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 JOHDANTO

“Eivät vain aivot ajattele, sen tietää jokainen käsityöläinen. Myös kädet ajattelevat työskennellessään eri

materiaalien parissa. Kädet välittävät tietoa aivoille. Ja käsien ja aivojen välissä on ihmisen sydän, hänen

rakkautensa työhön,” sanoo hopeaseppä Bertel Gardberg (Kalin  1985, 36).  

Tutkielmassani tarkastelen käsityöläisyyttä ja kuvaa käsityöammatista ja -yrittämisestä.

Käsityöläisyyden ja käsityöammattien merkitys on nyky-yhteiskunnassa vähäinen, mutta

kiinnostus käsintekemistä ja etenkin taidekäsityötä kohtaan on kasvanut. Käsityötä voidaan pitää

sellaisena itseilmaisun muotona, jossa tekijä voi valita vanhaa perinnettä toistavan tavan tehdä

tai luoda jotakin aivan uutta. Käsityön tekeminen voi olla harrastus tai ammatti, mutta

käsityöläisyydestä puhuttaessa korostuu ammattimainen tekeminen ja ansion saaminen

käsityöstä.

 

Kuvaa käsityöläisyydestä muodostetaan tarkastelemalla yhtä käsityöammattia, kultasepän

ammattia. Vanha ja perinteikäs kultasepän ammattikoulutus ja työtehtävät perustuvat yhä pitkälti

käsityötaitoon ja käsintekemiseen huolimatta tapojen ja yhteiskunnan muuttumisesta. Vasta

viime vuosina on teollisuudessa pyritty pois käsityön käyttämisestä tuotannossa, koska

tietotekniikan kehittyminen luonut korvaavia mahdollisuuksia etenkin valamistekniikoihin.

Ammatinharjoittamiseen sisältyy kuitenkin paljon erilaisia historiallisista syistä johtuvia jäänteitä

ja ristiriitaisuuksia. Kultasepän ammatti on ollut taloudellisten syiden ja jalometalleihin liitettyjen

arvostusten takia erilainen käsityöammatti: kultaseppien työtä ovat määritelleet laki ja asetukset

jalometallien valmistuksesta  ja kaupasta.   Myös kultasepänalan ammattiliiton ja kultasepän

ammatin välillä on ristiriitaisuutta, jota tutkielmassani selvitän. 

Nykypäivänä jalometallituotteiden taloudellinen  merkitys yksittäiselle ihmiselle on vähäinen.

Kulta- ja hopeaesineisiin sijoittamista ei pidetä esimerkiksi pörssiosakkeisiin verrattuna erityisen

järkevänä säästämisen muotona, ja aika , jolloin ”omaisuudet lasketttin hopealusikoissa” on

kaukana menneisyydessä (Pylkkänen 1947, 8). Jalometalleihin liittynyt ylellisen materiaalin
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leima ja esineiden elitistisyys ovat kadottaneet aikaisempaa arvostustaan, ja tilalle on tullut

esimerkiksi teräksiset ja muoviset esineet ja korut, kuten Alessin  kannut ja korut, jotka ovat

samalla tavalla salonkikelpoisia, kuin aikaisemmin hopeasta ja kullasta valmistetut. Materiaalin

merkityksen sijaan arvoksi on tullut muotoilu, design. Käsityöllä ei ole myöskään tuotannollista

merkitystä, sillä käsityö ei voi kilpailla teollisesti tuotettujen esineiden kanssa määrällä. Sen

sijaan muotoilussa ja laadussa käsityönä ja teollisesti valmistettujen esineiden kilpailu on

tasaväkisempää. Mielestäni käsityönä valmistettujen tuotteiden merkitys korostuu erityisesti

silloin, kun käsityöläisiä ajatellaan palveluammatinharjoittajina, jotka tuottavat ainutlaatuisia

palveluita, uniikkeja esineitä, joiden suunnittelussa ja valmistuksessa perusarvona on

yksilöllisyys.      

Käsityön ja käsityöläisyyden tutkimisen oma tiede, käsityötiede, on monen eri tieteenalan

kohtauspaikka. Tämä tieteidenvälisyys on sekä voima että heikkous, sillä tieteiden

risteyspaikassa oleminen vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja kyseenalaistamista. On tärkeää pysyä

omalla tieteenalalla, mutta toisaalta on ajatuksia avartavaa saada tukea muilta aloilta. Tämän

tutkielman teossa olen tukeutunut käsityötieteen lisäksi sosiologiaan ja aikuiskasvatustieteen

perusteisiin,  sekä filosofiaan ja kulttuurintutkimukseen. Tieteidenvälisyys lisää

tarkastelunäkökulmia ja samalla ymmärtämistä, ja siten käsityöläisyyttä voidaan tarkastella

yhteisöä yhdistävänä tai erottavana tekijänä, yksilöllisenä elämäntavan valintana, arvona tai

piilossa olevana merkityksenä.         

2 VIITEKEHYS JA TUTKIELMAN LÄHTÖKOHDAT

Tutkielman lähtökohtana on ollut kiinnostus käsityöläisyyden merkityksestä kultasepän

ammatissa. Toisaalta kultasepän ammattia on haluttu tarkastella suhteessa ammattikuntaan ja

tämän ammattikunnan sisällä tietynlaisen kehityksen tuloksena. Lähtökohtana ammatillisen

järjestäytymisen kehittymisen kuvauksessa on pidetty keskiajalta peräisin olevan

ammattikuntalaitoksen aikaista tilannetta, jolloin ammattikunnat muodostivat suljetun
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ammattiyhteisön, jolla oli paljon valtaa ammattiin liittyvien asioiden hoidossa, kuten koulutuksen

järjestämisessä. Historian osuutta tässä työssä puoltaa myös se, että kultaseppien

ammatinharjoittamiseen liittyvä lainsäädäntö perustuu ammattikuntalaitoksen aikaan.

Kultaseppien ammattikunnan muodostuminen pyritään näkemään osana laajempaa sosiaalista

ja kulttuurista kehitystä, jolloin myös ammattiliiton, jota tässä työssä edustaa Suomen

Kultaseppien Liitto, näkemykset, arvot ja asenteet peilautuvat tietyn historiallisen kehityksen

tuloksena syntyneeseen sosiaaliseen ja kulttuuriseen todellisuuteen.

2.1 Tutkielman viitekehys             

 

Tämän tutkielman viitekehys (kuvio 1)  muodostuu siten, että keskeisinä elementteinä ovat:

    

            1) SOSIAALINEN TODELLISUUS, joka kertoo yhteiskunnasta ja sen jäsenten           

                 toimintaympäristöstä.

            2) KULTTUURINEN TODELLISUUS, joka on historian muovaama, erilaisia             

                piilomerkityksiä sisältävää, kuten Eligius-myytin elinvoima ja jalometalliesineiden  

                   leimauksen rituaalinomainen luonne.   

            3) YHTEISÖ JA YHTEISÖN TAPA VIESTIÄ, joka muodostuu Suomen

                  Kultaseppien Liiton jäsenistä, jäsenlehdestä sekä muusta materiaalista.               

                   

                 

    Kuvio 1. Viitekehys:

                   Käsityöläisyyden kuva Suomen Kultaseppien Liitossa
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Tutkielman viitekehyksen elementtien avulla selvennetään tutkielman lähtökohtia ja ympäristöä.

Yhteisöksi on valittu Suomen Kultaseppien Liitto ja sen jäsenistö, jotka edustavat valtaosaa

kultasepän ammatissa toimivista käsityöläisistä. Yhteisön tapaa viestiä tarkastellaan

ammattilehdessä esitettyjen käsityöhön ja käsityöläisyyteen liittyvien arvojen, uskomuksien,

asenteiden ja näistä seuraavan vallankäytön avulla. Yhteiskunta on todellisuus, joka laatii lait ja

asetukset, määrittelee esimerkiksi yritystoimintaan ja koulutukseen liittyvät seikat. Historia

vaikuttaa yhteiskunnan ja yksittäisen yhteisön perusteisiin erityisesti perinteitä arvostavassa

Suomen Kultaseppien Liitossa.                                                                                                    

      

                                                                                                                   

2.2 Tutkielman lähtökohdat                                                                                                     

Tutkielman lähtökohtana on henkilökohtainen mielenkiinto käsityöläisyyttä kohtaan sekä niihin

tekijöihin, jotka ovat syntyneet ammatin ihanteiden ja arkitodellisuuden välille. Viitekehyksen

mukaisesti työssä kartoitetaan kultasepän ammatin historiallista taustaa ja sitä yhteiskunnallista

todellisuutta, joka toisaalta vaikuttaa arvoihin ja arvostuksiin, mutta joilla on toisaalta myös

merkitystä arkisiin nykypäivän käytäntöihin. Toisaalta on myös tärkeää pohtia mikä ammatissa

on tärkeää ja olennaista, mitkä asiat ammattia määrittävät ja antavat sille sisällön. 

Tutkielmassa esitetyt ajatukset käsityöläisyydestä ovat valittu tietyn omakohtaisen  näkökannan

mukaan, jotka perustuvat käytännön kokemuksiini käsityöntekijänä ja käsityöyrittäjänä. Koen

oman subjektiivisuuteni eräänlaisena voimavarana ja esiymmärryksenä, jonkinlaisena

käsityöläisen “kielitaidon” hallitsemisena. Työssä kuvataan vuoropuhelua kultasepänalan

yrittäjän arkikokemuksien ja kultaseppien ammattiliiton, Suomen Kultaseppien Liiton,

näkemyksien välillä. Tämän vuoropuhelun avulla on tarkoitus selvittää kultasepänammattiin

liittyvää käsityöläisyyttä, sekä arvioida ammatin merkitystä ja tarpeellisuutta sekä

käsityöyrittämisen muotona että kultasepänalalla yleisesti. Työssä hahmotellaan suuntaa antava

kokonaiskäsitys käsityöläisyydestä esiymmärryksen ja käsityöyrittämiseen liittyvän kirjallisuuden

ja tutkimusten avulla.

Tutkielman näkökulma on sosiologinen, sillä sosiologia on yhteiskuntatieteenä erikoistunut

yhteiskunnan kulttuuristen merkitysten sekä yhteisöjen ja yksilöiden välisten siteiden ja

vuorovaikutusten  tutkimiseen (Gronow ym. 1996, 20). Sosiologiaa voitaisi pitää
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yhteiskunnallisten ilmiöiden perustieteenä, sillä se tarjoaa laajan ja perusteellisen teorian sekä

runsaasti tutkimustuloksia myös muiden tieteenalojen edustajille. Sosiologia on sovellettavissa

myös monitieteisen käsityötieteen  näkökulmaksi, eräänlaiseksi käsityönsosiologiaksi. Etenkin

kun tarkastellaan kumpaankin tieteenalaan soveltuvaa ilmiötä, käsityöläisyyttä, jolla voidaan

katsoa olevan merkitystä myös yhteiskunnallisessa mielessä.

Käsityöläisyyteen liittyy usein ristiriita,  joka vallitsee käsityöläisen elämäntavan ja taloudellisesti

kannattavan toiminnan välillä (Anttila 1992, 30). Käsityön tekemistä pidetään henkisesti

palkitsevana ja motivoivana, mutta käsityöläistä on ainakin arkiajattelussa vaikea pitää yrittäjä-

omistajana ja palkansaajana, joka elää valmistamistaan tuotteista saamillaan tuloilla. Toisaalta

postmodernin yhteiskunnan uusien arvojen saadessa tilaa, myös käsityöläisyys voidaan nähdä

vaihtoehtoisena elinkeinona ja yksilöllisenä valintana. Käsityöläisyydellä ja käsityöyrittämisellä

itsensä työllistämisen muotona on oma tärkeä tehtävänsä ja arvonsa työttömyyden vaivaamassa

yhteiskunnassa (Kasvio 1994, 264; Kyrö 1997, 182). 

2.3 Mielikuvat ja vaikuttaminen

Tässä tutkielmassa ei pyritä arvostelemaan tai muuttamaan Suomen Kultaseppien Liittoa ja

jäsenlehden toimituspolitiikkaa vaan tutkimaan ja etsimään jäsenlehden avulla ammattiyhteisölle

muodostuvaa käsityöläisyyden merkitystä ja kuvaa. Eräs tutkielman aiheesta esitetty  mielipide

on se, ettei käsityöläisyyttä voi lähestyä lehtiaineistoa analysoimalla vaan käsityöläisyyttä esiintyy

ainoastaan verstaissa  käsitöitä tehden. Kuitenkin liiton (Suomen Kultaseppien Liiton Säännöt

1986 ja 1993) mukaan jäsenlehteä pyritään kehittämään erityisesti ammattilehtenä, koska

halutaan sen lukijoilla olevan mahdollisuus pysyä alan kehityksessä mukana. Liitto kutsuu Kello-

ja Kultasepänala -lehteä säännössä 19 § “Liiton viralliseksi äänenkannattajaksi”, joten Liitto

määrittelee  lehden avulla suhtautumisensa myös käsityöläisyyteen. Lehden sisällön

analysoinnilla pyritään kartoittamaan kultaseppien ammatillisen kulttuurin kenttää.   

Joukkoviestintää pidetään yhtenä merkittävimmistä jälkitraditionaalisen  yhteiskunnan

vallankäyttäjistä ja mielikuvien muokkaajista. Silloin korostetaan joukkotiedotuksen tehtävää ja
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roolia mielipidevaikuttajana ja vallankäyttäjänä. Kyse on enemmänkin vuorovaikutuksesta viestin

lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Viestinnässä vastaanottajan rooli on tärkeä, etenkin jos viestin

tarkoitus on vaikuttaa ja muuttaa vastaanottajan mielipiteitä ja asenteita. Ihmisillä on taipumus

omaksua entisten asenteidensa mukaisia tietoja sekä toimia niiden mukaisesti. Todellinen  ja

syvällinen muutos on vastaanottajan aktiivisuudesta ja tahdosta riippuvainen. (esim. Erholm

1986, 146 - 148)

Joukkotiedotusväline on eräänlainen mielikuvien tekijä, todellisuuden tulkitsija. Myös se miten

asiat esitetään tai mitä asioita käsitellään on merkityksellistä. Asioita voidaan ylikorostaa,

esimerkiksi toiston tai osatotuuksien avulla, jolloin niiden viesti muuttuu tai ainakin mielikuva

niistä on erilainen. Wiion (1978, 239) mukaan joukkotiedotus pyrkii luomaan ja ylläpitämään

erilaisia myyttejä, joiden olemassaolo saattaa olla sanoman lähettäjällekin osaksi tiedostamatonta.

Nordenstrengin (1978, 221) mukaan joukkotiedotusvälineiden tehtävänä on yhdistää yleisönsä

ja säilyttää sen arvot sekä aktivoida ihmiset ajatteluun ja toimintaan. Joukkoviestintää tuleekin

tarkastella osana yhteisöään ei erillisenä  siitä.   

    

3 KÄSITYÖLÄISYYDEN IHANNE

Käsityöläisyys on käsitteenä monimerkityksinen eikä esimerkiksi Suomen kielen perussanakirja

(1985) anna sille omaa määritelmää. Sana viittaa sekä käsintehtävään työhön että työtätekeviin

ihmisiin, eli sanalla on myös kollektiivinen sisältö. Käsityöläisyys-sanan rasitteena on sen

arkikäytön yleisyys ja siitä johtuva jatkuva uusien merkitysten syntyminen. Käsityöläisyys

voidaan ymmärtää sekä ammattimaisena käsityöntekemisenä että harrastuksena. Tässä

tutkielmassa keskitytään ammattimaiseen käsityöhön, sillä kultasepän ammatin harjoittaminen

on harrastuksena harvinaista materiaalin kalleuden ja ammattiin liittyvien säädösten ja sääntöjen

vuoksi.                              

Käsityöläisyyttä voidaan tarkastella sekä yksilön että yhteisön arvoista käsin, esimerkiksi

käsityöläisyys yksilön elämäntapana ja elämän hallinnan osana tai käsityöläisyys ammattiyhteisön
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symbolisena merkityksenä. Anttilan (1992, 56 - 57) mukaan arvot eivät yksin ole riittäviä

selittämään inhimillistä toimintaa vaan tarvitaan lisäksi asenteita, jotka ilmaisevat tapahtumien

ja niihin kohdistuvan toiminnan suuntaa. Asenne on yksilön pyrkimys tai taipumus arvioida

kohdetta tai kohteen symbolia usein jo lapsuudessa opitulla tavalla, jolloin arvioinnin kohde joko

hyväksytään tai hylätään. Käsityöhön ja käsityöläisyyteen liittyviä arvoja ja asenteita on tutkittu

tekemisen (prosessi) ja tuloksen (produktin) kautta.  Käytännön tilanteissa ihanteille voi joskus

muodostua varjo, eräänlainen ihanteenvastainen tarkoittamaton seuraus (vertaa esim. Mary

Douglasin teoria pyhästä ja profaanista. Keesing 1981, 338 - 339).

            

3.1 Käsityöläisen elämismaailma

Habermas  (Kangas 1995, 208 - 212) kuvaa teoriassaan Theorie des Kommunikativen Handelns

kahden erilaisen maailman, järjestelmän eli systeemin ja elämismaailman eli Lebensweltin

yhteiseloa ja taistelua tilasta. Systeemimaailmaa luonnehtivat järjestelmällisyys, objektiivisuus

ja ulkoiset suhteet. Elämismaailmalle tyypillisiä ovat keskinäinen kommunikointi,

ymmärtäminen, merkitykset, symbolit, tulkinnat ja subjektiivisuus. Habermasin mielestä

kumpikin maailma on yhtä tärkeä ja ne on pyrittävä säilyttämään toimintakykyisinä, sillä vain

siten yhteiskunnan tasapaino voi säilyä.

