee yllättänyt nuoren profession, joka olisi tukeutunut 

mieluummin arkistohoitajan vanhaan rooliin, jonka se tunsi mieleisekseen.  

Pelastuksen toivossa arkistonhoitajat kääntyivät modernin toimistohallinnoinnin 

ammattilaisten puoleen. Kansallisarkisto perusti ripeästi vuonna 1941 ohjelman, jonka 

tarkoitus oli ohjeistaa virastoja uusista asiakirjahallinnollisista menetelmistä ja helpottaa 

niiden asiakirjojen siirtämistä Kansallisarkiston tiloihin. Tämä ohjelma toimikin 

onnistuneesti Toisen maailmansodan aikana, jolloin se vaikutti merkittävästi myös armeijan 

eri osastojen asiakirjahallinnollisiin käytänteisiin. Armeijan esimerkki vakuutti myös monet 

virastot ja yritykset uusien tehokkaiden asiakirjaohjelmien välittömistä eduista. Tämän 

seurauksena alettiin julkaista runsaasti modernia asiakirjahallintoa koskevaa kirjallisuutta 

esimerkiksi mikrofilmiprojekteista ja asiakirjojen seulonnasta.171 
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Toimistohallinnoinnin ammattilaiset onnistuivatkin vähitellen patoamaan hallinnon 

asiakirjatulvaa. Sodan aikana tämä suuntaus kehittyi laajemmaksi Records managementin 

käsitteeksi. Records management pyrki huomioimaan asiakirjojen koko elinkaaren niiden 

synnystä aina seulontaan tai pysyvään säilytykseen asti. Tässä mielessä se erosi 

perinteisestä arkistonhoitajuudesta, joka keskittyi vain niiden elinkaaren loppuvaiheeseen. 

Erona oli myös se, että records management keskittyi suurien asiakirjamäärien 

tehokkaaseen hallintaan. Perinteinen arkistotoimi pyrki massojen kontrolloinnin sijaan 

yksityiskohtaisempaan ja historiallisesti orientoituneempaan asiakirjojen hallintaan.172 

Luonnollisesti asiakirjojen yksityiskohtainen ja aikaa vievä historiallinen arvonmäärittely ei 

ollut tehokkaan asiakirjahallinnoinnin intresseissä.  

Arkistonhoitajat oli siis Kansallisarkiston perustamisen myötä valtuutettu huolehtimaan 

myös hallinnon tuottamista moderneista asiakirjoista. Ammatin sisäinen voimakas records 

management – suuntaus pyrki ottamaan enemmän vastuuta julkishallinnon tuottamista 

asiakirjoista. Tämä aiheutti painetta vielä nuoren arkistonhoitajan profession sisällä. 

Arkistonhoitajuus jakautui arkistonhoitajuuden perinteistä historiallista roolia korostaviin ja 

uutta modernia asiakirjahallinnointia korostaviin leireihin. 

Professionalismin kannalta mielenkiintoiseksi arkistonhoitajan ammatin kehityksessä 

nousee kysymys arkistonhoitajan profession arvomaailmasta. Records management toi 

ammattiin uuden kustannustehokkuuden arvon, joka oli ristiriidassa tarkkuutta vaativan 

historiallisen arvon määrittämisen kanssa. Ideaaliprofessionalismissa ammatti pyrkii 

toteuttamaan jotain valtiosta ja muista rahoittajista riippumatonta arvoa, jonka merkitys 

ylittää pelkät monetaariset palkkiot. Arvon tarkoituksena on antaa professiolle sen 

tarkoitus, jolla se perustelee oman itsenäisyytensä professiona.173 Ammatin eettisen 

koodiston avulla ammattikunnan valta tunnustetaan, vastuu kiteytetään periaatteiksi ja 
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ammattilaiselle sovitaan arvoideologia. Näin ne vaativat itselleen valtaa päättää omista 

asioistaan, eivätkä pelkästään myöntyä velvollisuuteen palvella muita.174 

Perinteisen arkistonhoitajuuden arvona voitiin pitää kulttuuriperinnön vaalimista 

historiantutkimusta ja kansalaisia varten. Records management suuntaus toi ammattiin 

mukanaan oman arvonsa. Se oli voimakkaasti sidoksissa valtionhallinnon tehokkaaseen 

toimintaan ja sen instituutioiden palvelemiseen. Ammatin sisällä voimistui siis kilpaileva 

arvomaailma, mikä heikensi profession mahdollisuuksia kiteyttää oma yhteiskunnallinen 

tarkoituksensa ja täten perustella oma itsenäisyytensä professiona.  