Epätasapainotila syntyy silloin,  kun systeemiset mekanismit valtaavat ymmärrysorientoituneen

elämismaailman alueita. Ongelmana on se, että talous-  ja hallintojärjestelmät tuovat

elämismaailmaan vieraita aineksia ja elämismaailmalle tyypillinen kommunikaatio eli  kieli

korvautuu ei-kielellisillä välineillä, kuten rahalla, medialla tai vallalla. Elämismaailman keskeiset

ymmärtämis- ja symbolijärjestelmät eivät kestä talouden ja hallinnon lainalaisuuksia, vaan ne

alkavat murtua, jolloin elämismaailma kaventuu. Habermas nimittää tätä “sisäiseksi

koloniasaatioksi”, jonka seurauksena kulttuurin uusintaminen vaikeutuu, kulttuuriset

merkitysjärjestelmät hajoavat ja yhteiskunnan normatiivisen integraation muretessa syntyy

vieraantumista (Kangas 1995, 210 - 211 ; Kyntäjä 1998).
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Käsityöläisen elämäntapa edustaa hyvin Habermasin tarkoittamaa elämismaailmaa, joka on

joutunut taloudellisen järjestelmän uhkaamaksi. Käsityöläisyyden ja rationaalisen yritysmaailman

yhteiselo on usein vaikeasti yhteen sovitettavissa, sillä moderni ja etenkin postmoderni

talouselämä synnyttävät mediavälitteisiä elämäntapoja, kuten konsumerismia ja

omistusindividualismia (Kangas 1995, 211). Ilmiöön liittyy myös byrokratisoituminen,

asiantuntujakulttuurien kehittyminen ja siten kaikkinainen vieraantuminen arkipäivän elämästä.

Käsityöläisen elämäntapaan liittyvät kiinteästi laadun, yksilöllisyyden ja käsintekemisen taidon

käsitteet (Henriksson 1994; Kaipainen 1996), jotka kaikki ovat elämismaailman arvoja, ja joita

ei ole aina helppoa liittää yhteen systeemisen maailman arvojen, kuten rahan,

kertakäyttökulutuksen ja byrokraattisen valvonnan, kanssa. Elämismaailman ja järjestelmän

välinen kiista kuvastaa myös käsityöläisen arvomaailman ja taloudellisten etujen välistä

ristiriitaa, joka on luonteenomaista tämän päivän käsityöläiselle. Erityisen hyvin se sopii

kultasepän ammatin tarkasteluun, sillä yritysmaailman vaatimusten lisäksi myös julkisen vallan

valvonta lisää byrokratiaa ja asiantuntijavaltaa.

Henriksson (1994) on kartoittanut opinnäytetyössään  käsityöläisen elämäntapaa ja siihen liittyviä

tekijöitä. Hänen mukaansa käsityöläiselle käsityöläisyys on elämäntapa, joka antaa keinot elämän

hallintaan. Käsityöläiselle käsityön tekeminen on sekä elinkeino että itseilmaisun muoto: siten

käsityöläinen kommunikoi eli on ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa valmistamiensa

tuotteiden kautta. Käsityöläisen elämäntavalle tärkeitä arvoja ovat tuotteen laatu, vapaus,

mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, ekologisuus, perinteen kunnioittaminen sekä harkittu

taloudellinen niukkuus. Käsityöläisen elämäntapa on eräs sovellus aristoteelisesta hyvän elämän

ihanteesta, jolle on ominaista käydä vuoropuhelua materian ja ajatuksen välillä tai olla tällaisen

vuoropuhelun välittäjänä.  

Henrikssonin tutkielman tapaisiin lopputuloksiin ovat päätyneet myös Erkkilä ja Vesanen (1989)

yhteistutkimuksellaan “Miten taitelijaksi tullaan?”,  joka käsittelee elämäntavan merkitystä

taiteilijan ammatissa ja taiteen kentän hallintaa Bourdieun teoriaan perustuen. Myös taiteilijalle

tärkeitä arvoja ovat “itselle tekeminen”, vaatimaton taloudellinen ja sosiaalinen asema,
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omaehtoinen pyyteettömyys ja vapauden ihannointi. Taiteilijan ja käsityöläisen elämäntapa ja

elämän arvot eivät näiden tutkimusten perusteella eroa kovinkaan paljoa toisistaan.

3.2 Käsityöläisyys tekijän sisäisenä rakenteena

Käsityöläisyyden monimerkityksellisyyden ymmärtämistä voi selventää tarkastelemalla

käsityöläisyyttä strukturalistisen teorian avulla. Strukturalismin pyrkimyksenä on etsiä

tiedostamattomia piilossa olevia syvärakenteita, eräänlaisia teoreettisia kehikoita, joiden avulla

todelliset merkitykset paljastuvat. Strukturalisteille kieli ja kulttuuri ovat avainasemassa

tiedostamattoman rakenteen analysoinnissa, koska ne nähdään universaaleina kaikille ihmisille

yhteisinä kohteina, jolloin erot muodostavat merkitysten perustan. Lévi-Straussin sanoin, etsitään

universaalia inhimillistä henkeä (l’esprit humaine), jonkinlaista kaikille ihmisille yhteistä

kielioppia, jonka tavoittaa etsimällä sellaisia suhteita ja vastakohtapareja, jotka ovat kulttuurisesti

rakentuneita ja siten keinotekoisia, esimerkiksi syötäväksi kelpaava ruoka (naudan liha) ja

syötäväksi kelpaamaton ruoka (koiran tai kissan liha). (Tarasti 1974, 69 - 77)   

Strukturalistisen teorian ja Lévi-Straussin kehittämien käsitteiden “villi ajattelu” (La Pensee

sauvage) ja bricolage avulla voidaan myös selventää käsityöläisyyden merkitystä tekijän

näkökulmaa painottaen sekä tekijän ja yhteisön suhde huomioon ottaen. Villi ajattelu on erilaista

kuin tieteellinen tai rationaalinen ajattelu. Kumpikin pyrkii kuitenkin totuuteen. Lévi-Straussin

mukaan kumpaakin tapaa ajatella esiintyy kaikissa kulttuureissa, yhtä hyvin Australian

aboriginaalien keskuudessa kuin länsimaisissa kaupungeissa. Näitä tapoja ajatella ei voida

asettaa paremmuusjärjestykseen ( Tarasti 1990, 113 - 114). Villi ajattelu on kokonaisvaltaista ja

sen perustana ovat arkipäiväiset tutut ainekset, joiden avulla pyritään ympäristön

kokonaisymmärrykseen. Villin ajattelun ominta aluetta ovat usko ja uskomukset, mielikuvitus

ja yksilölliset kokemukset. Perimmältään on kysymys siitä, että länsimaiselle ajattelulle

ominaisen tieteellisen rationalismin avulla ei voi selittää kaikkea. (Fiske 1996, 150 - 151)
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Villin ajattelun rinnakkaiskäsite on bricoleur. Bricoleuriksi kutsutaan henkilöä, joka toimii ilman

tarkkoja etukäteissuunnitelmia, intuitiivisesti, uutta kulttuuria luoden. Tämän kaltaisen

luomistyön perustana on olemassa olevan kulttuuriperinteen ja bricoleurin omien kokemusten

yhdistäminen ja uudelleen muotoilu, jonka tuloksena on yhtenäisempi maailmankuva ja omaan

kulttuuriin sopeutuminen. Lévi-Straussin mukaan bricoleur voi olla esimerkiksi samaani, mutta

länsimaisessa kulttuurissa näitä ovat esimerkiksi taiteilijat. Tarasti kutsuu bricoleuria

konkreettisen tieteen tekijäksi, esimerkiksi pianistin työskennellessä hänellä on apunaan vain

pianon koskettimet ja kymmenen sormeaan, kaikki olemassa olevia konkreettisia elementtejä.

(Tarasti 1974, 78; 1990, 114) Käsityötieteessä käsitettä “bricoleur” on käyttänyt mm.

Koskennurmi-Sivonen (1998, 11  -12) tutkiessaan suomalaisen ateljeevaatteen luomista: sen

suunnittelua ja valmistusta.  

Lévi-Strauss kutsuu taidetta tekniikaksi, eräänlaiseksi “dialogiksi materiaalin kanssa” (Encell

1974, 132), sekä sanoo: “Askartelija (le bricoleur) valmistaa esineitä siitä mitä on käsillä”. Tähän

toimintaan liittyy myös luovuuden vaatimus. Lisäksi mitä tahansa ei voida ymmärtää

taideteokseksi, vaan taideteos tulee taiteeksi suhteessa sen vastaanottajaan. Tämän käsityksen

mukaan taiteen ja käsityön välinen raja on keinotekoinen.

Käsityöläisyydessä ja käsintekemisessä on paljon yhtymäkohtia villin ajattelun ja bricoleur-

käsitteiden kanssa. Käsityön tekijää voidaan hyvin kutsua Lévi-Straussia lainaten “konkreettisen

tieteen” tekijäksi; hänen on otettava huomioon materiaalin asettamat vaatimukset ja omat

tiedolliset ja taidolliset rajoituksensa, mutta sen sijaan ideat ja työn muotoilu kumpuavat jostain

syvällä olevasta tekijän tiedostamattomasta lähteestä. Käsityöläisen tekemästä valmiista työstä

voidaan myös huomata tietynlainen kulttuuri- ja perinnesidonnaisuus, vaikka ei tekijä olisi

sellaiseen mitenkään pyrkinyt. Sopusointuun pyrkiminen itsensä ja ympäristönsä kanssa on

käsityöläisen konkreettista logiikkaa Lévi-Straussin termiä käyttäen eli ajattelua konkreettisilla

merkeillä (Kuusi 1974, 123).
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3.3 Käsityöläisyyden kulttuurinen merkitys

Pocius (1993, 126 -127) on tarkastellut käsityöläisyyttä ja sen kulttuurista merkitystä. Hänen

mielestään voidaan tarkastella käsityön tuotetta, esinettä esineenä, ja ihailla sen estetiikkaa tai

ajattomuutta. Esine voi olla myös kulttuurinen merkitysten antaja. Sen avulla voidaan määritellä

hyvää makua tai se voidaan nähdä jonkin tietyn kulttuurin tapana esittää asioita merkityksellisinä

esineinä, kuten japanilainen teekuppi tai suomalainen sauna.

Pociuksen (1993, 127 - 131) mukaan käsityöläiden voi ymmärtää kulttuurisesti myös

ideologisena ongelmana. Hänen mukaansa käsityöläisyyden ideologioiksi voidaan ymmärtää

nostalgia, sukupuoli ja identiteetti. Nostalginen ideologia tarkoittaa menneisyyden ihannoimista

ja romantisointia, aikaa, jolloin taiteilijat loivat esteettisesti arvokkaita uniikkitöitään pienissä

paikallisissa yhteisöissä, aikaa, jolloin käsityöläisyys oli osa jokaisen ihmisen arkipäivää.

Tuollaisen nostalgisen ajan olemassaolo voidaan kyseenalaistaa, ja kysyä, onko tällaista

nostalgista aikaa muualla kuin mielikuvituksessa. Toisaalta ei voi sulkea pois sitä tosiasiaa, että

tällainen romantisoitu ihanne voi viehättää ja kiinnostaa. 

Sukupuoli ideologisena lähestymistapana on vanha, sillä monet käsityötekniikat ovat jakautuneet

sukupuolen mukaisesti naisten ja miesten käsitöihin, kuten sukan neulominen ja puutyöt. Myös

ammattimainen käsityö on sukupuolisidonnaista, esimerkiksi kengityssepät ovat miltei

poikkeuksetta miehiä ja tilausompelijat naisia. Ammattien jakautuminen sukupuolen mukaan on

jatkunut miltei samanlaisena näihin päiviin asti, vieläkin puhutaan miesten ja naisten töistä.

Niihin henkilöihin, jotka ovat valinneet ammattinsa totutun sukupuolijakauman vastaisesti,

saatetaan suhtautua joko ihaillen tai vieroksuen.  

Sukupuoli-ideologinen jako kertoo myös vallankäytöstä, sillä monet tyypilliset miesten alat,

myös käsityöstä puhuttaessa, ovat paremmin palkattuja ja yhteiskunnallisesti arvostetumpia kuin

niin kutsutut naisten alat. Myös ammattikäsityö on useimmiten miesten käsityötä ja kotona ja

vapaa-aikana tehtävä käsityö naisten. Vallankäytöstä kertoo myös se, kenellä on varaa ja/tai

tarpeeksi vapaata aikaa harrastaa itseilmaisun muotoa, jota kutsutaan käsityöksi, joko tekemällä

itse tai kuluttamalla. Valtaa käyttävällä intellektuaalisella ja taloudellisella eliitillä on myös
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mahdollisuus omien makumieltymystensä perusteella määritellä mikä on hyvää käsityötä tai

muotoilua sekä ohjailla muodin ja maun kulkua; käsityöläisyydestä lähinnä

taidekäsityöläisyydestä voi tulla, kuten taiteesta on jo tullut, markkinavoimien symboli. (Pocius

1993, 129; Gronow 1996, 96 - 117; Kälviäinen 1996)

Kolmantena kulttuurisena ideologiana Pocius (1993, 129 - 131) näkee identiteetin. Häntä

kiinnostaa ajatus siitä, miksi käsityötuotteista ja muotoilusta tulee jonkin ryhmän symboli.

Aikaisemmin esineet valmistettiin tarvetta, esteettistä nautintoa tai uskomuksia varten, mutta

nykyään niillä osoitetaan kuulumista johonkin sosiaaliseen ryhmään tai ne kertovat omistajastaan

jopa niin, että se mitä nämä artefaktit edustavat ovat tärkeämpiä kuin esineet itse. Esineet

symboloivat moraalisia arvoja, muotia, makua, kuluttamista, mutta ne ovat myös ammattien,

sukupuolien ja kansakuntien  symboleita.

Pocius (1993, 13) liittää nämä tarkastelut juurettomuuteen ja irrallisuuteen. Oikeastaan

kysymyksessä on postmoderni ilmiö, jolle tyypillistä ovat suurten kertomusten häviäminen, ajan

tempon kiihtyminen, minuuden korostaminen, kuluttaminen, pluralistiset arvot, kulttuurin

omalakisuus ja informaation keskeisyys (Jallinoja 1996, 30 - 39). Postmoderni teoria korostaa

informaation hallinnan merkitystä sekä yksilön paikkaa informaatio- ja viestintärakenteissa (Lash

1995, 168) eli on kysymys myös vallasta ja vallankäytöstä. Pocius on kuitenkin huolissaan

ihmisten vaikeudesta puolustaa käsintehtyjen esineiden maailmaa, sillä meiltä puuttuu jaettu

esteettinen tajunnallisuus ja olemme unohtaneet ja/tai yliromantisoineet menneisyytemme ja

kadottaneet terveen suhteen esinemaailmaan.     

Pocius tuo esiin monia sellaisia asioita, jotka tulevat toistuvasti esiin myös kultasepän ammattia

ja kultasepänalaa tarkasteltaessa. Nostalgiaa esiintyy sekä jalometalliesineiden muotoilussa että

Suomen Kultaseppien Liiton jäsenlehden kirjoittelussa. Kultasepän ammatti on ollut

miesvaltainen. Keskiasteen koulutusuudistus 1986 poisti naisopiskelijoiden kiintiöt

Kultaseppäkoulusta, esimerkiksi 1985 kahdestakymmenestä opiskelijasta seitsemän oli naista.

Ammatti on myös yhteiskunnallisesti arvostettu, kuten Helsingin Sanomien teettämästä Ammatti

ja ansio vertailusta käy ilmi. Kultaseppä mainittiin ammatiksi, jota arvostetaan keskimääräistä

enemmän, vaikka tulotaso jää vähäiseksi (Pietiläinen & Virtanen 13. 3. 1998). Tässä työssä
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Pociuksen kolmen kulttuurisen ideologian mukaiset tarkastelut kokoavat yhteen mielenkiintoisia

ja tärkeitä näkökulmia, joita monissa  käsityötieteeseen luettavissa kirjoituksissa ja tutkimuksissa

on käsitelty, esimerkiksi Raunio (1992), Uotila (1994) ja Kälviäinen (1997).   

3.4 Käsityöläisyyden kenttä

Käsityötieteessä käsityöläisyyttä on tutkittu eri käsityöammattien,  yrittämisen,  koulutus-,

motivaatio- ja harrastustoiminnan tutkimuksen yhteydessä sekä pohdittu  käsityö- sanan

merkityksiä ja merkitystä. Yksi tämän tutkielman pohdittavista aiheista on tarkastella “käsityö”

ja ”käsityöläisyys” -sanojen ja käsitteiden merkityksiä kultasepän ammatin kannalta,

kultasepänalan ammattilehden avulla. Tarkoituksena on kartoittaa myös käsityöläisyyteen

liittyvää  asenneilmastoa ja kenttää, joiden perusteella voidaan muodostaa kuva  siitä mitä

käsityöläisyydellä ymmärretään kultaseppien ammattiliitossa.

Ihatsun (1995) tutkimuksessa analysoitiin craft- käsitettä ja etsittiin pohjaa suomenkielisille

käsityöalan  sanoille. Ihatsun työssä käsityö-käsitteen vertailukäsitteitä olivat taide ja muotoilu.

Ihatsun tutkielman mukaan voisi käsitteen “craft design” ymmärtää   käsityömuotoiluksi, jolloin

korostuisi käsityön laaja-alaisuus eli käsityötuotteen suunnittelu ja valmistus. Myös Anttilan

(1993, 13 - 27 ) mukaan käsityö tulisi ymmärtää kokonaisvaltaiseksi suunnittelu-, valmistus- ja

arviontiprosessiksi, jonka tuloksena syntyy valmis tuote.

Kojonkoski-Rännäli (1995, 67) on pohtinut käsityön merkityssisältöjä ja jakanut käsityön kuuteen

osa-alueeseen: 1) käsityön intentio ihmisen tekemisen perusintentiona, 2) käsin tekeminen

käsityön tekniikkana, 3) esine käsityön tuloksena, 4) käsityön luonne kokonaisena ja olemisen

sallivana tekemisenä, 5) ihmisen sisäiset kvalifikaatiot käsityön tuloksina ja 6) käytännön järjen

kehittyminen käsityön tekemisen tuloksena. Kojonkoski-Rännälin tutkimus luo pohjaa

käsityöläisyyden kokemiseen valittuna elämäntapana, sillä käsityötoiminnan avulla ihminen voi

tyydyttää sekä aineellisia että henkisiä tarpeitaan. Käsityö- käsitteeseen tuovat oman lisänsä

vakiintuneet  käsitteet, kuten esteettisyyteen painottuva taidekäsityö (Anttila 1993,29) ja

käsiteollisuus. Käsityöläisyys käsitteenä on yhtä moni merkityksellinen kuin sana käsityö.
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Kälviäinen (1996) on tutkinut hyvän tuotteen ammatillista määrittelyä taidekäsityössä 1980-

luvun Suomessa sekä hahmotellut taidekäsityön arvottamisen perusteita. Hänen tutkimuksessaan

esittämänsä kuvio taidekäsityön arvottamisen reviireistä ja sitä ympäröivistä alueista (Kälviäinen

1996; kuvio 11, 183) on osoittautunut hyödylliseksi myös kultasepän ammattia tarkasteltaessa.