Todellisten professioiden ominaisuutena voidaankin pitää niiden omaa arvopäämäärää, 

joka erottaa ne puoliprofessioista, joilta puuttuu oma arvoperustansa. Puoliprofessiot 

päätyvätkin lopulta palvelemaan vain työnantajiensa toiveita, eivätkä toteuttamaan omaa 

arvoaan.175 Valtiovalta tarjosi nuorelle arkistonhoitajan professiolle valtaa, vastuuta ja 

uutta yhteiskunnallista roolia asiakirjahallinnollisen työn myötä, mutta samalla 

arkistonhoitajuus uhkasi menettää palan omasta sielustaan ja luisua puoliprofession 

asemaan. Sen tehtävä oli palvella uutta isäntäänsä, eikä omia arvojaan.  

Vuonna 1943 astui voimaan uusi asiakirjojen seulontaa koskeva laki, mikä antoi 

Kansallisarkistolle luvan määrittää seulonta-aikatauluja viranomaisten asiakirjoille. 

Tämäkään toimenpide ei vielä riittänyt torjumaan asiakirjatulvan uhkaa. Vuonna 1946 

Kansallisarkiston valtaa liittovaltion asiakirjahallinnossa lisättiin entisestään ja kaikkia 

hallinnon toimeenpanevia elimiä velvoitettiin ottamaan käyttöön asiakirjojensa 

hallinnointiohjelmia. Nämä 1940-luvulla tapahtuneet uudistukset voidaan nähdä toisaalta 

sekä hallinnon aktiivisina pyrkimyksinä kehittää asiakirjojensa hallinnointiohjelmia, mutta 

toisaalta myös sen jatkuvina epäonnistumisina pyrkimyksissään hallita asiakirjojaan.176  
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Liittovaltion näkemys Kansallisarkiston keskeisestä roolista asiakirjahallintonsa hoidossa 

kävi viimeistään ilmi, kun vuonna 1948 Kansallisarkisto yhdistettiin osaksi Office Of General 

Servicesiä. Kyseinen virasto miellettiin eräänlaiseksi valtion ”kodinhoito” virastoksi. Tämä ei 

ollut niiden arkistonhoitajien mieleen, jotka näkivät Kansallisarkiston roolin itsenäisenä 

kulttuurisena instituutiona.177  

Kansallisarkiston yhdistäminen OGS:n ei ollutkaan arkistonhoitajan profession kannalta 

positiivinen asia. Tämän seurauksena Kansallisarkiston rooli ja määritelmä jäivät epäselviksi. 

Erityisesti arkistojen ja asiakirjahallinnon sekä arkistonhoitajien ja records managereiden 

väliset suhteet pysyivät epämääräisinä. Toiminta sekä valtionvirastona että kulttuurillisena 

instituutiona ollut aina täysin ristiriidatonta. Toisaalta monet arkistonhoitajat oppivat myös 

arvostamaan uutta asiakirjahallinnollista rooliaan sekä records managementin tehokkuutta 

asiakirjaohjelmiensa hallinnoinnissa.178  

Vuonna 1950 säädettiin vielä Federal Records Act, jolla pyrittiin lisäämään entisestään 

liittovaltion asiakirjahallinnon kustannustehokkuutta. Tämä edellytti jokaiselta liittovaltion 

viranomaiselta tarkkaa suunnitelmaa asiakirjojen taloudellisesta ja tehokkaasta 

hallinnoinnista sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä arkistolaitoksen ja virastojen välillä. Lain 

myötä ympäri Yhdysvaltoja alettiin perustaa myös uusia asiakirjakeskuksia taistelemaan 

asiakirjatulvan ongelmaa vastaan.179 

Taistelevat traditiot 

SAA:n vanhetessa sen sisältämien erilaisten näkökulmien ja intressien suuri määrä kävi 

vähitellen ilmeiseksi. Osavaltion arkistonhoitajat vihoittelivat liittovaltion arkistonhoitajien 

kanssa, kotimaisesti suuntautuneet paheksuivat kansainvälisesti suuntautuneita ja lähes 

kaikki arkistonhoitajat väheksyivät historiallisten käsikirjoitusten kuraattoreita. 

Käytännönläheisten virkamiesarkistonhoitajien taistelu teoreettisesti ja historiallisesti 
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orientoituneita arkistonhoitajia vastaan näkyi The American Archivistin sivuilla. Jokainen 

näistä konflikteista muutti SAA:ta sen olemassaolon toisena vuosikymmenenä.180 

Vuosisadan puoliväliin tultaessa SAA:n presidentti Christopher Crittenden sanoi järjestön 

kahdennentoista vuositapaamisen presidentillisessä puheessaan, miten amerikkalaisen 

arkistonhoitajuuden viimeisin ammatillinen kehitys oli johtanut ammatin osaksi hallintoa ja 

pois sen perinteisestä historian oppineisuudesta. Uusi arkistonhoitaja mielsi arkistot 