Tässä mallissa kultaseppä nähdään taidekäsityöläisenä. 

     SUOMALAINEN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELUN KOKONAISUUSALUE

                                            korkeakulttuuri
                                       KUVATAITEEN KENTTÄ

           Kuvio 2:Taidekäsityön arvottamisen reviiri ja sitä ympäröivät alueet Suomessa
                         Kälviäinen (1996, 184)  

Tämä suomalaisen ympäristön suunnittelun kokonaisaluetta kartoittava taidekäsityön

arvottamisen reviiriä kuvaava malli soveltuu myös tässä tutkielmassa käytettäväksi selventämään

sitä monipuolista kenttää, jossa myös suomalainen korumuotoilu tällä hetkellä elää. Toisaalta on

syytä muistaa, että kultasepän alasta vain pieni osa kuuluu taidekäsityön piiriin ja vain pieni osa
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jalometalleista valmistettavista esineistä on käsityötä. Kälviäisen mallissa tämä monisärmäinen

ongelma on kuitenkin hyvin havaittavissa ja sovellettavissa kultasepänalan käsityöläisyyttä

kuvaavaan  tutkielmaan, etenkin kun kymmenestä mallissa esiintyvästä esimerkkihenkilöstä neljä

on koulutukseltaan kulta- tai hopeaseppää: Minkkinen, Laiti, Heikkilä ja Gardberg, ja lisäksi

esimerkiksi Lindfors on suunnitellut myös koruja. 

4 KÄSITYÖ AMMATTINA JA YRITTÄMISENÄ                                                                

                                            

Kultasepän ammatin historiasta on kirjoitettu lähinnä taidehistoriallisissa tutkimuksissa, jolloin

kiinnostuksen kohteena ovat olleet esineet, eivätkä kultasepät. Lisäksi tutkimus on painottunut

aikaan ennen teollista vallankumousta ja kohdistunut säilyneisiin esineisiin. Näistä syistä

kultasepänammatista on muodostunut vääristynyt kuva, sillä säilyneet esineet ovat useimmiten

olleet  kalliita ja taidokkaita töitä, jolloin ammatin kuvauksesta ovat puuttuneet vähäpätöisemmät,

kevyet ja pienet työt, jotka ovat aikanaan muodostaneet enemmistön jokaisen sepän valmistamista

töistä (esim. Vainio-Korhonen 1994). Kultasepän ammatin historiasta on  Suomessa kultasepän

näkökulmasta kirjoitettu vähän, siksi tässä työssä historiallinen osuus painottuu myös niihin

ajanjaksoihin, joista tutkittua tietoa on löytynyt.              

Käsityö ammattina ja yrittämisenä poikkeaa yrittämisestä yleensä (esim. Jahnukainen 1984).

Käsityöyrittämistä pidetäänkin enemmän elämäntavan valinnan tuloksena kuin liiketaloudelliseen

voittoon tähtäävänä toimintana (Anttila 1993, 30). Kaipainen totesi (1996), että käsityön

ominaisluonne, hitaus ja työläys, sekä käsityöläisen arvot ja asenteet, lähinnä laatukäsitykset,

lisäävät työtyytyväisyyttä ja  asiakkaita, mutta samalla vähentävät taloudellista tulosta. Kyrön

(1997) tutkimuksen myötä yrittäjyyden käsite saa kuitenkin uusia tulkintoja ja muotoja, jotka

eivät sulje pois käsityöläisyyden ymmärtämistä osaksi yrittäjyyttä, sillä sekä yrittäjyys että

käsityöläisyys voidaan ymmärtää myös henkiseksi osaamiseksi ja ominaisuudeksi.                   
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4.1 Ammatti professionaalisena käsitteenä

Yhteiskuntatieteissä yhteiskuntaa tarkastellaan teoreettisena rakennelmana: se hajotetaan paloiksi,

luokitellaan ja kootaan uudestaan, jolloin siitä voidaan ottaa “siivuja” lähempää tarkastelua

varten. Sosiologisen näkökulman mukaan ammatti on yksi yhteiskunnan kerrostuman kuvaajista

ja ammatteja on usein aseteltu erilaisiin paremmuusjärjestyksiin. Ammatteja voidaan luokitella

esimerkiksi taloudellisen menestymisen perusteella tai yhteiskunnallisen arvostuksen mukaan.

Huomionarvoista on se, etteivät nämä kaksi asiaa välttämättä yhdisty samassa ammatissa. 

   

Yhteiskunnallisesti arvostetuimpia ammatteja ovat professioammatit, joiden haltijoilla on myös

usein enemmän yhteiskunnallista valtaa ja arvostusta kuin muilla. Professioammatin neljä

yleisesti hyväksyttyä kriteeriä ovat 1) systemaattinen, mieluiten akateeminen koulutus, 2)

ammattiryhmän erityisosaaminen, 3) ammatin ulkopuolisten, myös julkisen vallan hyväksyntä ja

4) ammatillinen kulttuuri (Konttinen 1991, 24 -28; Ilmonen & Kevätsalo 1995, 64 - 65). Semi-

professiolla tarkoitetaan niitä ammattiryhmiä, jotka eivät vielä ole onnistuneet pyrkimyksissään

yhtä hyvin kuin varsinaiset professiot, mutta saattavat siinä joskus onnistua.

 

Professionaalisuuteen liittyy mielenkiintoisesti Weberin sosiaalisen sulkeuman käsite. Sen

mukaan professioryhmien pyrkimyksenä on saman aikaisesti sulkea ryhmän ulkopuolelle

vähemmän arvostettuja ryhmiä ja päästä korkeamman statuksen omaavan ryhmän sisälle.

Modernin profession “aseita” ovat eettinen koodi eli ammattikunnan yhteinen arvoperusta,

ammattiryhmän sisäinen valvonta, yhtenäinen koulutus ja ammattiyhdistyksen yhteiskunnallinen

ja sisäinen arvostus (Konttinen 1991,14, 220, 226 - 227). Tässä työssä eräänä kiinnostuksen

kohteena on ammattikunnan yhtenäisen arvoperustan kartoittaminen, mutta taustalla on myös

etuoikeuksien säilyttämisen mekanismit ja uudenlainen sulkeutumisprosessi (Konttinen 1991,

122).

Käsityöammatit on yhteiskuntatieteellisessä tarkastelussa yleensä sijoitettu perinteiseen

työväenluokkaan tai keskiluokkaan kuuluviksi eikä niitä pidetä professioammatteina, sillä ne eivät

täytä professioammateille esitettyjä ehtoja, kuten tiedeperustaa (Airaksinen 1991, 29).

Käsityöammattiin kouluttautuminen on suurelta osin tekemällä oppimista (esim. Dewey). Lisäksi
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käsityöammattien luokittelu on vaikeaa, sillä niistä voidaan yleensä  muodostaa vain hajanaisia

ryhmiä, samoin kuin käsityöammatin harjoittajista. Käsityöläisistä monet ovat yksityisyrittäjiä.

Toisaalta eräs tapa määritellä ammatteja professioammatteihin ja muihin ammatteihin liittyy

ammatinharjoittajan itsenäisyyteen oman työnsä suhteen (Airaksinen 1991, 22). Itsenäisyys ja

pyrkimys omaehtoisuuteen on monille käsityöläisille tärkeää (Henriksson 1991).   

Kultasepän ammatti täyttää Timosen ( 1994, 17) mukaan professionaalisuuden ehdot, sillä

koulutus on perusteellinen, oppiaika pitkä ja ammattiryhmällä on hallussaan muista

ammattiryhmistä poikkeava eritysosaaminen, jalometallien käsittelemisen taito. Kultasepän

ammatin yhteydessä voidaan puhua ammatillisesta professiosta (occupational profession), johon

liittyy myös yliopillisista tutkinnoista erilliset tutkinnot ja niihin kytketyt ammatinharjoittamisen

lisenssijärjestelmät (alunperin Eliott 1972; Konttinen 1991, 43). Kultasepän ammatin

harjoittamiseen liittyy lainsäädännöllisiä privilegioita ja valvontaa, kuten leimausoikeus ja

jalometallituotteiden valmistuksen luvanvaraisuus. Timonen korostaa voimakkaan

keskusjärjestön merkitystä, joka ajaa ammattikunnan etuja, julkaisee omaa ammattilehteä sekä

omaa kansainvälisen tunnuksen, joka esittää kultaseppien suojeluspyhimystä, pyhää Eligiusta.

Professionaalista ammatinkuvaa heikentää Timosen mukaan voimakkaasti esiintuotu polkumyynti

ja ammattikunnan vähäinen yliopisto- ja korkeakoulutasoinen koulutus.              

4.2 Ammatillinen kulttuuri

Kulttuurin välittää hyväksi havaitsemiaan toiminnan malleja, joita sitten osin tiedostamattamme

noudatamme ja siten kulttuuri myös kantaa mukanaan tulkintasääntöjä näistä malleista (esim.

Keesing 1981). Kulttuurin tulkinta on usein ongelmallista, sillä kullakin  tulkitsijalla on  oma

näkemyksensä ja kulttuurinen perintönsä. Kulttuurin havainnoinnissa ja tulkitsemisessa on

huomioitava sekä  kontekstuaalisuus että intertekstuaalisuus, sillä myös kulttuuri kantaa

mukanaan  omaa historiaansa (Nisula 1997, 24). Lévi-Straussin mukaan kulttuuri on “mielen

antamista” eli se pyrkii tekemään mielekkääksi myös sen sosiaalisen järjestelmän, josta se on osa,

sekä tuossa järjestelmässä elävien ihmisten sosiaalisen minuuden ja arkiaskareet (Fiske 1996, 158
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- 159). Aika  ja aikakausien murrokset voivat radikaalistikin muuttaa suhtautumistamme

kulttuurin eri ilmenemismuotoihin.

Yhtenäisen koulutuksen merkitys on kulttuurin luomiselle tärkeää. Ammatillisen kulttuurin

luomiseksi ja säilyttämiseksi tarvitaan ammatillinen yhteisö (vrt. Pessi 1984; Ilmonen &

Kevätsalo 1995). Yhteisö määrittelee eettisen koodistonsa avulla käyttäytymisen mallin, jolla

tuetaan yhteisön identiteettiä. Puhutaan yhteisön omasta kielestä ja kuvasta. Kyrön (1997, 66)

tutkimuksen mukaan organisaatiot hakevat postmodernina aikana ratkaisua ongelmilleen omasta

kollektiivisesta menneisyydestään. Ammatillinen kulttuuri opitaan tavallisimmin koulutuksen ja

työnteon myötä, siihen kasvatetaan ja kasvetaan.  Ammatillisen kulttuurin merkitys liittyy

ammatin professionaalisuuteen ja protektionismiin eli ammattikunnan kykyyn ajaa omia

päämääriään ja suojella saavuttamiaan etuja.

Juuti ja Lindström (1995, 13) ovat tutkineet  ammatillisia yhteisöjä ja heidän mukaansa kieli

edustaa sanallista symbolista kenttää, joka yhteisön perusmyytistön kanssa muodostaa yhteisön

jäsenille yhteisen viestinnällisen perustan. Yhteisen “kielen” syntyminen auttaa

uskomusjärjestelmän kiinteyden ylläpitoa. Heidän tutkimuksensa paljasti sen, että ihmiset ovat

työyhteisönsä ja ammattinsa luoman kulttuurin “vankeja”.  Postmoderni aika tuo kuitenkin

paineita muutokseen, joka on mahdollinen vasta sitten, kun ihmiset näkevät itsensä ja suhteensa

kulttuuriin uudella tavalla.

Juutin ja Lindströmin (1995, 27) mukaan organisaatio tulisi nähdä kulttuurina ja ihmisyhteisönä,

jonka jäsenillä on melko samanlainen merkitysjärjestelmä. Tässä tutkielmassa pyritään etsimään

Suomen Kultaseppien Liiton symbolia ja myyttistä kenttää sekä pohditaan myös sitä, onko ja

miten kultaseppien ammatillinen yhteisö onnistunut säilyttämään ammatillisen kulttuurinsa, jolla

on keskiaikaisen ammattikunnan juuret. Voisi olettaa, että postmodernina aikana, jolloin

korostetaan yksilöllisyyttä, hylätään suuret kertomukset ja puhutaan moninaisten arvojen puolesta,

ammatillinen yhteisö ja sen kulttuurinen kuva olisi jäänyt kiiltokuvaksi ja menneen maailman

ihanteeksi.
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4.3 Pyhä Eligius - kultaseppien suojeluspyhimys     

 

Barthes (Fiske 1996, 116 - 121) sanoo myytin olevan kertomus, jonka avulla kulttuuri selittää tai

ymmärtää luonnon tai todellisuuden jotakin puolta. Myytti on kulttuurin tapa ajatella jotain,

ymmärtää ja käsitteellistää se: myytin avulla sisällön merkitys jaetaan kuulijoiden kesken.

Mielenkiintoista tämän tutkielman kannalta on se, että myytit ovat dynaamisia ja

vuorovaikutuksessa ympäröivän todellisuuden kanssa, jolloin myyttinen kertomus voi saada

erilaisia tulkintoja eri yhteyksissä.

Barthesin  mukaan myytin lisäksi kulttuurisia sisältöjä voidaan merkityksellistää  symbolien

avulla. Symboli on esine tai asia, jolla on kyky edustaa jotain muuta,  kuin mitä siitä on

tavallisesti ajateltu. Esimerkiksi kulta ymmärretään vaurauden merkiksi, mutta myös vallan

symboliksi. Lévi-Straussin “konkreettisen logiikan” mukaan kaikki yhteiskunnat ja yhteisöt

muodostavat käsitteistä erilaisia ajatteluvälineitä, metaforia, jotka antavat ajattelulle muodon ja

hahmon, ja joiden tuottamasta ymmärryksestä muodostuu kaikille yhteinen arkijärki, joka on

kietoutunut valtaan. (Fiske 1996, 121 - 126).Myyttiset tarinat ylläpitävät yhteisön arvo- ja

normijärjestelmää ja myyttisen kentän tarkastelu vapauttaa liiallisesta rationaalisuudesta, ja silloin

voidaan huomio kiinnittää piilossa oleviin syvärakenteisiin.

Keskiajalla jokaisella ammattikunnalla oli oma suojelupyhimyksensä, jonka uskottiin tuovan

onnea ja menestystä ammatinharjoittajille. Kultaseppien suojeluspyhimyksenä on ollut pyhä

Eligius, ehkä ainoa käsityöammatin harjoittaja, joka on julistettu pyhimykseksi. Eligius (Eloy)

syntyi noin vuonna 600 lähellä Limogesia Etelä-Ranskassa. Hän aloitti hevosenkengitysseppänä,

mutta saavutti kuuluisuutta kultasepäntöillään, ja eteni hovikultasepäksi,  rahamestariksi ja

kuninkaan neuvonantajaksi Ranskan kuninkaiden Clothar II:n ja Dagobert I:n hoveissa. Eligius

hylkäsi asemansa hovissa ja siirtyi pappisuralle, jossa hänet pian ylennettiin Nyonin piispaksi.

Eligius  saavutti kuuluisuutta perustamalla luostareita ja kirkkoja, vapauttamalla orjia sekä

käännyttämällä pakanallisia flaameja ja friisejä.  Hänet tunnetaan myös nimellä Flanderin

apostoli. Pyhä Eligius oli suosittu pyhimys keskiajalla. ( Jöckle 1995, 137 - 138; Cherry 1992, 26)
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Eligiuksen todellisesta elämästä tiedetään vähän, mutta sitäkin enemmän hänestä on legendoja

ja tarinoita, joissa hän useimmiten esiintyy käsityöläisenä. Eräässä tarinassa Eligius valmisti

pienestä palasta kultaa kaksi valtaistuinta, ja toisessa hän karkotti paholaisen pitämällä tätä

pihdeillä nenästä kiinni (Jöncle 1995, 137). Legendojen  luonteeseen kuuluvat usein ylilyönnit

ja ihmeteot, mutta ilmeisesti hän saavutti kuninkaiden suosion taitavana kultaseppänä ja hänestä

kerrotaan, että hän vielä piispana ollessaan harrasti kultasepän töitä.

Eligius kuvataan yleensä piispansauva ja ehtoolliskalkki käsissään, jotka symboloivat piispan

asemaa ja kultasepän ammattia, sillä ehtoolliskalkin kuva oli tavallisesti kultaseppien

ammattikillan tunnuksena (esim. Fagerström 1983, 14). Eligiuksesta on myös paljon kuvia, joissa

hän esiintyy kultaseppänä, kuten takoen muotoa ehtoollismaljalle tai punniten kultasepän

kuppivaa’alla kultaa.  Eligius on yleiseurooppalainen pyhimys, joka suojelee myös

hevosenkengittäjiä, hevosia ja seppiä (Jöckle 1995, 138).

Eligiuksen tekee tämän työn kannalta mielenkiintoiseksi se, että Suomen Kultaseppien Liitto on

rekisteröinyt tavaramerkikseen Eligiuksen kuvan (SKL:n säännöt 6§ ja 19§). Suomen

Kultaseppien Liiton tunnuksessa on purppuran värisellä pohjalla kullan väriset Eligiuksen kuva

ja teksti KULTASEPPÄ-GULDSMED ja S ELIGIUS . Merkin on 1960-luvulla uudistanut

heraldikko Ahti Hammar. Eligiuksen kuvaa käytetään monissa yhteyksissä, kuten Liiton

mainoskampanjoissa sekä jäsenliikkeiden ikkunoissa, ovissa, käärepapereissa ja muovipusseissa.

Eligiuksen kuvaa käyttävät tunnuksenaan myös monien muiden maiden kultaseppäliitot, kuten

Ruotsin ja Norjan. Liitteessä 2. kuvia ja lisätietoa Eligiuksesta.                    