”kuolleen menneisyyden reliikeiksi” ja otti positiivisia askeleita kohti modernia 

asiakirjahallinnon maailmaa. Hänen mukaansa arkistonhoitajan päätehtävä oli edelleen 

suojella, säilyttää ja hallinnoida asiakirjoja sekä saattaa ne yleisön käyttöön, mutta hän näki 

arkistonhoitajan tulevaisuuden ennen kaikkea hallinnon virkamiehenä.181 Ainakin järjestön 

johto tuntui 1950-luvun alussa puoltavan arkistonhoitajan uutta hallinnollista roolia 

perinteisen oppineisuuden sijaan. Hallinnollisen roolin vahvistuminen ilmeni myös 

American Archivistin sivuilla 1940-luvulla. Tämä onkin yksi syy sille, miksi enemmistö lehden 

artikkeleista 1940-luvulla myös käsitteli juuri arkistonhoitajan hallinnollisia tehtäviä ja roolia 

virkamiehenä, opillisten painotusten jäädessä enemmän taka-alalle. Public Archives traditio 

kasvatti valtaansa ja visiotaan järjestön sisällä.   

Heti SAA:n perustamisen jälkeen vuonna 1936 järjestöstä oli tullut taistelukenttä, jossa 

vastakkain olivat Kansallisarkiston edustama Public Archives traditio sekä osavaltioissa 

vallalla ollut Historical Manuscript traditio. SAA:n kahta ensimmäistä vuosikymmentä 

värittääkin kiistely näiden kahden blokin välillä. Public Archives traditio korosti asiakirjojen 

hallinnollista merkitystä ja records management periaatteiden käyttöä, kun taas 

Manuscript traditio korosti historiantutkimusta ja asiakirjojen tutkimuksellista käyttöä.182 
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Blokkien välinen valtataistelu ilmeni esimerkiksi SAA johtajanvalinnan vaalitaisteluissa, kun 

kokouspaikkaa yritettiin muuttaa, niin ettei se suosisi Washingtonissa vaikuttavaa 

Kansallisarkiston henkilökuntaa. Toinen keskeinen taistelukenttä oli American Archvistin 

julkaisupolitiikka, jolla pyrittiin vaikuttamaan profession sisäiseen diskurssiin. Public 

Archivist traditiota edustanut Margaret Cross Norton voitti päätoimittajuuden 1945. Liike 

voimisti näin asemiaan järjestön sisällä. Vasta kun Kansallisarkisto liitettiin osaksi General 

Services Adminstratio vuonna 1956 menetti se johtoasemansa SAA:ssa. Tämä ei kuitenkaan 

lopettanut tradition vaikutusvaltaa SAA:ssa.183 

Asiakirjatulva oli vähitellen hukuttanut Historical Manuscript tradition Kansallisarkiston ja 

SAA:n sisällä. Kansallisarkisto keskittyi records management ohjelmien kehittämiseen 

pyrkiessään ratkaisemaan asiakirjatulvan ongelman. Myös muut arkistot joutuivat 

kehittämään entistä enemmän asiakirjahallinnollisia ohjelmia. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoittanut sitä, että ne olisivat omaksuneet Public Archives tradition näkemyksen 

professiosta. Ne edelleen pyrkivät säilyttämään asiakirjojaan ennen kaikea historiallisen 

tutkimuksen tarpeisiin.184 

Arkistotutkija George Bolotenko on kritisoinut voimakkaasti arkistonhoitajan 

asiakirjahallinnollista suuntausta. Hänen mukaansa arkistonhoitajan perimmäinen tarkoitus 

on säilyttää historiaa ja palvella historioitsijoita. Hän näkee asiakirjahallinnollisen 

suuntauksen osana laajempaa hyökkäystä humanistista traditiota kohtaan. 

Arkistonhoitajuus ei hänen mielestään sovi yhteen modernististen voimien kanssa, jotka 

korostavat tehokkuutta ja tekniikkaa, laajemman kulttuurillisen ymmärtämisen sijaan. 

Bolotenko edustaakin akateemista traditiota, jonka mukaan arkistonhoitajien ja arkistojen 

rooli on yhteistyössä historioitsijan kanssa tulkita yhteiskuntaa. Richard J. Coxin mielestä 

tämä kuva arkistonhoitajasta menneisyyden tulkitsijana ja tutkijana on puolestaan 
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vaarallinen ylellisyys. Hänen mukaansa tämä tulkinta vain hyväksyy profession vakavimmat 

ongelmat ja tuomitsee sen stagnaatioon tai tekee sitä jopa täysin tarpeettoman.185 

Akateeminen traditio koki merkittävän kolauksen, kun American Council of Learned 

Societies hylkäsi 1950-luvulla arkistonhoitajien jäsenhakemuksen. Se näki arkistonhoitajan 

ammatin lähinnä hallinoivana, eikä oppineena professiona. Tämä loukkasi arkistonhoitajien 

ylpeyttä.186 Toinen akateemiselle traditioille vaikea takaisku oli Kansallisarkiston liittäminen 

osaksi General Services Administrationia. Tämä vei siltä sen institutionaalisen 

itsenäisyyden. Monen arkistonhoitajan ja historioitsijan mielipahaksi se vähensi arkistojen 

akateemista puolta. Se keskittyikin nyt entistä enemmän hallinnollisen tehokkuuden 

takaamiseen. ”Historian temppelistä” oli tullut records manangementin byrokraattisten 

tarpeiden haastama.187 Arkistonhoitajan hallinnollisen roolin voidaankin nähdä 

dominoineen kuvaa arkistonhoitajuudesta 1940–luvun puolivälistä vuoteen asti 1956, 

jolloin record managerit irtautuivat arkistonhoitajan professiosta.   

Amerikkalaisen arkistoalan kehitys on ollut kahden erilaisen ammattilisen vision välistä 

vuorovaikutusta ja valtataistelua. Kumpikin traditioista on kehittänyt ja tarjonnut sen omia 

ideaaleja arkistoista ja arkistonhoitajista. Sama skisma jakaa professiota vielä tänäkin 

päivänä.188 

Amerikkalaisen kulttuurin arkistoteoria 

Amerikkalaisessa ajattelussa vallitsee äärimmäinen käytännöllisyyden arvostus. 

Pragmatismia voitaisiinkin pitää miltei Yhdysvaltojen virallisena filosofiana. Amerikkalainen 

arkistoteoria kehittyi eurooppalaisista periaatteista, joita pyrittiin sovittamaan 

amerikkalaiseen asiakirjahallintoon ja arkistointiin. Amerikkalainen kulttuuri muovasi 

kuitenkin amerikkalaisen arkistoalan omalaatuisekseen. Amerikkalainen 
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käytännönläheisyys tarkoitti usein individualististen ratkaistujen löytämistä kollektiivisten 

ratkaisujen sijaan myös arkistonhoidossa.189 

Kansallisarkisto otti 1950-luvulla prinsiipikseen arkistoteoreetikko Theodore Schellenbergin 

ajatuksen asiakirjojen primääri- ja sekundääri arvoista. Arkistot edustivat Schellenbergin 

ajattelussa sekundääriarvon omaavia tutkimukseen tarkoitettuja historiallisia asiakirjoja. 

Primääriarvo kuului taas arkistonmuodostajien omiin hallinnollisiin tarkoituksiin 

tarkoitetuille moderneille asiakirjoille. Tämä jaottelu korosti eroavaisuuksia records 

managereiden ja arkistonhoitajien välillä, niitä yhdistävien tekijöiden sijaan. Asiakirjojen 

jaottelu loikin teoreettista pohjaa professioiden erolle.190 

Schellenbergin arkistoille antama vähempiarvoinen asema oli ongelmallinen myös 

arkistonhoitajan yhteiskunnallisen statuksen kannalta. Yhdysvalloissa asiakirjojen arvoa 

mitattiin niiden konkreettisten ja käyttöarvon perusteella.191 Tämä jätti arkistonhoitajat 

arvonannon ja rahoituksen suhteen alempiarvoiseen asemaan, sillä he olivat vastuussa niin 

sanotusti toisarvoisesta aineistosta. Jyrkkä jako asiakirjojen primaariseen ja sekundaariseen 

arvoon oli keskeinen syy profession jakautumiselle 1950-luvulla. 

Lybeckin mukaan tämänkaltaisen arkistoteorian synty oli tyypillistä juuri amerikkalaiselle 

tehokkuusajattelulle ja markkinahenkisyydelle. Hän näkee näiden aatteellisten tekijöiden 

vaikuttaneen myös amerikkalaisten käsitykseen asiakirjojen arvonmäärityksestä. 

Kustannukset olivatkin siis erityisen tarkan syynin kohteena. Arkistoille pyrittiin 

määrittelemään myös konkreettista arvoa pelkän kulttuurillisten arvojen sijaan.192 

Yhdysvalloissa onkin perinteisesti suhtauduttu vihamielisesti kaikkia ylimääräisiä 
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hallinnollisia kustannuksia kohtaan.193 Näin myös amerikkalaisen arvomaailman voidaan 

nähdä vaikuttaneen sen arkistoteoriaan.  