4.4 Kultasepän ammatin historiallinen kehitys

Kultasepäksi kutsutaan jalometalleista koruja valmistavaa käsityöläistä. Hopeaseppä valmistaa

suurempia esineitä, kuten lusikoita ja astioita. Kaivertajan/taidekaivertajan tehtäviin kuuluu

esineiden koristeleminen kaivertamalla sekä lyöntityökalujen valmistus. Kultasepänalan

työtehtävät vaihtelevat: on teollisuuden palveluksessa olevia työntekijöitä,   pienten  pajojen ja
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verstaiden käsityöyrittäjiä, vähittäisliikkeiden myyntityöstä vastaavia sekä ateljee-tyyppisten

työhuoneiden taiteilija-käsityöläisiä (Timonen 1994, 38).

      

Ruotsi-Suomessa keskiajalla kultasepän oli osattava kullan ja hopean käsittelyn lisäksi metallien

valaminen, sinetinkaiverrus ja rahanlyönti. Kulta- ja hopeasepän ammatit alkoivat eriytyä 1600-

luvun puolivälin jälkeen. 1700-luvun lopussa tukholmalaissepät saattoivat erikoistua koruihin,

hopeaesineisiin, jalokivien istutukseen, kaivertamiseen, kellonkuorien tekemiseen tai

kultarasioiden valmistamiseen eli mundööriksi. Pääkaupungin ulkopuolella kultasepät olivat

edelleen monitaitureita. (Vainio-Korhonen 1994, 38 - 42)

1800-luvulla kultasepänalalla Suomessa tapahtui paljon muutoksia: teollistuminen,

ammattikuntalaitoksen lakkauttaminen ja uusien teknisten keksintöjen sovellukset. Myös

kultasepän ammatin sisällä tapahtui eriytymistä. Oli suuria sarjoja valmistavia tehtailijoita ja

pienissä verstaissa korjaustöitä ja perinteisiä malleja valmistavia käsityöläisiä. 1900-luvun

vaihteessa heräsi kiinnostus taidekäsityöhön ja esineiden suunnitteluun. (Kruskopf 1989, 110-

112) 

Kultaseppä-nimitykseen liittyy monia ongelmia. Esimerkiksi kultasepillä on erilaisia

koulutustaustoja  eivätkä kaikki ole saaneet oppiaan koulumuotoisesti, vaan hankkineet

koulutuksensa muuten, esimerkiksi oppisopimuksella, olemalla pitkään alan töissä tai saamalla

lyhytkestoista koulutusta. Myös kultaseppää ammattinimenä hyljeksitään. Tällä hetkellä (1999)

Lahden Muotoiluinstituutista valmistutaan kultasepänalan koulutuslinjalta muotoilijoiksi

kultasepän, hopeasepän, kaivertajan ja korumuotoilijan suuntautumisaloilta. Monet viime vuosina

valmistuneet artenomit eivät halua käyttää kulta- tai hopeaseppä nimitystä, vaan kutsuvat itseään

esimerkiksi metallitaiteilijoiksi,  korutaiteilijoiksi tai koruntekijöiksi. Huomioitava on myös se,

että esimerkiksi korutaiteilijan nimitystä itsestään voi käyttää paperista koruja valmistava henkilö,

jolloin korostuu työn ja taidon merkitys eikä materiaalin.     
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4.5 Kisälliperinteestä ammattikoulutukseen

  

Ennen koulumuotoista opetusta kultasepäksi aikovan oli päästävä kultaseppämestarin

oppipojaksi. Oppiin tullessaan oppipojat olivat keskimäärin seitsemäntoistavuotiaita ja oppipoika-

aika kesti yleensä yli viisi vuotta. Pitkää oppiaikaa perusteltiin 1696 näin: “Til at blij en fulkomlig

Guldsmed eller Guldsarbetare fodras nödwendigt at kunna, läsa, skrifwa, rijta och

räkna”.Ammattikuntalainsäädäntö sääteli ja valvoi käsityöläisen ja oppipojan oikeuksia ja

velvollisuuksia.  Kultaseppäoppilaista kaksi kolmasosaa sai ammattikunnan määräämän

kisällityön tehdyksi. (Vainio-Korhonen 1994, 47-52)

Kisälliaika oli pitkä, jopa kymmenen vuotta. Useat kisällit työskentelivät aluksi oppiaikaisen

mestarinsa palveluksessa, ennen kuin lähtivät kisällinvaelluksilleen, jotka olivat opintomatkoja

koti- ja ulkomaille. Useimmiten matkat Suomesta suuntautuivat Tukholmaan, mutta 1700-luvulta

lähtien myös Pietariin (Engman 1980, 82 - 83). Kisällinvaellukset merkitsivät tyylisuuntausten

ja uusien tekniikoiden siirtymistä kisällin mukana paikkakunnalta ja maasta toiseen. Tämä oli

tärkeää  myös kultaseppien kannalta, sillä heidän tärkeimmät asiakkaansa kuuluivat lähinnä

yläluokkaan, jotka osasivat vaatia uusimpien muotivirtausten  mukaisia esineitä (Kruskopf 1989,

19, 26). Kisällinvaellukset vahvistivat myös yksilön itsetuntoa ja maailmankuvaa (Pessi 1987,

66). 

Suomalaisista kultasepänkisälleistä noin puolet suoritti mestarinnäytteen (Vainio-Korhonen 1994,

55). Mestarin oikeuksiin kuului oman työhuoneen perustaminen, leimausoikeuden saaminen ja

pääsy kultaseppien ammattikuntaan. Kustaa III:n määräys vuonna 1773 takasi jokaiselle kisällille

oikeuden mestarinnäytteen tekemiseen ja pääsyn ammattikuntaan haluamalleen paikkakunnalle

käsityöläiskillan vastustuksesta huolimatta (Vainio-Korhonen 1994, 57 - 58). 1800-luvun lopulla

siirryttiin vähitellen ammattikuntajärjestyksestä elinkeinovapauteen.

Ammattikuntajärjestyksestä luopuminen muutti kiinteän oppipoika-mestari-suhteen työntekijän

ja työnantajan väliseksi palkkasuhteeksi. Sen seurauksena luovuttiin myös valvotusta oppiajasta

ja ammatillinen yhteydenpito väheni (Fagerström 1983, 11). Lisäksi monet käsityöläismestarit

olivat haluttomia  kouluttamaan oppipoikia kilpailijoikseen. Suomen Kultaseppien Liitto perusti
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kahdenkymmenen vuoden pohtimisen jälkeen 1. 9. 1938 Helsinkiin kultaseppäkoulun. Liitto

hallitsi Kultaseppäkoulua ammattikuntalaitoksen kaltaisella kollektiivisella patriarkaalisuudella

vuoteen 1971, jolloin koulusta tuli valtion koulu ja se siirrettiin osaksi Lahden taideoppilaitosta

(Timonen 1994, 10 - 11).

Kultaseppäkoulutuksella on esikuvinaan skandinaaviset ja saksalaiset kultaseppäkoulut. Bauhaus-

ideologian mukaisesti ensimmäinen lukuvuosi on kaikille opiskelijoille yhteinen, ja silloin

tutustutaan useisiin kultasepänalan tekniikoihin, kuten sahaamiseen, juottamiseen, takomiseen,

metallinpakottamiseen, kaivertamiseen ja emalointiin. Opintoihin on kuulunut alusta asti myös

piirustusta, kuvanveistoa ja laskentoa (Timonen 1988, 12 - 13). Toisena lukuvuonna opiskelija

valitsee pääaineekseen kultasepäntyön, hopeasepäntyön tai kaiverruksen, ja vuonna 1986

vahvistetun opintosuunnitelman mukaisesti opiskelija voi valita pääaineekseen edellisten lisäksi

korumuotoilun. Opintojen lopuksi valmistetaan itsenäisesti loppu- eli kisällityö (Timonen 1988,

16 - 20).

1990-luvun lopulla kultasepäksi voi koulumuotoisesti opiskella siten, että valmistuu Lahden

Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista artenomiksi (160 opintoviikkoa), Lahden Käsi- ja

taideteollisuusoppilaitoksesta kolmevuotiselta linjalta artisaaniksi (120 opintoviikkoa)

(LAMKK:n opinto-opas 1993, 30) tai Invalidien Ammattioppilaitoksen kultaseppälinjalta

Järvenpäästä (4 vuotta). Vaihtoehtoisena koulutusväylänä on oppisopimuskoulutus, jolloin

työnantaja kouluttaa opiskelijan ammattiin ja vain osa opinnoista tapahtuu ohjatusti alaan

soveltuvassa koulussa, esimerkiksi Lahdessa.

Ammattikoulutuksen jälkeen kultaseppä voi kolme vuotta alalla työskenneltyään suorittaa

mestarintutkinnon omalta ammattialaltaan eli kultaseppä-, hopeaseppä- tai kaivertajamestari

tutkinnon. Mestaritutkinto on Suomessa harvinainen, esimerkiksi vuonna 1994 suoritettiin kolme

mestaritutkintoa, yksi kultakin erikoisalalta (Kello- ja kultasepänala 1995, no.1).

Jatkokouluttautua on voinut myös Taideteollisessa korkeakoulussa käsi- ja taideteollisen alan

koulutusohjelmassa, Helsingin yliopistossa käsityötieteen kokeilukoulutusohjelmassa ja Lapin

yliopistossa. Tämän lisäksi ammattikorkeakoulut suunnittelevat jatkokoulutusta käsi- ja

taideteollisille aloille.
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4.6 Ammatillinen yhteisön ja järjestäytymisen kehitys

Kultaseppien ammatillisen yhteisön perinteet ovat perua keskiaikaisesta ammattikunnasta ja

nykyinen tilanne on pitkän kehityksen tulos. Kultaseppien killan aseman ja historiallisen perinteen

eräänlaisena jatkajana voidaan pitää Suomen Kultaseppien Liittoa, mutta ammattikuntalaitoksen

kaltaista kiinteää ammattiyhteisöä sen ympärille ei ole muodostunut.  Suomen Kultaseppien

Liitolla on ammatin professionaalisuutta ajatellen merkittävä rooli  pyrkimyksissään hallita

kultasepänalaa (Timonen 1994, 17).

Ammattikunnat muodostettiin turvaamaan käsityöläisten taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtio

hyötyi ammattikuntien perustamisesta, sillä esimerkiksi verojen kerääminen helpottui. Työn

monopolisoitumisen myötä yksittäisen ammattikunnan valta kasvoi: rajoitettiin kilpailua, pidettiin

hinnat vakaina ja valvottiin tuotteiden laatua sekä oppipoikien ja kisällien määrää ja koulutusta.

Ammattikuntaan pääsi tekemällä mestarintyön, jonka avulla pystyi hankkimaan mestarin arvon

ja porvarin oikeudet. (esim. Fagerström 1983; Peisa & Tamminen 1985)

Pohjoismaissa ammattikuntalaitos vakiintui muuhun Eurooppaan verrattuna myöhään, Ruotsissa

1500-luvulla ja Suomessa 1600-luvulla. Suomalaiset kultasepät kuuluivat vuoteen 1629 asti

Tukholman ammattikuntaan, koska ammattikunnan perustamiseen tarvittiin vähintään kolme alan

käsityöläismestaria. Turun ja Viipurin kultaseppien ammattikunnat ovat vanhimpia, mutta 1800-

luvun puolivälissä niitä oli kymmenessä kaupungissa (esim. Fagerström 1983).

Ammattikuntapakko ja ammattiyhteisön kontrolli takasivat käsityön korkean laadun ja vahvan

kollektiivisen ammatti-identiteetin. Ammattikunnat muodostivat suljetun ammattiyhteisön, joka

pystyi sulkemaan ulkopuolelleen kilpailijat ja siten monopolisoimaan ammattitaidon. Toisaalta

osittain ammattikuntien ansiosta eettiset arvot säilyivät, kuten rehellisyys, luotettavuus ja

käsityötaidon arvostaminen (Fagerström 1983, 19). 1700-luvun lopulla tyytymättömyys

merkantalismiä ja ammattikuntapakkoa kohtaan kasvoi. 

Taloudellisen liberalismin ja teollistumisen myötä ammattikunnat lakkautettiin 1868 (Peisa &

Tamminen 1985).Elinkeinovapaus ja teollistuminen toivat käsityöaloille paljon uusia yrittäjiä,

mikä kovensi kilpailua,  laski hintoja ja heikensi tuotteiden laatua, sillä käsityönä valmistetut
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tuotteet eivät pysty kilpailemaan teollisten tuotteiden kanssa. Samaan aikaan kaupungeissa

toimivia elinkeinonharjoittajia velvoitettiin kuulumaan kaupan, teollisuuden tai käsityön

yhdistyksiin, joiden tarkoituksena oli sovitella työriitoja, jakaa kisällin-  ja mestarinkirjoja sekä

valvoa oppilaiden ja työntekijöiden kohtelua (von Wrigt & Kekkonen 1939, 13 - 18).

Suomen Kultaseppien Liitto perustettiin 1905 ammatillisen yhteydenpidon elvyttämiseksi,

oppipoikien koulutuksen järjestämiseksi ja tuotteiden korkeatasoisen laadun ylläpitämiseksi

(Fagerström 1983, 11).  Liiton perustivat elinkeinonharjoittajat eli yrityksen omistavat kultasepät,

ja siten sen ja ammattikillan välillä on eräänlainen jatkumo, muodostuihan ammattikunta

yrityksen omistavista kultaseppämestareista. Perustamisajankohtana Kultaseppien Liitto ajoi

tärkeinä pitämiään   asioita, kuten  leimauskäytännön vakinaistamista, yksinoikeutta

jalometalliesineiden vähittäismyyntiin ja ammattikoulutuksen järjestämistä (Paavilainen 1930,

46 -48). Jalometallialan työntekijät olivat järjestäytyneet ammattiosastoiksi jo aikaisemmin. 

1990-luvun Suomessa Suomen Kultaseppien Liitto edustaa kultasepän alaa julkiseen valtaan päin

aatteellis-taloudellisena järjestönä, jonka tarkoituksena on olla kultasepänalalla toimivien

keskinäinen yhdysside, työskennellä ammattitaidon kohottamiseksi, valvoa jäsentensä etuja ja

edistää hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä kesken (Suomen

Kultaseppien Liiton säännöt 1993).  Liitto seuraa ja neuvottelee aktiivisesti alaa koskevista

asioista lainlaatijoiden kanssa, kuten leimauskäytännön uudistamisesta ja Euroopan

Talousyhteisön yhteisten direktiivien soveltamisesta Suomen oloihin Kauppa- ja

Teollisuusministeriön kanssa. Liitto valvoo edustajiensa välityksellä ammattikoulutusta, sillä

liitolla on edustajansa sekä Lahden muotoiluinstituutin johtokunnassa että niissä opetushallinnon

toimikunnissa, jotka suunnittelevat alan koulutusta. Liitto on jäsenenä useissa järjestöissä, kuten

Suomen Yrittäjät ry:ssä, Palvelutyönantajat ry:ssä ja Aikakausilehtien Liitossa. Liitto on myös

alan kansainvälisen järjestön CIBJO:n (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie,

Orfèvrerie) jäsen.(Suomen Kultaseppien Liiton toimintakertomukset 1995 - 1996)  

Tavanomaisen  järjestötoiminnan lisäksi liitto osallistuu suunnittelukilpailujen ja näyttelyiden

järjestämiseen. Liitto järjestää tiloissaan pienimuotoista alalle soveltuvaksi katsomaansa

täydennyskoulutusta, esimerkiksi markkinoinnin, mainonnan, taloushallinnon ja verotuksen alalta
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(SKL:n säännöt 1986). Liiton tunnuksena on pyhää Eliguista kuvaava merkki (Liite 2). Liitolla

on ollut oma lehti vuodesta 1926, mutta vuonna 1992 laman myötä Kultaseppien lehti ja Suomen

Kelloseppäliiton lehti Kelloseppä yhdistyivät Kello- ja Kultasepänala-nimiseksi lehdeksi.

Järjestötasolla yhdistymistä ei ole tapahtunut.(Suomen Kultaseppien Liiton toimintakertomukset

1995, 1997). 

Suomen Kultaseppien Liiton aloitteesta vuonna 1994 käynnistyi yritysten ja ammattikoulutuksen

yhteinen EU-hanke, joka sai nimekseen Kultasepänalan Kehittämiskeskus Auria, jonka avulla

uskotaan löytyvän “potkua koko alan kehitykselle”. Auria hankkeen varsinaisen suunnittelutyön

ovat tehneet Kultasepänalan laitokset ja Muotoiluinstituutin johto. Aurialla on myös

taustaryhmistä koottu 16-jäseninen ohjausryhmä, josta seitsemän on Suomen Kultaseppien Liiton

jäsenyritysten edustajia.  Aurian toiminta on jakautunut viiteen  painopisteeseen: 1) Tiedonhaku

ja julkaisutoiminta, 2) Atk-avusteinen suunnittelu- ja valmistustekniikan kehittäminen, 3)

Soveltava jalometallitutkimus, 4) Jalokivitutkimus ja 5) Muotoilun ja markkinoinnin edistäminen.

(Haapanen NO 8/96, 6 - 7). Aurian toiminnan painopisteistä voi tehdä sen johtopäätöksen, että

Kultasepänalan kehittämiskeskus ei näe käsityötaitoa merkittävänä ja kehitettävänä alueena. 

Kultaseppien Liitossa on erilaisia jäseniä, kuten liike-, yhdistys, säätiö-, yksityis- ja kunniajäsenet,

joista liikejäsenet luokitellaan vähittäis-, teollisuus-, tukkuliike- ja kultaseppäjäseniksi.