Tutkija Frederick Stielow mieltää teorian ja professionalistoitumisen välisen yhteyden 

keskeiseksi. Hänen mukaansa teoriat ovat työkaluja, jotka tarjoavat kontekstin ongelmien 

ymmärtämiselle ja ratkaisemiselle. Nämä työkalut ovat keskeisiä ammateille ja niiden 

tietopohjan rakentamiselle. Arkistollisen teorian kannattajat näkevätkin, että yhtenäinen 

arkistoteoria voisi parantaa myös amerikkalaisen arkistonhoitajan ammatillista 

identiteettiä. Tämän puolestaan uskotaan johtavan lopulta myös vahvempaan 

ammatilliseen statukseen.194 Mahdollisesti yhtenäisen arkistoteorian puuttuminen on siis 

osaltaan voinut heikentää arkistoprofessiota.  

Konflikti teorian ja käytännöllisyyden, individualismin ja kollektivismin välillä ajoikin 

amerikkalaisen arkistonhoitajuuden ammatillisen identiteettikriisin partaalle. 

Amerikkalainen arkistonhoitaja mielsikin, että eurooppalaisilla oli selvempi ammatillinen 

tarkoitus, suurempi yksimielisyys arkistoalan yhteisistä prinsiipeistä ja metodeista sekä 

korkeampi yhteiskunnallinen arvonanto. Osittain tämän nähtiin johtuvan sen 

arkistonhoidon pidemmistä perinteistä, osittain taas kulttuurillisista lähtökohdista sekä 

eurooppalaisten suuremmasta kunnioituksesta historiaa kohtaan.195 

Arkistollisen teorian muotoilu nähtiin haastavana, sillä useimmissa arkistoissa oli liian vähän 

henkilökuntaa edes niiden keskeisten funktioiden toteuttamiseen. Tämä esti 

arkistonhoitajia osallistumasta alansa tutkimustyöhön. Niissä osavaltioissa, joissa arkistot 

olivat vastuussa myös asiakirjahallinnosta, jäi arkistotyö ja tutkimus vieläkin pienempään 

rooliin.196 Arkistoalallehan ei ollut kehittynyt yliopistotason opetusta ja tutkimusta, joka 

olisi voinut ottaa vastuun amerikkalaisen arkistoteorian muotoilusta. 
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Osa amerikkalaisista arkistonhoitajista on päätynyt siihen tulokseen, että kattavan ja 

yhtenäisen arkistoteorian sekä yhteisten arkistollisten standardien luominen on 

välttämätöntä ammatillisen identiteetin ja kansalaisten arvostuksen saavuttamiseksi. 

Yhdessä teoria ja standardit mahdollistaisivat professionalisoitumisen ja täten myös 

korkeamman statuksen kansalaisten silmissä. Arkistonhoitajien ja records managereiden 

tietopohjasta ei ole kuitenkaan saavutettu yksimielisyyttä. Keskustelua on käyty siitä, että 

perustuuko arkistonhoitajan työ teoriaan vai siihen mitä he tekevät. Kokonaisvaltaisen 

arkistointijärjestelmän puuttuminen johtikin vaikeuksiin suojella valtion dokumentaarista 

perintöä. Samalla se loi skismaa arkistonhoitajien ja records managereiden välille. Niiden 

suhde toisiin informaatioprofessioihin jäi myös epäselväksi.197 

Record managerin synty 

Ensimmäinen askel kohti records managereiden ja arkistonhoitajien ammattien eroa oli 

otettu 1940-luvulla aloitettujen asiakirjojen seulontaohjelmien myötä. Ensimmäisiä 

seulontaohjelmia koskevat kirjoitukset osoittavat välien kiristymistä records 

managementtia kannattavien ja asiakirjojen historiantutkimuksellista arvoa korostavien 

välillä.198 

Asiakirjahallinnon ammattilaisten piirissä vallitseekin käsitys, että heidän professionsa 

syntyi 1950-luvulla liittovaltion pyrkimyksistä hallita sen räjähdysmäisesti kasvavia 

asiakirjamääriä. Tämä oli seurausta hallinnon kasvusta, mikä oli puolestaan seurausta 

Suuresta lamasta ja toisesta maailmansodasta.199  Records managementin voidaankin 

nähdä kehittyneen Yhdysvalloissa omaksi alakseen 1950 ja 1960-lukujen välisenä aikana. 

Monien tutkijoiden mielestä se muodosti tuolloin oman professionsa. Tätä näkemystä 

tukee myös ARMA:n perustaminen vuonna 1956. Sen myötä historiallinen ja akateeminen 
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arkistotyö jäi SAA:n tehtäväksi, ARMA:n jatkaessa asiakirjahallinnollisen puolen ja records 

managerin profession kehittämistä. Näin professiot erosivat toisistaan.200 

Tämän jakautumisen nähtiin johtuvan osittain Yhdysvaltojen valtion nuoruudesta. 

Euroopassa, jossa arkistonhoidolla oli pitkät perinteet, arkistonhoitajat olivat voineet 

keskittyä pidemmän aikaa ja lähes yksinomaan vanhojen asiakirjojen hallintaan. 

Asiakirjahallinnosta Euroopassa vastasivatkin usein erilaiset kirjaamot, jotka toimivat 

valtionhallinnon modernien asiakirjojen hallinnointikeskuksina. Kirjaamojen kaltaisten 

instituutioiden sekä ylipäätänsä koordinoidun asiakirjojen hallinnointiohjelman 

puuttuminen Yhdysvalloissa pakotti arkistonhoitajan keskittymään entistä enemmän myös 

moderniin asiakirjahallintoon.201 Tämänkaltaisten kirjaamojen puuttuminen Yhdysvalloista 

lienee ollut myös liittovaltion hallinnon motiivi sen nimittäessä Kansallisarkiston 

huolehtimaan virastojensa asiakirjahallinnosta.  

Modernin asiakirjahallinnon syntyyn vaikuttivat myös teknologiset innovaatiot kuten 

kirjoituskoneen, hiilipaperin, kopiokoneen ja mikrofilmiteknologian käyttöönotto. 

Selvitäkseen asiakirjamääristä arkistoinstituutiot alkoivat perustaa ohjelmia, jotka kattoivat 

asiakirjan koko elinkaaren sen synnystä sen seulontaan tai pysyvään säilytykseen. Tämä 

johti monissa anglosaksisissa maissa arkistoprofession jyrkkään jakautumiseen 

päätearkistoissa työskenteleviin arkistonhoitajiin sekä arkistonmuodostajissa 

työskenteleviin records managereihin.202 

Yksi profession jakaantumista selittävä tekijä perustuu asianhallintajärjestelmiin. 

Rekistereihin perustuvissa asiakirjahallinnollisissa järjestelmissä asiakirjojen luokittelu ja 

järjestys ovat osittain ennalta määrättyjä johtuen siitä, että asiakirjat saavat 

rekisterinumeron jo arkistonmuodostajissa tai kun ne saapuvat ne vastaanottavaan 

organisaatioon.  Asiakirja seuraa siten ennalta määrättyä reittiä joko seulontaan tai 
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pysyvään säilytykseen. Tällöin asiakirjahallinnollisten toimenpiteiden määrä on suhteellisen 

vähäinen. Tämä on luultavasti myös yksi syy miksi arkistoprofessio ei ole jakautunut yhtä 

jyrkästi arkistonhoitajien ja records managereiden ammattikuntiin maissa, joissa on 

käytössä rekisteröintisysteemi.203 Yhdysvalloissa vastaavaa järjestelmää ei ollut käytössä. 

Profession jakautumisessa ei ollut siis pelkästään kyse arkistonhoitajan ammatin 

professionalistisista puutteista, vaan se oli osittain sisäänrakennettu sen hallinnon 

asianhallintajärjestelmään. Profession jakautuminen oli tavallaan predestinoitua.  

Records management pakotti arkistonhoitajaa ottamaan aktiivisemman roolin 

yhteiskunnassa verrattuna sen perinteiseen rooliin asiakirjojen vaalijoina ja tutkijoiden 

palvelijana. Toisaalta yrittäessään sisäistää tämän uuden roolin, arkistoprofessio sai miltei 

skitsofreenisen luonteen, jossa yhden profession sisällä vallitsi kaksi voimakasta tendenssiä. 

Ne olivat lähialoja, mutta lopulta katsantokannaltaan toisilleen varsin vieraita. Molemmat 

ammattikunnat alkoivat kehittää tilanteessa omaa ammatillista identiteettiään, jolloin 

niiden välille alettiin rakentaa muureja.204 

Records management kasvoi omaksi professiokseen omine koulutuksineen, 

organisaatioineen ja ammatillisine sertifikointiprosesseineen. Vaikka professiot vaativatkin 

erilaisen koulutuksen ja taidot, ne ovat silti toisistaan riippuvaisia. Niillä on yhteinen tehtävä 

tunnistaa ja säilyttää instituutioiden kannalta keskeisiä asiakirjoja. Monesti sama työntekijä 

voi olla vastuussa molemmista funktioista, sillä yrityksillä on harvoin varaa palkata sekä 

arkistonhoitaja, että records manageria.205 

Arkistonhoitajat itsenäistyivät historiaprofessiosta 1930-luvulla. Records managerit 

puolestaan arkistonhoitajista 1950-luvulla. Arkistonhoitajat kiistelevät kuitenkin keskenään 

edelleen siitä, ovatko he osa historiallista vai informaatioprofessioita. Tämä on aiheuttanut 

sekaannusta ja vaikeuttanut opiskelijoiden samaistumista asiakirja-ammatteihin. 
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Profession identiteetti on jäänyt liian sekavaksi ja ääriviivattomaksi.206 Amerikkalaisen 

arkistoprofession jakautuminen ei auttanut sitä ratkaisemaan sen ongelmia. Se etsii 

edelleen identiteettiään ja paikkaansa yhteiskunnassa sosiaalisesti merkittävänä 

professiona.207 Keskustelua ammatin identiteetistä värittää vielä 2000-luvullakin kaksi 

kilpailevaa ideaalia: humanisti-historioitsija vastaan dokumentoinnin hallinnoija. Samat 

ideaalit, jotka jo 1930-luvulla alkoivat taistella profession sielusta.208 
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Loppulause 