Liikejäseneksi voidaan hyväksyä vain hyvämaineinen kultasepänliike ja kultasepän ammattia

harjoittava yritys.  Kultasepän alan tuotteita valmistavat yritykset ovat Jalometalliteollisuuden

Liitto ry:n jäseniä. Yksityisjäsenet ovat jäsenliikkeessä johtavan aseman omaavia henkilöitä ja

entisiä Liittoon kuuluneita ammatinharjoittajia. Kunniajäseniksi kutsutaan Liiton tarkoitusta

ansioituneesti edistänyt henkilö. (Suomen Kultaseppien Liiton säännöt 1993)

Liiton yhdistysjäseninä on myös rekisteröityjä yhdistyksiä, kuten Kello- ja

Jalometallitukkukauppiaat ry., Jalometalliteollisuuden Liitto ry., Kaivertajat ry., Kello- ja

Jalometallialan myyntimiehet r.y ja Kultaseppien Naiset ry.. Lisäksi kultasepillä on paikallisia

alueyhdistyksiä Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Liitolla on myös yhteistyötä esimerkiksi

Suomen Gemmologisen Seura ry:n, Suomen Kelloseppäliitto ry:n, Teknisen tarkastuskeskuksen
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ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin kanssa. (Suomen Kultaseppien Liitto ry:n

jäsenluettelo 1997)

 

Suomen Kultaseppien Liiton jäsenten lukumäärä liiton käyttämän jaottelun mukaisesti:

                                             1995                      1996                  1997            

Vähittäisliikkeitä                    150                         134                    165                          

Valmistaja jäseniä                   111                          91                    102  

Teollisia liikkeitä                      10                            3                        3 

Tukkuliikkeitä                          16                          11                      25

Yksityisjäseniä                          93                          91                     91

                Jäseniä yhteensä:    380                         330                    386 

(Lähde: Suomen Kultaseppien Liiton toimintakertomukset 1995, 1996 ja jäsenluettelo 1997)

Jäsenluettelossa on kuitenkin huomioitava se, että muutama yritys kuuluu samanaikaisesti kahteen

erilaiseen jäsenluokkaan, esimerkiksi vähittäisliikkeisiin  ja valmistajiin, jolloin Liiton todellinen

jäsenmäärä poikkeaa esitetystä.

 

Kultasepänalalla ammatillinen järjestäytyminen on monimuotoista ja kuvastaa alan

ammattiroolien ja ammattitehtävien laaja-alaisuutta. Suomen Kultaseppien Liitto on

kultasepänalan  ja erityisesti vähittäismyyntiyritysten edunvalvoja. Ammattikuntajärjestyksen

aikaan verrattuna liittoon kuuluminen on kuitenkin vapaaehtoista,  ja liittoon kuulumattomuus

on kasvava suuntaus monien nuorempien kultaseppien keskuudessa (KSL:n jäsenluettelot;

Tarkastusleimauttajat ja heidän nimileimansa 1926 - 1987 lisäsivuineen vuoteen 1995 asti).

Teollisuustyöntekijöinä toimivilla kultasepillä on mahdollisuus liittyä Suomen Ammattiliittojen

Keskusjärjestö SAK ry:n Metallityöväen Liiton Jalometallityöntekijöiden osastoon.

Jalometallialan vähittäismyyntiliikkeiden omistaja-yrittäjät voivat kuulua myös Caratia tai

Timanttiset kauppaketjuihin. Taidekäsityöhön erikoistuneista kultasepistä monet ovat

Teollisuustaiteen Liitto Ornamon ry:n jäseniä.   
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4.7 Jalometallien leimaus: valvontaa ja kuluttajansuojaa 

Jalometalliesineet olivat aiemmin arvostettuja omaisuuden sijoituskohteita, jotka säilyttivät

arvonsa rahan arvon heilahdellessa. Pylkkänen (1947, 5) kirjoittaa, että renessanssiajan Suomessa

rikkaudet laskettiin hopealusikoissa. Oli tärkeää, että kulta- ja hopeaesineiden

jalometallipitoisuudet olivat leimojen mukaisia. Valvonnan lisäämiseksi kultaseppiä kehotettiin

muuttamaan kaupunkeihin. Jalometallien leimaamisella valtio keräsi veroja, leimaus oli myös sen

ajan kuluttajansuojaa.

Vuonna 1485 annettiin ensimmäinen määräys kulta- ja hopeaesineiden merkitsemisestä

tekijänleimalla. Määräysten valvonta oli ammattikunnan käsissä. 1576 valtakunnallinen kulta-

ja hopeaesineiden tarkastaja tarkasti esineiden jalometallipitoisuuksia pistokokein (Vainio-

Korhonen 1994, 81). 1600-luvulla nimileiman, paikkakuntaleiman ja vuosileiman käyttö

vakiintuivat. Näiden lisäksi ammattikunnan vanhin, oltermanni, tarkasti valmiit työt ottamalla

niistä sahanterää muistuttavalla kaiverruksella nk. oltermanninviivalla pitoisuusnäytteen. 1752

Kustaa III:n antaman kontrollisäännön mukaan jalometallientarkastus siirtyi ammattikunnilta

valtiolle ja tarkastusleimaksi määrättiin kolme kruunua, jolloin tarkastusleimauksen alaisia olivat

1/2 kvintiiniä (kvintiini= 3,32 g) painavammat kultaesineet ja 1/4 luotia (luoti =13,28 g)

painavammat hopeaesineet (Vainio-Korhonen 1994, 85).

Liberalismin myötä ammattikuntalaitos lakkautettiin, mutta leimauskäytäntö on säilynyt

jokseenkin samanlaisena 1900-luvun loppuun asti. Tarkastusleimauksen alaisia ovat yli 2

grammaa painavammat kultaesineet ja yli 4 grammaa painavammat hopeaesineet. Suomessa

myytävien ja leimattavien jalometalliesineiden pitoisuudet ovat tarkoin määrätty.

Tarkastusleimaus suoritetaan valtion 1. 1. 1998 perustamalla tarkastus- ja sertifiointilaitoksella

(Inspecta Oy), joka jatkaa Teknillisen tarkastuskeskuksen työtä. Tarkastusleimauksessa virkailija

ottaa leimattavasta esineestä näytepalan pitoisuuskoetta varten ja tarkastusleima lyödään

esineeseen. Alipitoisen tuotteen leimaajaa odottaa ankarat sanktiot; leimausoikeuden

menettäminen määräajaksi tai kokonaan, sakot sekä törkeässä tapauksessa lisäksi vankeutta. (Laki

elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 858/41, 4§, 8§, 29§). Euroopan talousyhteisön säännökset

tulevat muuttamaan jalometalliasetusta ja leimausta, myös leimattavien esineiden painorajoitukset
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muuttuvat. Lisäksi  jalometalliesineiden myyjän ei tarvitse tehdä ilmoitusta toiminnastaan

viranomaisille, mutta valmistajan on yhä haettava lupa toiminnalleen (Turvatekniikan keskuksen

tiedote 2. 6. 1998). Liitteessä 1. Kotimaisten jalometallituotteiden leimat. 

 

4.8 Käsityöyrittäminen 

Koiranen ja Peltonen (1995, 9 - 12) määrittelevät yrittäjyyden ajattelu- , toiminta- ja

suhtautumistavaksi, joka saa omat ja yhteisön voimavarat toimimaan. Yrittäminen on

tavoitteellista ja omavastuista itsensä johtamista. Yrittäjyys ymmärretään sekä sisäisenä että

ulkoisena yrittäjyytenä, jonka eteen ollaan valmiita tekemään työtä. Yrittäjyys on elinkeinoon ja

ammatinharjoittamiseen liittyvää toimintaa.                                                                                 

                                                       

Kyrö (1997, 53 - 55) tutkii yrittäjyyttä kulttuurisena ilmiönä, eräänlaisena tarinana yrittäjyydestä,

joka on yhteiskunnan murrosvaiheissa nostettu tärkeäksi ja merkityksekkääksi. Kyrön (1997, 114)

mukaan yrittäjyys ilmiönä kytkeytyy epävarmaan, monimutkaiseen ja ennustamattomaan

olosuhteeseen, jolloin yhteiskunnan valtasuhteet muuttuvat eivätkä ole ennalta määrättävissä.

Silloin yrittäjyydestä haetaan mallia ja ratkaisua yhteiskunnan ongelmiin. Yrittäjyys kantaa

itsessään muutoksen tarinaa, joka koetaan innovatiivisenä, kokonaisvaltaisena, uutta luovana ja

riskiä sisältävänä toimintana. Olojen tasaantuessa yrittäjyys menettää yhteiskunnallista

merkitystään, mutta säilyy piilossa olevan, mutta käsitteenä samanlaisena uusien työnmuotojen

kuvaajana (Kyrö 1997, 235).

 Postmodernin murroksessa yrittäjyys löytää muotonsa osana organisaatiota (Kyrö 1997, 207, 225

- 227) ja samalla rakentuu kolme erilaista yrittäjyyden muotoa: 1) ulkoinen yrittäjyys, joka viittaa

modernin luomaan pienyritysympäristöön, 2) sisäinen yrittäjyys, jolla kuvataan organisaation

kollektiivista toimintatapaa ja 3) omaehtoinen yrittäjyys, joka on yksilön ajattelu-  ja toimintatapa.

Kyrön (1997) tutkimuksen mukaan yrittäjyys voidaan ymmärtää laajemmin kuin Peltosen ja

Koirasen määritelmässä pelkkänä ammatinharjoittamisena eli jonkunlaisena pienyrittämisenä.

Kyrön määrittelemänä yrittäjyys on sekä yksilöllistä että kollektiivista.
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Tässä tutkielmassa käsityöyrittämisen yhdeksi kuvausmalliksi soveltuu Kyrön kolmen erilaisen

yrittäjyyden muodon yhdistäminen, sillä käsityöyrittäminen on miltei poikkeuksetta

pienyrittämistä. Lisäksi yrittäjyyteen liittyy yrittäjän omaehtoinen elämäntapa ja näkemys vallasta

yksilön valtana itseään kohtaan sekä se seikka, ettei yrittäjän päätöksentekoa aina ohjaa

maksimaalinen voitontavoittelu (vrt. Kyrö 1997, 238, 244). Lisäksi nyky-yhteiskunnassa

käsityöyrittämiseen kuuluu usein eriasteinen verkottuminen eli uudenlainen yhteistyömuotojen

hallinta ja jatkuva uuden oppiminen, seikkoja jotka koetaan tärkeinä myös organisaatiotasolla

(esim. tiimityöskentely, itseohjautuvuus ja ajatus työpaikasta oppimisympäristönä).  

  

Jahnukainen (1984, 67) tutkii käsityöyksinyrittäjän olemusta ja hahmottaa käsityöyksinyrittäjälle

viisi erilaista roolia, jotka kuvaavat työn ulottuvuuksia. Nämä ovat 1) taiteilija, jonka tehtävänä

on luova työ, 2) ammattihenkilö, jonka roolina on uudistyö, 3) asiantuntuja, jonka toimenkuvana

on myyntityö, 4) tehtailija, jolle kuuluu rutiininomainen vakiotyö sekä 5) välittäjä, jonka roolina

on välitystyö. Jahnukaisen tutkimukseen perustuen voidaan päätellä, että käsityöyksinyrittäjän työ

on monipuolista ja laaja-alaista. Jahnukainen (1992, 253) on myös todennut, että yksinyrittäjän

työhön kuuluu myös jatkuva oppiminen, koska yrittäjä joutui työssään tekemään kaiken itse.   

Käsityöläisyys ei ole aina kuitenkaan yksinyrittäjyyttä,  mutta Jahnukaisen malli yrittäjärooleista

toiminee suuremmissakin käsityöyrityksissä, vaikka työtehtävät saattavatkin olla eriytyneitä.

Jahnukainen (1992, 253 - 254) havaitsi kuitenkin olevan eroa sillä, onko kyseessä yhden tai

useamman henkilön yritys, esimerkiksi johtaja-yrittäjä-muotoilijan työtehtäviin kuuluu

esinesuunnittelun lisäksi alaisten motivointi. Voidaan olettaa, että käsityöyrittämisen ja muun

yritystoiminnan välillä  oleellisin eroavaisuus on  käsityöllinen tuotantoprosessi. Toisaalta

ammattikäsityön olemus, kuten käsintekeminen yleisemminkin, on käsityöläisen

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja arvovalintoihin perustuvaa (Anttila 1993, 36 - 59) ja siksi

ammattikäsityö on useimmiten pienyrittämistä.
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ    

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia käsityöläisyyttä. Miten käsityöstä kirjoitetaan  ja

minkälainen käsityöläisyyden kuva ilmenee tämän päivän Kultaseppien Liiton jäsenille

jäsenlehden sivuilta. On kysymys myös siitä onko Suomen Kultaseppien Liitolla yhteistä

määritelmää käsityöläisyydestä, joka näkyy  Liiton lehdessä. Tutkielma on haluttu sijoittaa

ajallisesti mahdollisimman lähelle, 1990-luvun loppuun.

Tutkimustehtävinä on selvittää:

1) Mitä käsityöllä ja käsityöläisyydellä tutkimusaineistossa tarkoitetaan?

                          

2) Millainen kultasepän ammatinkuva aineiston perusteella muodostuu ja minkälaisena nähdään

ammatin tulevaisuus ja käsityöläisyyden osuus siinä? 

3) Minkälainen on Suomen Kultaseppien Liiton suhde kultaseppien ammatilliseen kulttuuriin ja

ammatin professionaalisuuteen tässä aineistossa?

                               

Tutkimustehtävän ongelmat liittyvät läheisesti toisiinsa. Kultasepän ammatinkuvan avulla

pohditaan mikä käsityöammatissa ja sen  harjoittamisessa on olennaista ja mitkä tekijät

käsityöammattia määrittävät ja antavat sille sisällön. Toisaalta halutaan etsiä Suomen

Kultaseppien Liiton käsitystä käsityöläisyydestä ja selvittää onko sillä ilmiöistä käsityö ja

käsityöläisyys yhtenäistä ammattiin liittyvää kollektiivista kuvaa, ja toisaalta selvitetään

kultasepän ammatin ja Suomen Kultaseppien Liiton suhdetta toisiinsa. Tässä työssä Suomen

Kultaseppien Liiton äänenä on jäsenlehtien sisältö (SKL:n säännöt § 19) vuosina 1995 - 1998.

Kokemukseen perustavana alkuolettamuksena on kuitenkin se, että käsityöläisyys ei ole

kovinkaan keskeinen arvo Suomen Kultaseppien Liitossa ja sen jäsenten keskuudessa. Liiton

jäsenyrityksistä yli puolet ovat keskittyneet jalometalliesineiden vähittäismyyntiin eivätkä

valmistukseen, tällöin voidaan olettaa, että kultasepän käsityöammatista ollaan jossakin määrin

vieraantuneita. Käsityötaidon sijaan kaupalliset taidot nousevat keskeisiksi.
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Tässä tutkielmassa kulta- ja hopeasepistä sekä kaivertajista käytetään selkeyden ja

yksinkertaisuuden vuoksi nimitystä kultaseppä. Oletetaan myös, että kultasepiksi kutsutuilla myös

leimausoikeus, jolloin he saavat myydä valmistamiaan esineitä.  Suomen Kultaseppien Liitosta

käytetään myös lyhennettä SKL. 

Tutkielmassa pyritään kokonaiskäsitykseen käsityöläisyyden merkityksestä kultasepänammatissa,

tarkastellaan ammatin asemaa ja mahdollisuuksia yhtenä käsityöyrittämisen muotona muuttuvassa

yhteiskunnassa. Kyseessä on myös tietyn kollektiivisen ammatti-identiteetin etsiminen.

Kultaseppien ammattikunnan muotoutuminen pyritään näkemään osana laajempaa

yhteiskunnallista kehitystä ja siksi työssä on mukana runsaasti historiallista materiaalia. Toisaalta

ilman historian tuntemusta olisi vaikea muodostaa perusteltua yleiskäsitystä nykytilanteesta, sillä

kysymyksessä on  vanha ja monia kehitysvaiheita kokenut ammattikunta. Sosiologisen

näkökulman avulla pyritään huomioimaan postmodernin vaikutus ajassa, joka näyttäytyy

erilaisten ristiriitojen, epävarmuuden ja moniarvoisuuden sävyttämänä. 

6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

Tämän tutkielman peruslähtökohtana on ollut kirjoittajan henkilökohtainen mielenkiinto

käsityöläisyyttä ja kultasepänalaa kohtaan sekä toisaalta tietämys kultasepän ammatin

käytännöistä ja käsityöyrittäjän arjesta. Kultasepän ammatti oli tämän tuntemuksen takia

luonnollinen valintaesimerkki ammatiksi tutkielmaan, joka käsittelee käsityöläisyyttä ja

käsityöyrittämistä. Kultasepän työ on yhä suurelta osin käsityötä, tehdään sitä sitten verstaassa

tai tehtaassa, eivätkä monetkaan tekniset uudistukset ole kovinkaan syvällisesti muuttaneet tai

horjuttaneet käsityö osuutta. Kultasepän alalla kultasepälle on useita tapoja ja tasoja toteuttaa

ammatillisia taitoja ja ihanteita.

 

Oleellinen tämän tutkielman aineiston  analysoinnin väline on kirjoittajan yli kymmenen vuoden

kokemus kultasepänalalta, jota pidetään tiettynä kenttäkokemuksena ja tutkimuksen
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esiymmärryksenä. Tieteellisessä mielessä kenttämuistiinpanojen vähyys voi vaikuttaa

epäilyttävältä. Kultasepänalan kentän tunteminen on mielestäni niin tärkeää, että sitä voidaan

käyttää sekä tulkinnan apuna että aineiston ja tutkijan välisessä vuoropuhelussa. Esiymmärryksen

mukaan voidaan myös olettaa, että haastatteluaineiston keräämistä olisi haitannut kirjoittajan ikä,

sukupuoli ja koulutus.

6.1 Ammatillinen esiymmärrys

Ajatukset siitä, minkälaisista tekijöistä voitaisiin muodostaa käsite käsityöläisyys perustuvat

omiin kokemuksiini käsityöläisyydestä ja käsityöyrittämisestä, joiden pohjalta aloin etsiä

vastaavanlaisia käsityksiä kirjallisuudesta. Anttilan (1993, 30) lausunto käsityöläisyydestä

enemmän elämäntapana kuin liiketaloudellisena toimintana, oli realistisuudessaan suuntaa antava.

Tutkielman teon alkutaipaleella ajattelin käsityöläisyyden olevan jonkinlaista toimintaa, jota voisi

tutkia Weberin toiminnan teorian avulla. Käsityöläisyys-käsitteeseen kuuluu mielestäni myös

kollektiivinen yhteenkuuluvuuden tunne, joka yhdistää kaikkia käsityöläisiä.