Arkistonhoitajuus itsenäistyi omaksi professiokseen Yhdysvalloissa 1930-luvulla. Se irtautui 

tuolloin historioitsijan ammatista ja muodosti oman ammattijärjestönsä Society of 

American Archivistin. Yhdysvaltain hallinnon panostukset asiakirjahallintoonsa 

mahdollistivat Historical Records Surveyn kaltaiset suuret arkistoprojektit, jotka loivat 

arkistoalan töitä ja toivat uusia työntekijöitä arkistoalalle. Tärkein yksittäinen uudistus oli 

kuitenkin Kansallisarkiston perustaminen vuonna 1934, josta muodostui amerikkalaisen 

arkistonhoitajuuden suunnannäyttäjä. Kansallisarkisto alkoikin johtaa professiota kohti 

uusia asiakirjahallinnollisia, mikä tapahtui irroittautumisena profession historiallisista 

juurista. Menneisyydestä irtautuminen ei kuitenkaan tapahtunut ongelmitta.   

Amerikkalaisen arkistonhoitajan onkin sanottu kärsivän eräänlaisesta pitkäaikaisesta 

identiteettikriisistä. Tämän kriisin juuret ovat lähtöisin Yhdysvaltojen dualistisesta 

asiakirjallisesta perinteestä, jossa sen humanistinen ja hallinnollinen traditio ovat taistelleet 

arkistonhoitajan sielusta. Ne elivät rauhaisaa yhteiseloa, kunnes 1940-luvulla Suuren laman 

ja toisen maailmansodan asiakirjalliset seuraamukset tulivat ilmi. Ne olivat yhdessä 

synnyttäneet massiivisen asiakirjatulvan. Tulva toimi impulssina, joka kärjisti traditioiden 

välisiä eroja ja peitti alleen niiden yhteisen maaperän. 

The American Archivistin sivuilla tämä skisma välittyi toivekuvina siitä millaisena traditiot 

visioivat omanlaisensa amerikkalaisen arkistonhoitajan sekä kauhukuvina siitä millaiseksi se 

tulisi muuttumaan vastakkaisen tradition helmassa. Akateeminen traditio mielsi 

arkistonhoitajan viisaaksi historianoppineeksi, joka tulisi valistamaan kansaa ja 

pelastamaan maailman. Hallinnollinen traditio puolestaan visioi arkistonhoitajan 

hyödylliseksi virkamieheksi, joka tehokkailla asiakirjahallinnollisilla toimillaan pelastaisi 

Yhdysvallat paperitsunamin armoilta. Molemmat pyrkivät omilla tavoillaan kasvattamaan 

professionsa arvonantoa ja merkitystä. Profession identiteetti oli kuitenkin perusteellisesti 

jakautunut menneisyyden ja nykyisyyden vaatimusten alla.     
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Arkistonhoitajan arvomaailman jakautuminen oli ongelma sen ammatilliselle statukselle. 

Professionalismi korostaa ammattien yhtenäistä arvomaailmaa, joka on kiteytetty ammatin 

yhteiskunnalliseksi tehtäväksi. Se pyrkiikin toteuttamaan kutsumustaan, eikä vain 

palvelemaan taloudellisia etuja, tehokkuutta tai työnantajiensa toiveita. Tämä erottaa 

professiot puoliprofessioista, joilla ei ole omaa eettistä koodistoaan. Arkistonhoitajan uusi 

asiakirjahallinnollinen rooli oli korvaamassa ammatin perinteisiä arvoja taloudellisuuden ja 

tehokkuuden nimissä. Miten vahva ja yhtenäinen ammatti voisikaan syntyä tilanteessa, 

jossa ei ole yksimielisyyttä edes ammatin perimmäisistä arvoista ja tarkoituksesta? 

Tilanteessa, jossa profession mieli on jakautunut kahtia, on mahdotonta puhua enää 

yhtenäisestä professiosta.  

Ongelma johtui osittain yhtenäisen ammatillisen koulutuksen puuttumisesta. 