Weberin teorian mukaan toiminta  jaetaan neljään erilaiseen tekemistä kuvaavaan ideaalityyppiin,

jotka ovat traditionaalinen, affektiivinen, arvorationaalinen ja päämäärärationaalinen.

Käsityöläisyyttä voisi tutkia minkä ideaalityypin mukaan tahansa, koska käsityöläisyys

monimerkityksisenä ilmiönä voisi kuulua mihinkä tahansa näistä neljästä tai paremminkin

käsityöläisyyteen voisi kuulua osia  kaikista neljästä ideaalityypistä. Weberin ideaalityypit ovat

kuitenkin “puhtaita”. Tällä tarkoitetaan, että kukin ideaalityyppi kuvaa vain yhtä asiaa ja ne ovat

vain tietyin ehdoin yhdisteltävissä. Poikkeuksena säännöstä on se, että arvorationaalisen

toiminnan voi yhdistää tietyin ehdoin päämäärärationaaliseen, mutta affektiivista ja

traditionaalista toimintaa ei voi kuvata päämäärärationaalisen toiminnan kanssa. (Gronow &

Töttö 1996, 303 - 305)

Käsityöläisyyteen liittyy perinteen säilyttämistä ja siirtämistä, siinä on kysymyksessä kulttuurinen,

sosiaalinen tai tekninen osaaminen, jolloin traditionaalinen toiminnan malli soveltuisi hyvin

käsityöläisyys-käsitteen kuvaamiseen. Tämä on usein myös arkitiedon kuva käsityöläisyydestä.
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Affektiivinen eli tunteisiin vetoava toiminta voisi sopia yhtä hyvin, sillä käsityöläisyyttä voidaan

pitää myös luovuutta ja työtyytyväisyyttä ylläpitävänä toimintana, jolloin päästään lähelle Leví-

Straussin bricoleur käsitettä (luku 3.2). Arvorationaalinen toiminta on jonkin arvon ottamista työn

perusteeksi tai syyksi siihen, miksi jotakin työtä tehdään. Käsityöläisen arvoja voivat olla

ekologisuus, esteettisyys tai funktionaalisuus. Päämäärärationaalisella toiminnalla viitataan sekä

toiminnan tuloksiin että syihin, jotka ohjaavat tekijää, kuten työn valmistuminen, yritystoiminta

tai taloudellisen voiton maksimointi.

Weber (Gronow & Töttö 1996, 305) myöntää itsekin, että todellisuus on vain poikkeustapauksissa

ideaalityypin mukainen, että se vain enemmän tai vähemmän lähenee sitä. Ideaalityyppi on

käsitteellinen rakennelma, jonka tarkoitus on selkeyttää kaoottisen ja monimuotoisen

todellisuuden tarkastelua. Kirjoittajan näkemyksen mukaan käsityöläisyydestä voidaan löytää

kaikkia Weberin ideaalityyppejä, joiden painotus erilaisissa käsityöntekemisen muodoissa

vaihtelee. Weberin taitavasti rakennettu, mutta kova ja asiat järjestyksessä pitävä

toimintaorientaation mukainen malli päätettiin hylätä ja tilalle kehittää jotain muuta, sillä

käsityöläisyyteen esiymmärryksen mukaan liittyy sekä rationaalisia että irrationaalisia piirteitä,

joiden yhtäaikainen huomioiminen Weberin mallissa ei ole mahdollista.

Weberin teorian vaikutuksesta mielenkiinto rationaalisuutta kohtaan kuitenkin kasvoi. Mikä tekee

käsityöläisyydestä rationaalista tai onko käsintekeminen rationaalista työtä? Yhtenä vastauksena

on yrittäminen, oikeammin käsityöyrittäminen. Jahnukaisen (1984) kehittämän käsityöyrittäjän

roolimallien (sivu 27) avulla voidaan  käsityöyrittäminen valita yhdeksi  käsityöläisyyttä

selittäväksi tekijäksi, etenkin tämän tutkielman painottaman ammattikäsityön kannalta katsottuna.

Käsintekeminen on kuitenkin ilmiönä vielä paljon laajempi. Koirasen ja Peltosen (sivu 26)

määrittelemän yrittäjyyden ytimen sekä Kyrön (sivut 26 -27) laajasti kartoittaman yrittäjyyden

muotojen avulla vahvistui käsityöyrittäjyyden merkitys yhtenä osana käsityöläisyyttä.

Toiseksi osatekijäksi etsittiin sellaista asiaa tai ilmiötä, jonka avulla voitaisiin selittää

käsityöläisyyden kentässä vallitsevaa irrationaalista valintaa ja päätöksentekoa.

Ammattikäsityöhön liittyy paljon epätaloudellisia ratkaisuja, jotka ovat ristiriidassa

yritystoiminnan kanssa, kuten esimerkiksi se, että työn laatuvaatimukset heikentävät taloudellista
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tulosta, mutta lisäävät työtyytyväisyyttä (vrt. Kaipainen 1996). Henrikssonin (1994) opinnäytetyö

käsityöläisen elämäntavasta vahvisti myös kirjoittajan käsityksiä elämäntavan merkityksestä

käsityöläiselle.

Elämäntapa ja ajatukset “hyvästä ja oikeasta elämästä” liittyvät Roosin (1985, 31) mukaan

toisiinsa. Elämäntavalla ei tarkoiteta eettisten tai uskonnollisten tapojen mukaista elämistä. Roos

(1985, 7) kirjoittaa, että “elämäntapaa tutkimalla voidaan päästä käsiksi kapitalismin

mysteereihin, joita valtion ja talouden monimutkaisten suhteiden kuvaus ei vielä valota”. Roosin

kirjoituksen takana on ajatus siitä, että elämäntapaa tutkimalla saadaan selville asioiden ytimissä

piileviä totuuksia, jotka pintapuolisessa tarkastelussa vaikuttavat arkisilta ja vähäpätöisiltä.

Allardtin (1986, 5 - 12) mukaan elämäntavan sukulaisuus-käsite on sosiaalinen identiteetti, joka

koostuu kolmesta aineksesta, jotka ovat 1) ihmisten samastuminen tiettyihin ihmisiin, 2) oman

ryhmän historian ja tulevaisuuden käsitykset ja 3) strategiat, joiden avulla säilytetään ja

korostetaan omaa erityislaatua. Sosiaalisella identiteetillä on kollektiivinen luonne, jota tämän

tutkielman aineiston valinnalla on haluttu korostaa ja etsiä kultasepän ammatin yhteistä

ammatillista identiteettiä. Toisaalta käsityöntekeminen  on ainakin nykyaikana enemmän yksilön

valitsema ammatti tai elämäntapa kuin ammattikuntalaitoksen aikoina. Ajatuksesta liittää

sosiaalinen identiteetti yhdeksi käsityöläisyyttä kuvaavaksi tekijäksi luovuttiin, koska tässä

tutkielmassa haluttiin antaa suurempi painoarvo yksilön vapaaehtoiselle valinnalle kuin

kollektiiviselle tunteelle, vaikka sellainenkin taustalta usein löytyy. Elämäntapa on yksilöllinen

valinta, mutta voi olla monta, jotka ovat päätyneet samaan ratkaisuun. Elämäntavan tutkijoilla ei

ole yhteneväistä määritelmää sille, mitä elämäntapa on. Elämäntapa-käsitteen avulla on usein

tyypitelty erilaisia käsitteitä, kuten onnellisuutta, kuluttamista tai muotia. Elämäntavan avulla

yritetään kuvata ihmisten elämää kokonaisvaltaisesti (Roos 1985, 31). 

Arvona käsityöläisen elämäntapa on eräänlainen aristototeelinen ihanne hyvästä elämästä, ihanne

luovasta, itseään toteuttavasta ihmisestä. Käsityöläisen elämäntapa on omalla tavallaan hiljainen

ja vaatimaton. On kuitenkin otettava huomioon yhteiskunta ja aika, jota elämme, sekä niiden

asettamat haasteet ja velvoitteet. On kysymys myös siitä, onko käsityöläisen elämäntavalle tilaa

nyky-yhteiskunnassa. Tässä tutkielmassa valittiin elämäntapa toiseksi käsityöammatin valintaan

ja erityisesti ammatissa viihtymiseen vaikuttavaksi tekijäksi.
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Gardberg puhuu todellisista käsityöläisistä (äkta handverkare), joille taito tehdä käsityötä on

onnellisen elämän perusta. Hänelle käsi on ihmisen perustyökalu, jolloin esine syntyy käden ja

työkalun liitosta. Myös materiaalin ominaisuudet on tunnettava, koska muotoon johtavan tiedon

salaisuus löytyy materiaaleista. Gardbergin mukaan käsityöläisen kädet ajattelevat työtä

tehdessään  (Kalin 1985, 35 - 38). Kolmanneksi käsityöläisyyttä kuvaavaksi tekijäksi valittiin

käsityöammatti, joka myös kuvaa ammattitaidon tärkeyttä. Käsityöammatinharjoittaja tekee

käsityötä elinkeinokseen. Tässä tutkielmassa halutaan painottaa ammatillisen taidon ja tiedon

osuutta, joka on ollut myös ammattikunta-aikaisen killan tärkeä eettinen arvo. Habermasin

teoriasta on otettu jako rationaaliseen ja irrationaaliseen maailmaan.

     Kuvio 4: Ammatillisen esiymmärryksen muovaama käsitys ammattikäsityöläisyydestä    

                   

Kuvio 4 on esiymmärryksen muovaama ihannemalli ammattikäsityöläisyydestä. Siinä on kyse

lähinnä taidekäsityöläisyydestä, joka sopii hyvin kultasepän ammattiin. Mallissa irrationaalisen

ja rationaalisen maailman raja on häilyvä ja tilanteeseen sidottu. Kuitenkin jokaiseen

ammattikäsityöläisyyden elementtiin sisältyy sekä rationaalisia että irrationaalisia aineksia, jotka

ovat tärkeitä tasapainon kannalta,  kuten Habermas on teoriassaan kuvannut.

6.2 Tutkimuskohteen ja -menetelmän valinta

Tässä tutkielmassa on haluttu keskittyä  ammattikäsityöläisyyteen ja kultasepän ammatti soveltuu

esimerkkiammatiksi myös siksi, että se on harvoin muuta kuin ammattikäsityötä, koska 

materiaali on kallista ja metallikäsityö vaikea itseilmaisun muoto. Lisäksi jalometallien

käsittelystä on säädetty lukuisia lakeja ja asetuksia, jotka rajaavat jalometalliesineiden
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valmistuksen lähes yksinomaan ammatinharjoittajille. Voidaan olettaa, että nämä seikat saavat

ammattia harjoittavat tukeutumaan toisiin saman ammatin harjoittajiin ja pitävän yhteistyötä

tärkeänä. Tutkimuskohde päätettiin rajata kultasepän ammatin ja kultaseppien ammattiliiton

tarkastelemiseen.

Tarkastelu kohdistuu siten myös kultaseppien ammattiliiton eli  Suomen Kultaseppien Liiton

käsityksiin tai käsitykseen käsityöläisyydestä. Tutkielmassa on huomioitu se, että kultasepillä on

mahdollisuus liittyä myös muihin ammattiliittoihin tai toimia kokonaan järjestyneen

ammattiyhdistysliikkeen ulkopuolella. Suomen Kultaseppien Liitto valittiin kuitenkin siksi, että

se on historiallisten syiden takia keskiajalta peräisin olevan ammattikunnan eräänlainen jatkumo

ja korostaa tätä myös itse. Sillä on alan vanhimpana ja suurimpana järjestönä aktiivinen rooli alan

asioista päätettäessä valtakunnallisella ja myös kansainvälisellä tasolla (SKL:n vuosikertomukset

1995, 1996, 1997, 1998).

  

Suomen Kultaseppien Liiton ammattilehden Kello- ja Kultasepänala vuosikertojen tarkasteluun

päädyttiin, koska Liitto itse nimeää lehtensä “Liiton viralliseksi äänenkannattajaksi” (SKL:n

säännöt § 19). Sosiologiseen tutkimusperinteeseen nojautuen ammattiliittojen tarkasteleminen

on koettu monella tapaa mielekkääksi myös kulttuuristen arvojen tutkimisessa. Ammattiliiton

kulttuurisiin  tehtäviin kuuluu yhteisten arvojen säilyttäminen ja ammattiliitot edustavat yleisesti

hyväksyttyä mielipidettä ja valtaa (esim. Habermas; Kyntäjä 1998), joten arvojen ja erilaisten

kollektiivisten mielipiteiden voi olettaa löytyvän ammattilehteä analysoitaessa. Lehden sisältämä

informaatio on jo kertaalleen tulkittua todellisuutta ja siksi on oletettavissa sen sisältävän monia

piilossa olevia merkityksiä ja mielikuvia, joista osa voi olla sanoman lähettäjällekin

tiedostamattomia (alaluku 2.3).

   

Tässä tutkielmassa on sovellettu aineistolähtöistä tutkimusmenetelmää, Grounded Theorya,  sekä

sisällön erittelyn ja kontekstianalyysin yhdistelmää. Grounded Theoryn periaatteen mukaisesti

aineiston “annettiin puhua”(vrt. Glaser 1992) eli aineistoa tarkasteltiin ilman ennakkoon tehtyjä

luokitteluja. Aluksi  heräsi ihmetys käsityö - käsityöläisyys sanojen vähyydestä, jolloin päätettiin

laskea näiden sanojen lukumäärä. Niistä muodostettiin kehikko sisällön erittelyn  perustaksi ja

työtä jatkettiin käsityö-käsityöläisyys sanojen kontekstuaalisuutta tarkastelemalla. Tutkielman
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analysointia jatkettiin Grounded Theoryn ja tutkijan esiymmärryksen välisellä vuoropuhelulla.

    

6.3 Tutkimusaineisto

Straussin (1987, 26)  mielestä aineistoksi (data collection) sopii melkein mikä tahansa kentän

havainnoimisesta henkilökohtaiseen kirjeenvaihtoon tai virallisiin asiakirjoihin. Olennaisempaa

on kerätä mahdollisimman kattava aineisto, jonka teemoja ei rajata kovin tarkasti etukäteen.

Aineiston tulee olla systemaattisesti kerättyä, jolloin on harhaanjohtavaa puhua täysin

strukturoimattomasta aineistosta. Myös aineiston keruussa tarvitaan teoreettista herkkyyttä, joka

on voitu hankkia tutkittavaan ilmiöön liittyvien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Strauss ja

Corbin (1990, 43) valittelevat sitä, että kaikilla ihmisillä ei ole samanlaisia kokemuksia ilmiöstä.

Tutkimusaineiston perustan muodostaa näyte Suomen Kultaseppien Liiton jäsenlehdestä, Kello-

ja Kultasepänalalasta, käsittäen vuosikerrat 1995, 1996, 1997 ja 1998. Kokonaisiin vuosikertoihin

päädyttiin siksi, että etsittiin jatkumoa kartoittamaan nykytilannetta. Käsityöläisyydestä kertovia

artikkeleita aineistossa on vähän, jolloin satunnaisotos mainituilta vuosilta ei ehkä olisi ollut

riittävä. Aineiston haluttiin olevan myös mahdollisimman tuore. Suomen Kultaseppien Liiton

jäsenlehdestä kuitenkin rajattiin pois kelloseppiä käsittelevät artikkelit, koska haluttiin käsitellä

kultasepän ammattia. Tutkimusaineiston valinnassa päädyttiin siten kompromissiin ja otettiin

tutkijan kokemukset ja tietoisuus kenttäkokemuksena ja esiymmärryksenä mukaan, jonka avulla

voidaan käydä avointa vuoropuhelua kirjallisen tutkimusaineiston kanssa.

Kello- ja Kultasepänala on ilmestynyt mainittuina vuosina yhteensä 32 kertaa, kahdeksan

numeroa vuodessa, joista vuoden 1995 numerot seitsemän ja kahdeksan kaksoisnumerona.

Lehden painosmäärä on 2400 kappaletta, messunumeroiden, joita oli kahdeksan, 3000 kappaletta.

Lehden sivumäärä vaihteli 28:sta 56:een. Artikkeleiden määrällinen esiintyminen vaihteli, mutta

summittaisesti niiden osuus oli noin puolet, muuten lehti koostui erilaisista ilmoituksista,

mainoksista ja kuvista. Artikkelit ja mainokset oli tarkoitus käsitellä erikseen ja eriarvoisina,

mutta mainoksista, ilmoituksista ja tuoteuutisista harkinnan jälkeen luovuttiin ja päätettiin

keskittyä pääkirjoituksiin, artikkeleihin ja alaan liittyviin kirjoituksiin ja uutisiin.
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Kello- ja Kultasepänala -lehdellä on toimitusneuvosto, päätoimittaja ja toimitussihteeri.

Suurimman osan artikkeleista kirjoittaa ja kokoaa päätoimittaja. Vuoden 1995 numeroissa

Kultaseppien Liiton toimitusjohtaja kirjoitti myös pääkirjoitukset, mutta hänet erotettiin 1996.

Nykyään päätoimittaja ja liiton asettama toimitusneuvosto suunnittelevat lehden linjauksen.

Lehdessä julkaistaan myös muiden kirjoittamia artikkeleita ja uutisia, lähinnä tuote- ja

yritysuutisia. Alustavan karkean jaon perusteella voidaan sanoa, että ammattietiikkaa ja

koulutusta käsittelevät artikkelit ovat päätoimittajan tai liiton jäsenten kirjoittamia, ja

gemmologiasta, taideteollisuudesta ja historiasta kertovat artikkelit liiton ulkopuolisten, oman

alansa asiantuntijoiden kirjoittamia. 

Grounded Theory -menetelmällä tehdyn tutkimuksen aineiston keräämistä jatketaan siihen asti,

kun aineistosta ei analysointivaiheiden jälkeen löydy enää uutta. Puhutaan saturaatiosta eli

arvioidusta kylläisyyspisteestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että aineistoa lisäämällä ei saada uutta

tietoa ja jokaisen kategorian kehittyminen on päättynyt. Jos saturaatiopistettä ei saavuteta,

teoriasta tulee käsitteellisesti riittämätön, eikä ilmiöstä voidaan tehdä johtopäätöksiä (Strauss &

Corbin 1990, 188; Eskola & Suoranta 1998, 63). Aineisto kaipasi täydennystä moneen otteeseen.