Professionalismin mukaan koulutuksen on tarkoitus vahvistaa ammatin identiteettiä ja sen 

harjoittajien sitoutumista ammattiin. Yhdysvalloissa ei kehittynytkään 1930 - 1960 -lukujen 

välisenä aikana minkäänlaista yhtenäistä, työstä irrallista arkistoalan koulutusta. Useimmat 

päätyivätkin arkistoalalle historiaopintojensa kautta, mutta se ei tehnyt heistä 

arkistonhoitajia, vaan historioitsijoita. Arkistonhoito oli vain taito, jonka historioitsija oppi 

töitä tehdessään. Tässä mielessä arkistonhoito muistuttikin enemmän ammattitaitoa kuin 

todellista professiota.   

Yhtenäisen arkistollisen koulutuksen puuttuminen vaikeutti myös arkistonhoitajan 

valtavaateita yhteiskunallisessa työnjaossa. Ideaalityypin professionalismi perustuu 

erityistietoon, jolla ammatti perustelee oman erityisen statuksensa työvoimassa. Jokaisen 

arkiston kouluttaessa omat arkistonhoitajansa omiin yksilöllisiin tarpeisiinsa ja omiin 

metodeihinsa, minkäänlaista pohjaa ammattitaidolle ei päässyt kehittymään. Tämän vuoksi 

ammatillisten standardien määrittäminen professiolle oli äärimmäisen vaikeaa. 

Standardien puuttuessa ammatti ei pystynyt perustelemaan omaa paremmuuttaan 

asiakirjallisten ongelmien ratkaisemisessa verrattuna muihin ammatteihin tai tavallisiin 

kansalaisiin. Tilanteessa, jossa kuka tahansa pystyi olemaan arkistonhoitaja, kunhan hän 
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maksoi ammattijärjestönsä jäsenmaksun, ei voida puhua vahvasta professiosta tai 

ammattijärjestöstä. 

SAA ei myöskään onnistunut kontrolloimaan arkistoyhteisöä eikä luomaan koheesiota sen 

sisällä kilpailevien intressien kesken. Se ei hallinnut ammattiin pääseviä, vaan keskittyi 

keräämään mahdollisimman paljon jäseniä riveihinsä. Tämä oli toisaalta perusteltua, sillä 

järjestön talous oli huonolla mallilla. Toisaalta järjestön luopuessa muodollisistakin 

pääsyvaatimuksista päästäessään järjestöön kaikki, jotka “suhtautuivat sympaattisesti sen 

tavoitteisiin”, se alkoi muistuttaa enemmän faniklubia kuin voimakasta ammattijärjestöä. 

Profession jakautumiselle oli kuitenkin myös muita syitä, joita professionalismin logiikalla ei 

voida selittää. Nämä syyt perustuivat amerikkalaiseen arkistoteoriaan ja sen 

asianhallintajärjestelmään. Theodore Schellenbergin arvonmäärityksenteoria asiakirjojen 

primääri- ja sekundaariarvoista jakoi asiakirjan elinkaaren aktiivi- ja passiivivaiheisiin. 

Records managerit keskittyivät asiakirjan aktiivivaiheeseen, jossa se oli osa 

arkistonmuodostajan asiakirjahallinnollista kontekstia. Arkistonhoitajat puolestaan 

passiivivaiheeseen, jossa asiakirja oli saanut pysyvän säilytyspaikan päätearkistosta. Tämä 

jako antoi molemmille professioille mahdollisuuden toimia omalla mukavuusalueellaan. 

Toinen tärkeä arkistoalan sisäinen tekijä profession jakatumisessa oli rekistereihin 

perustuvan asianhallintajärjestelmän puuttuminen Yhdysvalloista. Tällaisissa järjestelmissä 

asiakirjahallinnollisten toimenpiteiden määrä on suhteellisen vähäinen, jolloin yksi 

professio pystyy suoriutumaan sekä arkistollisista, että asiakirjahallinnollisista tehtävistä. 

Todennäköisesti nämä tekijät yhdessä professionalististen tekijöiden kanssa vaikuttivat 

amerikkalaisen arkistoalan omalaatuiseen kehityskulkuun.   

Professionalismin perspektiivistä onkin varsin ymmärrettävää, miksi arkistonhoitajan 

ammatti jakautui niin nopeasti sen itsenäistymisen jälkeen. Sen keskeiset instituutiot eivät 

olleet kehittyneet tarpeeksi, että se olisi pystynyt sisäistämään ammatin sisäiset ja sen 

ulkoiset paineet. Tässä tilanteessa jakautuminen jäikin ammatin ainoaksi vaihtoehdoksi. 
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Toisaalta sen voidaan nähdä myös puhdistaneen profession sielua. Ajan kuluessa sen 

instituutiot alkoivatkin vahvistua, vaikka keskustelu profession identiteetistä ei 

laantunutkaan.  
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