Suomen Kultaseppien Liiton  vuosikertomukset vuosilta 1995, 1996, 1997 ja 1998 sekä Valtion

Teknisen Tarkastusviraston Jalometallitoimiston (vuodesta 1998 Turvatekniikan keskus eli

TUKES ja Ispecta Oy) julkaisema luettelo jalometallileimaajista ja erilaiset tiedotteet

lainsäädännön muuttumisesta osoittautuivat mielenkiintoisiksi. Aineistona  käsiteltiin myös

erilaisia jäsenkirjeitä ja pyhään Eligiukseen liittyvää materiaalia, kuten Eligiuksen kuvalla

varustettuja kuvia, tarroja, leimoja, kortteja, ym. sekä liiton historiikkeja. Käsityöläisen työhön

vaikuttava EU:n jalometallien leimausta käsittelevä lainsäädäntö on tätä kirjoittaessani

keskeneräinen (28. 2. 1999), mutta sen kuuluminen aineistoon keskeneräisenäkin luonnoksena

on olennaista.

6.4 Tutkimusmenetelmät ja analyysin kulku 

Tutkielman ensimmäiseksi vaiheeksi (Theoretical Sampling) voi kutsua tutustumista kenttään eli

käsityöyrittäjän arkeen, kultasepän ammattiin ja Suomen Kultaseppien Liitoon. On voitu
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hyödyntää yli kymmenvuotinen kokemus liiton jäsenenä tiettynä kenttäkokemuksena, jonka

perusteella on voitu muodostaa käsitys ammattikäsityöläisyydestä. Tärkeänä osana ensimmäistä

vaihetta on ollut myös käsityöalan kirjallisuuteen ja sitä koskevaan tutkimukseen tutustuminen,

jota ilman käsitettä ei olisi syntynyt. Käsitteenä tätä tutkielmaa varten  muodostettu

ammattikäsityöläisyys-käsite (alaluku 6.1) on eräänlainen ihannetyyppi, jota kohti ilmiö lähenee,

tilanteesta ja painotuksista johtuen.

Tämän jälkeen tutkielman analysointi jaettiin kahteen osaan. Ensiksikin kenttäkokemukseen ja

esiymmärrykseen perustuvan ihannekäsityksen muodostumiseen ja toiseksi jäsenlehtien

analysointiin, jolloin ammattikäsityöläisyys-käsitettä voitiin vertailla ammattikunnan käsityksien

kanssa. Aineistosta alkoi nousta teemoja ja samalla lisättiin aineistoa, lähinnä liiton jäsenilleen

lähettämää materiaalia, kuten jäsenkirjeitä. Aineiston kasvattamisen lisäksi koko analyysin ajan

käytiin läpi aiheeseen soveltuvaa kirjallisuutta, johon pyrittiin liittämään omat ajatukset ideoita

integroimalla (Strauss & Corbin 1990, 48 - 56).

 Grounded Theorya pidetään yleensä yksinomaan kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä, mutta

sen kehittäjien mielestä näin ei ole, vaan samassa tutkimuksessa voidaan käyttää sekä määrällistä

että laadullista tarkastelua. Ainoa ehto tälle on kuitenkin se, että Grounded Theory -menetelmään

perustuvan tutkimuksen aineiston analysoinnissa käytetään kvalitatiivista tutkimusotetta (Strauss

& Corbin 1990, 17 - 18). Grounded Theoryn keskeinen idea on tuottaa aineistosta teoriaa, ilmiöitä

systemaattisesti analysoimalla. Tutkimustyön perustaksi ei valita valmista teoriaa tai aikaisempia

tutkimuksia, vaan tutkija tarkastelee omaa aineistoaan toistuvan analysoinnin ja jatkuvan

vuorovaikutuksen prosessina. Tarkkoja etukäteissuunnitelmia ja aineiston rajauksia vältetään, sen

sijaan annetaan mahdollisuus aineistosta löytyville teemoille ja niiden tarkastelulle. Straussin ja

Corbinin mukaan kyseessä on induktiivinen tutkimus, joka alkaa kentän kartoittamisella ja

sellaisen aineiston paikantamisella, joka on relevanttia tuolle kentälle. (Strauss & Corbin 1990,

23)
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6.4.1 Sisällön erittely ja kontekstianalyysi

Sisällön erittelyllä tarkoitetaan erilaisia tapoja, joiden avulla tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen

voidaan tehdä havaintoja ja kerätä tietoja dokumenttien sisällöstä (Pietilä 1973, 53). Se mielletään

yleensä tutkimusmenetelmäksi, jossa aineisto luokitellaan sisältöluokkien avulla ja tilastoidaan.

Sisällön erittelyä on totuttu pitämään luonteeltaan kvantitatiivisena, mutta sillä on sijansa myös

kvalitatiivisenä menetelmänä, joten sitä voidaan pitää yleisnimityksenä monille sisältöä

luokitteleville analysointitavoille. Sisällön erittelyn eli sisällönanalyysin materiaalina ovat

useimmiten erilaiset kirjalliset aineistot, kuten kirjeet, pöytäkirjat ja sanomalehdet, mutta yhtä

hyvin voidaan tutkia elokuvia tai esineiden kuvia  (esim. Alkula, ym. 1994, 64 ; Anttila 1996,

254; Eskola & Suoranta 1998, 186).   

Anttilan (1996, 253) mukaan sisällön erittelyn avulla voidaan tuottaa uutta tietoa ja uusia

näkemyksiä sekä saattaa esiin piileviä tosiasioita. Siten tutkimuksen kohteena voi olla

dokumenttien sisältö ilmiönä sinänsä tai dokumenttien ulkopuolinen ilmiö, jota sisällön oletetaan

ilmaisevan. Pietilä (1973, 11)  käsittää dokumentin ympäristön henkisen ilmaston ilmiöksi, josta

kulttuuri heijastuu. Krogeruksen (1996) mukaan sisällön erittely etsii merkitysrakennetta ennalta

merkitysjäsentyneestä aineistosta. 

 

Pietilän (1973, 109) mukaan pienin luokitusyksikkö on sana. Heiskala kehottaa laskemaan

aineistosta esille tulevia sellaisia asioita, joita voi mielekkäästi laskea, koska siten selvitetään

aineiston yksikkö. Toiseksi siten huomataan tutkittavan asian yleisyys sekä se, miten tutkittavaa

asiaa käsitellään. Kolmanneksi laskeminen neutraloi tulkintaa, sillä tutkijan henkilökohtaisten

mielipiteiden ja ennakkoluulojen vaikutus lopputulokseen  pienenee. (Heiskala 1990, 245). 

Konteksitianalyysi viittaa nimensä mukaisesti kontekstiin eli tiettyyn asiayhteyteen ja sisältöön.

Anttilan (1996, 184) mukaan kontekstin avulla analyysi voidaan kytkeä laajempiin sosiaalisiin

ja kulttuurisiin yhteyksiin ja se on olennaisen tärkeä myöhemmille tulkinnoille.

Tutkimusmenetelmänä kontekstianalyysi voidaan ymmärtää sisällön erittelyn jatkotoimeksi,

jolloin voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, minkälaisissa sosiaalisissa tai kulttuurisissa

yhteyksissä tutkittava ilmiö tai valittu luokitusyksikkö esiintyy ja miten tutkittavasta asiasta
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puhutaan. Näin voidaan jatkaa valitun luokitusyksikön tarkastelua ja luokittelua ottamalla

ympäristö ja tilannemerkitykset huomioon. Kontekstianalyysin ja tulkinnan onnistumiselle on

tärkeää tiedostaa se, että samanaikaisesti voi olla voimassa useita eri konteksteja samoille tai eri

henkilöille (Anttila 1996, 110).     

6.4.2 Grounded Theory

Grounded Theoryn kehittäjät Glaser ja Strauss kutsuvat menetelmää kirjassaan The Discovery

of Grounded Theory (1967) “tutkimukselliseksi lähestymistavaksi (research approach) ja

“tyyliksi” (style).  Grounded Theoryn luonteen mukaista on se, että ilmiöiden ymmärretään olevan

jatkuvasti muuttuvia ja täten myös tutkijan rooli tulkitsijana on aktiivinen sekä vuorovaikutus

aineiston ja tutkijan välillä on vilkasta (Anttila 1997, 308). Menetelmän ideana on tutkittavan

ilmiön ominaisuuksien mahdollisimman monipuolinen kartoittaminen ilman ennakkoon tehtyjä

olettamuksia.

Tämä kartoittaminen (coding) jaetaan kolmeen luokittelevaan vaiheeseen: 1) avoimeen

koodaukseen (open coding), 2) aksiaaliseen koodaukseen (axial coding) ja 3) valikoivaan

koodaukseen (selektive coding). Luokittelu eli koodaus alkaa heti aineiston ensimmäinen osien

keräämisen jälkeen, ja koko analyysin ajan eri vaiheet vuorottelevat. Sen perusteella voidaan

päätellä minkälaisen aineiston hankkiminen lisää tutkittavan ilmiön ymmärrettävyyttä.

Koodauksella paremminkin rakennetaan kuin testataan teoriaa sekä annetaan tutkimukselle

mahdollisuus tehdä teoriasta “hyvää” tiedettä. Menetelmä auttaa analysoijaa rikkomaan omat

ennakkoluulonsa ja valmiit ajatuskuviot, jotka saattaisivat muuttaa tutkimuksen tuloksia. (Strauss

& Corbin 1990, 61, 96, 119; Eneroth 1984, 144 - 149)

Ensimmäisessä vaiheessa aineistosta etsitään ilmiötä kuvaavia käsitteitä, joista muodostetaan

melko yleisiä kategorioita, jotka nimetään. Kategorioista muodostetaan erilaisia alakategorioita,

ominaisuuksia (properties), jotka jaotellaan vielä ulottuvuuksien (dimensions) perusteella.

Tarpeen vaatiessa kategorioiden nimiä voidaan muuttaa, sillä ne ovat olettamuksia siitä,

minkälaisia luokituksia ja ryhmityksiä aineisto voi sisältää. Avoimen koodauksen idea on tehdä
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aineistolle kysymyksiä. (Strauss & Corbin 1990, 61 - 74)

Aksiaalinen koodaus muistuttaa avointa koodausta. Aineisto ryhmitellään uudelleen, mutta nyt

etsitään yhteyksiä näiden ryhmien välille ja uusia ulottavuuksia ja ominaisuuksia ryhmien sisälle.

Keskeisten kategorioiden ominaisuudet alkavat hahmottua. Straussin ja Corbinin mukaan

aksiaalinen koodaus on kompleksinen vaihe, jolloin induktiivinen ja deduktiivinen ajattelu

vuorottelevat (Strauss & Corbin 1990, 96 - 115). Enerothin mukaan (1984, 144) systemaattista

ryhmittelyä jatketaan siihen asti, kunnes mahdollisimman kattava näkemys kyseisestä aineistosta

on saavutettu.

Koodauksen kolmas vaihe alkaa aineiston keräämisen ja analysoinnin jälkeen, jolloin

kategorioista muodostetaan ydinkategoria (core category). Ydinkategoria on tutkimuksen

keskeinen ilmiö, johon kaikki muut kategoriat ovat integroituneet. Tulkinnallisen työn

täydentämisen ja abstraktiotason jatkuvan nostamisen sekä aineistosta esiin nousseiden

kategorioiden jatkuvan vertailun avulla päädytään perusteltuun teoriaan. Valikoivaa koodausta

pidetään menetelmän vaikeimpana vaiheena. (Strauss & Corbin 1990, 116 -142)

      

Strauss ja Corbin (1990, 23) asettavat neljä ehtoa aineistolähtöisen teorian rakentamiselle. Nämä

ovat 1) soveltuvuus (fit), 2) ymmärtäminen (understanding), 3) yleisyys (generality) ja 4) kontrolli

(control). Soveltavuudella tarkoitetaan teorian kategorioiden soveltumista aineistoon; teorian

tulee olla todellisuuden representaatio. Ymmärtäminen on hyvin lähellä “teoreettisen herkkyyden”

käsitettä (theoretical sensitivity), jolla tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja ymmärtää tutkimuskohteen

ainutlaatuisuus sekä nähdä asioiden teoreettisiin ulottuvuuksiin. Straussin ja Corbinin mukaan

tämä kyky on synnynnäistä, mutta sitä voidaan kehittää lukemalla teoreettista kirjallisuutta,

käyttämällä hyväkseen aikaisempaa ammatillista kokemusta (tässä tarkoitetaan kokemusta

tieteelliseen työhön) ja lisäksi omia henkilökohtaisia kokemuksia. Yleisyys tarkoittaa teorian

abstraktiotasoa ja kontrollin merkitys on aktuaalin aineiston suhde ilmiöön. 
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6.4.3 Analyysin kulku tässä tutkielmassa

Suomen Kultaseppien Liiton ammattilehden Kello- ja Kultasepänalan analysointi aloitettiin

aineistoon tutustumalla, lukemalla tekstiä yhä uudestaan ja uudestaan, kuten Anttila (1996, 190)

antaa ohjeeksi kvalitatiivista aineiston analyysia aloitettaessa. Havaittiin käsityö ja käsityöläisyys

-sanojen vähäinen esiintyminen. Oli useita kokonaisia lehden numeroita, joissa käsityö tai

käsityöläisyys sanoja ei lainkaan esiintynyt. Aineistossa oli useita mainintoja, joista saattoi

päätellä, että kyseessä oli käsityönä valmistettu esine, kuten “korpusesine”, “uniikkikoru” ja

“tilaustyö” tai ammattitermein mainittiin jokin käsityötekniikkaan liittyvä termi, kuten

“siselöinti”, “taonta”, “vasarointi” ja “käsinkaiverrus”. Aineistossa käsityöstä puhuttiin myös

erilaisin kiertoilmauksin, kuten “luovuuden siirtäminen metalliin”, “käytännöllinen

kultasepäntyö” tai “saattaa aineelliseen olomuotoon”.

Seuraavaksi tutkittiin, missä yhteyksissä ja millä tavalla käsityö ja käsityöläisyys sanoja käytettiin.

Sanojen esiintymisen vähäisyyden ja käsityöalkuisten sanojen epämääräisten merkityserojen

vuoksi, tutkimuksen kohteeksi otettiin mukaan myös edellä mainittujen sanojen johdannaiset,

joista oli maininta tai mainintoja aineistossa. Näitä olivat käsityöperinne, taidekäsityö,

käsityötaide, käsityömuotoilu, metallikäsityö, jalometallikäsityö, käsityöala, käsityötiede,

käsityötaito, käsityöläinen, taidekäsityöläinen, käsi, käsin, käsintehty, käsintekeminen,

kädentaidot, käsiala, omakätinen,  käsinsolmittu, käsinhiottu, käsipelillä, käsityömenetelmä,

käsinkaiverrus, käsinkaiverruskone, käsityökalu, käsityöväline, käsityövaltainen,

käsityöläismäinen, käsityöläismuseo, käsityökilpailu, käsi- ja taideteollisuuslinja sekä käsi- ja

taideteollisen alan koulut, liitot ja yhdistykset.

Käsityö-käsityöläisyys sanat luokiteltiin ensin kahteentoista luokkaan, jotka yhdistettiin

lopullisesti neljään. Kontekstianalyysin mukaisesti jatkettiin luokkien tutkimista asiayhteyksissä,

joten  luetteloitiin sanat kappaleina, jolloin saatiin myös suuntaa antavia tuloksia. Ongelmalliseksi

muodostuivat sanat käsityö ja käsi - käsin. Käsityö viittaa sekä käsityön tekemiseen että

käsintehtyyn esineeseen, ja käsi - käsin tarkoittaa kättä ja käsin tekemistä, kuten “Työkalu sopii

tekevän käteen” ja “Hän valmisti sen omin käsin”. Asiayhteyksien mukainen luokittelu otti tämän

kuitenkin huomioon.
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Mainoksia oli myös tarkoitus käsitellä, sillä lehtiaineisto sisälsi runsaasti mainoksia ja niissä oli

paljon käsityöläissanoja, usein silloin, kun haluttiin korostaa perinteitä ja/tai korkeaa laatua.

Esimerkkinä mainoksista mm. seuraava vuoden 1995 toisessa numerossa ollut kansikuva, jossa

Gemex- niminen  yritys mainostaa tuotteitaan: 

“Arvokorujen ylintä aatelia. Hyväksymme vain korkealuokkaiset timantit, platinan tai 18 karaatin

kullan ja korumme ovat tasokasta suomalaista käsityötä. Mallistomme miellyttää laatutietoisia

asiakkaita, joille Gemex-koruista on tullut jo käsite”. 

“Mikä muu ala vaatii niin paljon kauneudentajua, käsityötä, oman valmiin työn kovaakin arvostelua

ja monipuolista osaamista kuin kultasepänammatti? (K. A. Rasmussenin mainos. 2/95, 4, yritys on

erikoistunut jalometallien puhdistuspalveluun ja raaka-aineiden myyntiin)

 

Ihanteellista kuvaa käsityöläisyydestä käytetään mainoksissa hyväksi. Mainoksissa käsityötä

ihaillaan ja sanan käsityö uskotaan lisäävän mainostettavaan tuotteeseen erilaisia lisäarvoja, kuten

laatua ja yksilöllisyyttä. Mainostekstiin tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti ja arvioida mitä

käsityöllä siinä yhteydessä  tarkoitetaan. Kokonaan toinen asia on se, ovatko mainoksissa kuvatut

esineet käsityönä valmistettuja. Mainoksien ja ilmoitusten tarkastelu olisi vaatinut lisää aikaa ja

mainosten tarkasteluun sopivaa teoriaa ja tietämystä.

       

Aineiston luokittelua jatkettiin Grounded Theory menetelmällä ja tarkasteltiin sanojen sijasta

koko aineistoa: artikkeleita, uutisia, vuosikertomuksia, jäsenkirjeitä ja muuta alan asioista

kertovaa materiaalia. Koko aineisto jaoteltiin 1) artikkeleihin, 2) yritys- ja muihin uutisiin, 3)

kirjoitelmiin, 4) muuhun aineistoon.  Artikkelit ja niiden kirjoittajat ryhmiteltiin, sillä artikkelien

oletettiin sisältävän arvokkaampaa tietoa. Erikoisesti pääkirjoituksia analysoitiin

tarkasti.Tutkittavana olevat käsityö-käsityöläisyyssanat sekä erilaisia ominaisuuksia kuvaavat

sanat on lihavoitu silloin, kun ne esiintyvät tekstilainauksissa. 

Lehtiaineisto sisälsi 670 erilaista nimikettä. Tutkielman teossa  oli samanaikaisesti käytössä kaksi

laajaa luokitusrunkoa: toinen oli koottu käsityöläisyys sanoista toinen käsitteli

ammattilehtiaineistoa kokonaisuudessaan, ja joita kumpiakin oli tietokoneavusteisesti mahdollista
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käsitellä ja ryhmitellä.  Aineistosta etsittiin usein toistuvia aiheita, jotka nimettiin,  kuten “alan

arvostus” ja “koulutus”.  Aineistolle myös tehtiin useita kysymyksiä, joihin pyrittiin etsimään

vastauksia ja vertailemalla löytämään yhteyksiä erilaisten ominaisuuksien ja ulottuvuuksien

avulla.

Mielenkiintoa ja ihmettelyä aiheutti se, että esiymmärryksen mukaisista merkityksistä kategoriat

muuttuivat ja saivat jopa uusia merkityksiä ja sisältöjä, kuten “koulutus”-kategoria, jossa

kultasepän ammattikoulutukseen lisättiin yrittäjän ja myyjän koulutus. Huomiota kiinnitettiin

myös niihin seikkoihin, jotka puuttuivat aineistosta, mutta joita esiymmärryksen mukaan siinä

olisi pitänyt olla, kuten nikkeliallergiasta puhuttaessa oltiin huolissaan alan arvostuksesta ja

kuluttajien mielipiteistä, mutta aineistossa ei ollut yhtään mainintaa käsityöntekijän työssään

saamasta nikkelialtistuksesta tai sen mahdollisuudesta. 

Grounded Theoryn ohjeitten mukaisesti raportointi ja erilaisten muistiinpanojen merkitseminen

aloitettiin varhaisessa vaiheessa (Strauss & Corbin 1990, 198 -199). Tämä selvensi ajattelua ja

tulkintaa, sillä erilaisten kategorioiden ja alakategorioiden muodostaminen sekä niiden uudelleen

määrittely oli yllättävän monimutkaista ja vaikeaa, sillä niin monet asiat ovat osin päällekkäisiä

ja välillä niiden selkeä erottaminen toisistaan tuntui miltei mahdottomalta. Raportoinnin avuksi

piirrettiin erilaisia havainnollistavia kuvioita ja kaavioita.

Ennen loppupäätelmien tekemistä etsittiin vastakaikua omille tulkinnoille soveltuvasta

kirjallisuudesta. Strauss ja Corbin (1990, 48 - 56) suosittelevat tutkielmaan soveltuvan

kirjallisuuden käyttöä, sillä se on monin tavoin stimuloivaa, mutta he muistuttavat siitä, että

tulkinnassa on tukeuduttava omaan aineistoon, sillä kirjallisuus on vain tutkijan apuna aineiston

analyysin eri vaiheissa. Tämän tutkielman kannalta Habermasin ajatukset kahden erilaisen

maailman yhteiselosta ja häiriötiloista ovat tärkeitä, samoin Lévi-Straussin teoriat, kuten

bricoleur-käsite ja myyttien merkitykset yhteisöjen syvärakenteissa.
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7 KÄSITYÖLÄISYYS AINEISTOSSA

Käsityöläisyyden ideaa on rakennettu tässä tutkielmassa sekä teoreettisesti että tutkijan

käytännölliseen tietämykseen, esiymmärrykseen perustuen. Ennakkokäsityksenä oli ettei

käsityöläisyyttä pidetä merkittävänä seikkana Suomen Kultaseppien Liiton jäsenlehdessä ja siten

sen jäsenten kesken sai sekä vahvistusta että vastakkaisia tulkintoja. Lehtiaineistosta  laskettiin

160 mainintaa käsityö sanoista. Aineistossa oli kokonaisia lehden numeroita, joista ei löytynyt

yhtään käsityö sanaa tai sen johdannaista, esim. 1/1995, mutta näissäkin lehdissä

käsityöntekemiseen liittyviä sanoja tai artikkeleja löytyi. Seuraavaksi käsitellään ensin niitä

käsityöläisyyteen liittyviä kirjoituksia, jotka eivät käytä sanoja käsityö tai käsityöläisyys, ja sen

jälkeen tarkastellaan vähän laajemmin koko lehtiaineiston sisällön erittelyn ja kontekstianalyysin

tuloksista.

7.1 Vasarointi on käsityötä

Koska ensimmäinen huomio kiinnitettiin siihen, että aineistossa ei paljoa käytetty käsityö tai

käsityöläisyys sanoja, niin samalla tiedostettiin se, että käsityöstä voidaan kirjoittaa myös

ammattitermein, kuten Vaissi ( 2/95, 46) kirjoittaa: “Pakotustyönä voidaan vasaroimalla tehdä

kokonaisia esineitä tai sitten koristella niitä pakotusvasaran ja -punsseleiden avulla

koristekuvioin”, jolloin käsityö sanan sijasta käytetään vasarointia. Aineistossa oli kuusi

artikkelia, jotka käsittelivät ammattitekniikkaa ja niissä esiintyi paljon käsityöstä kertovia

ammattitermejä. Toisaalta lehtiaineisto käsitti 670 artikkelia, uutista ja kirjoitusta, joten

ammattitekniikka- artikkelien määrä ei ole suuri. Käsityöläisen ammattityöstä kertovista

artikkeleista, kuten “Hyvän kiinnityslakan valmistaminen” (Vaissi 8/95, 17) ja “Pronssin ja

muiden kuparimetallien viherpatinointi kuparikarbonaatilla”(Vaissi  1/95, 22) , oli vahva

käsintekemisen tunne. Ne olivat yli  sivun mittaisia ja  niissä oli havainnollisia kuvia. Uudempia

ammattitaitovaatimuksia edustavat artikkelit kertoivat tietotekniikasta “Monitoimiohjelma 3D

kaiverrukseen” ( 4/97,  22) ja korukosmetologiasta “Korutonta kertomaa korujen ja hopean

hoidosta” (Haapanen 8/98, 24).
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Jokaisessa Kello- ja Kultasepänala lehdessä oli gemmologiaa käsittelevä artikkeli tai useampia,

joiden kirjoittajana oli Suomen Gemmologisen Seuran työryhmä tai jokin työryhmän jäsen.

Gemmologia-artikkelit eivät kertoneet varsinaisesti käsityöstä,  mutta ovat tärkeitä kaikille,  jotka

ovat tekemisessä jalokivien kanssa,  myös käsityönä koruja tekeville kultasepille,  joten nämäkin

artikkelit ovat käsityöläisen kannalta merkittäviä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa,  että

jalokivioppi koettiin hyvin tärkeäksi alan kirjoittelussa ja se muodosti yhden suurimmista

artikkeliryhmistä, sillä lehtiaineistossa oli 58 gemmologiaa käsittelevää kirjoitusta, joista jokainen

oli vähintään yhden aukeaman pituinen. Gemmologia-artikkeleissa oli myös värikuvia. Jokainen

kirjoitus kertoi  asiantuntijuudesta ja perehtyneisyydestä, kuten “Timanttiin liittyvät

indikaattorimineraalit” (Vilpas 4/97, 24) tai “Hydroterminen menetelmä” (Pehkonen, Kangas,

Larsson, jne. 5/97, 24). Gemmologia-artikkelit erottuivat selkeästi omaksi ryhmäkseen.

Käsityöläisyyden ja alan perinteestä kiinnostuneelle oli viisi kertaa julkaistu pieni “Tunnetko?

Tiedätkö? Muistatko?” -juttu, jossa kysyttiin kultasepiltä ja muiltakin alasta kiinnostuneilta

vanhojen käsityöläissanojen merkityksiä, kuten “Mikä on mittelstykki, flaktonki, lufti tai teikeli

(keskiosa, lattapihdit, lävistys, upokas)?” (esim. 2/96,  23). Osa kyselyssä olevista sanoista on

vielä käytössä, kuten filssi (huopaviila), ja lisäksi eräiden sanojen suomenkielinen vastine on

käyttöön vakiintumaton, väärä ja tuntematon, kuten riivarille annettu nimi avennin (3/96, 30) tai

filssille annettu selitys huopaviila, kun tarkoitetaan hiomapaperilla päällystettyä kapulaa.

Käsityöläissanoihin ja käsityöläisslangiin perehtyminen olisi oma erityinen ja erittäin

mielenkiintoinen tutkimusalue, mutta tämän tutkielman ajankäytön, aineiston ja valitun

teoriataustan puitteissa siihen ei ole mahdollista syvällisesti paneutua. 

Aineistossa mielenkiintoa herättivät myös erilaisten kiertoilmauksien käyttö, kuten “Onnellinen

sattuma johdatti taiteilijan Kultakeskukseen, missä korut saivat aineellisen olomuodon ( 2/95,

22). Uniikkiesineiden valmistaminen käsityönä oli useissa yhteyksissä ilmaistu käsittein “design-

puoli”, “studio-tuotanto” tai “tekniikan ja muodon yhdistäminen”. Voisi olettaa, että

kiertoilmauksista useimmat olivat tahattomia, niiden käyttämiseen ei tietoisesti pyritty. Kuitenkin

kiertoilmausten käyttö vähensi käsityöläissanojen esiintymistä, kummatkin ilmiöt samanaikaisesti

vahvistivat sitä huomiota, että käsityöstä kirjoitetaan Kello- ja Kultasepänala -lehdessä vähän.
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7.2 Käsikaiverruskone ja käsinkosketeltava tuntemus  

 

Käsityö sanoja voidaan käyttää myös monissa sellaisissa merkityksissä, joissa ei ole kyse käsityön

tekemisestä, kuten (4/96, 8) Haapasen Baselin messuista kertovassa raportissa “Turkulaisen

Tammen Koru Oy:n päätuotteet ovat sormukset ja muut korut. Ne ovat pääasiassa yhtiön oman

suunnittelijan, Riitta Hakalan käsialaa”. Konkreettisesta työn tekemisestä kertoo tuoteuutisesta

otettu lause  “Pienikokoisia kaltereita on saatavana myös käsikäyttöisinä” ( 1/97, 17), mutta kyse

ei ole erityisesti käsityöläisen suorittamasta työstä. Aineistossa esiintyi käsityö sanoja usein myös

koulujen, oppilaitoksien ja liittojen nimissä, kuten Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, ja

näistä useimmat olivat ilmoituksissa, joissa kerrottiin tulevista kursseista ja koulutuksesta sekä

koulusta valmistuneista.

Kuvainnollisessa kielessä käsi-alkuisia sanoja on paljon, jolloin niiden avulla yritetään kuvata

subjektiivisuutta, herkkyyttä ja tunteellisuutta, kuten “Ann-Marie on saavuttanut

käsinkosketeltavan tunnun johonkin, joka ei ole tästä ajasta ja paikasta, sijoittamalla sen lähes

ajattomaan aikaan” (3/96, 22) tai “Kynien englantilainen kehittäjä George Parker arveli

kirjoittamisen olevan ihmisen persoonallisimpia toimia, ja toki omakätinen allekirjoitus on

nykyisessä teknisessä maailmassakin varmimman vakuuden merkki” ( 2/96, 4). Tämän tyyppiset

käsi-käsityö sanat otettiin pitkän harkinnan jälkeen analyysiin mukaan, sillä niiden ei todettu

olevan ristiriidassa käsityö-sanojen syvällisen merkityksen kanssa.

Aineistossa esiintyvien käsityö sanojen vähäisyydestä kertoo myös se, että artikkelissa “Kaiverrus

kruunaa arvoesineen” (Haapanen 4/98, 22) esiintyi käsinkaiverrus 17 kertaa ja siten siitä tuli

aineiston yleisin käsityö-käsityöläisyys sana. Ihmetystä sanana herätti aineistossa usein

mainostettu käsinkaiverruskone, joka on laite, jonka telineelle ladotaan käsin kirjakkeet ja käsin

ohjataan piirrintä, jolloin muodostuu haluttu teksti ohuella viivalla metallin pintaan. Sen sijaan

käsinkaiverretun kuvion tuntomerkkejä ovat viisteet sekä syvemmällä ja matalammalla kulkevien

viivojen vaihtelu, jotka myös levenevät ja kapenevat. Kaiverruskoneella työskentely ei

olevarsinaista kultasepänkäsityötä eikä koneen raapima  jälki yhtä elävää ja monimuotoista kuin

käsinkaiverrettu, mutta korostettakoon silti sitä, että on myös tilanteita, jolloin koneella

kaiverrettuun tekstiin voidaan päätyä esteettisin perustein eikä ainoastaan taloudellisin.
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Tähän esimerkkiin kone- ja käsinkaiverruksesta sisältyy jotain hyvin oleellista siitä, mitä ja miten

käsityöstä puhutaan. Taidokasta käsityötä arvostetaan, mutta käsintekeminen on hidasta ja siksi

siitä tulee kallista, jolloin keksitään nopeampia ja tehokkaampia työtapoja. Pyrkimyksenä on

säilyttää käsityön arvostus yhdistettynä liiketaloudellisesti kannattavaan työhön;  korkeatasoinen

laatu ja kunnianhimoisesti toteutettu työ voi usein jäädä toissijaiseksi päämääräksi.

7.3 Pietarilainen perinne ja käsityötaito

Tämän tutkielman aineistossa esiintyville käsityö-käsityöläisyys sanoille oli tyypillistä se, että

niitä  esiintyi useita samassa kirjoituksessa tai sitten ei ollenkaan.  Käsityöläisyydestä kirjoitettiin

paljon historiallisten aiheiden yhteydessä, kuten Fritzschin ( 5/ 96, 28) kirjoittamassa Retretin

kesänäyttelystä “Tsaarien Kultaa” kertovasta tekstistä käy ilmi:

“Näyttely kattaa monisatavuotisen ajanjakson keskiajalta 1900-luvun alkuvuosiin saakka. Esineistö

on venäläiskansallisen käsityö- ja ikonitaiteen parhaimmistoa. Esillä on ikivanhoja temperalla

maalattuja ikoneja, kulta- ja hopeasepäntaidetta, valutöitä, pienoisveistoksia, helmikirjonnan

tuotteita ja emalikoristeisia arvokkaita esineitä. ...  Suurenmoista käsityötaitoa edustavat myös

kaikki muut esineet, mainittakoon vain Kotka-riipus 1700-luvulta, korulipas 1600-luvulta ja mitra

eli piispan hiippa 1600-1700-luvulta.”   

Kultasepänalan historia on koettu aineistossa tärkeäksi ja vanhoja koruja ja hopeaesineitä

esittelevistä näyttelyistä kirjoitetaan paljon. Usein korostetaan suomalaisen kultasepäntaidon

juuria  ja suomalaisten kultaseppien osuutta Fabergén tuotannossa. Pietarilainen perinne on aihe,

joka  toistuu läpi aineiston. 

“Fabergé vierailulle mestareidensa kotimaahan... Fabergén kultasepänverstaidenkin mestareista 15

oli suomalaista. Heidän kekseliäisyytensä ja ammattitaitonsa  loi yrityksen, jonka tuotanto oli

ylivertaista. Myös käsityötaito oli huippuluokkaa. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat savuke- ja

korurasiat, joiden lukot ja saranat ovat lähes näkymättömiä   ...   Alma sai yhtäkkiä ajatuksen:

ristipistomallinen muna! Carl Fabergé hyväksyi ajatuksen, ja kultaseppämestari Albert Holmström

aloitti yhdessä taitavien käsityöläistensä kanssa valmistustekniikan suunnittelun.” (Tillander-

Godenhjelm 2/97, 46 -  48) 
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“Fabergé Fazerilla.   Karl Fazerin Konditoria Oy:n toimitusjohtajan Kristiina Hautakankaan mukaan

idea näyttelystä syntyi kun huomattiin, mikä aarre osaavan henkilökunnan kädentaitoihin sisältyy.

 ...  Konditiomestarin työssä vaaditaan samankaltaista taiteellistä silmää, luovuutta ja hallittua

kädentaitoa kuin kultasepän ammatissakin.” (Fritzsch 2/96, 12)

Historia- ja perinneaiheisissa teksteissä ihannoidaan käsityötä ja käsityöläisiä. Käsityöhön

yhdistetään sellaisia määreitä kuin taito ja laatu. Käsityöstä puhuttaessa aineistossa kirjoitetaan

perinteisestä kultasepän työstä, jalometallikäsityön kulta-ajasta ja osaavasta käsityöläisestä,

käsityö ymmärretään koko kultasepänalan yhteiseksi ihanteeksi. 

Siinä tavassa, miten historiaa ja perinteitä käsittelevissä kirjoituksissa käsitellään käsityöläisyyttä,

on joitain myyttisiä aineksia. Käsityöläisyyden ympärille   muodostuu eräänlainen peruskertomus,

johon sekä Suomen Kultaseppien Liiton jäsenlehden että alalla toimivien ihmisten kesken usein

palataan eritavoin. Yksi näistä ovat kertomukset käsityötaidon jatkuvuudesta, tarinoita siitä, kuka

on ollut kenenkin oppipoika ja vuorostaan mestari jollekin toiselle. Aineistosta löytää useita

esimerkkejä näistä mestari-oppipoika kertomuksista, joita esiintyy etenkin henkilöhaastatteluissa

ja muistokirjoituksissa. Näissä käsityöläismyyteissä näyttää olevan tärkeää päätyä pietarilaisiin

oppi-isiin. Myös Lahden Muotoiluinstituutin kultasepänalan koulutusohjelma tuntee olevansa osa

tätä pietarilaisten kultaseppien perinnettä, kuten kultasepänalan laitoksen pitkäaikainen johtaja

Olli Auvisen haastattelussa todetaan:”Ovan työn jälki näkyy paitsi kokonaisen

kultaseppäsukupolven kouluttajana, myös nykyisen koulurakennuksen suunnittelijana. Hän peri

oppi-isältään Georg Buchertilta pietarilaisen ammattietiikan ja laatuajattelun” (Sikanen, Aaltonen,

Timonen 3/95, 24). Aineistossa on lukuisia esimerkkejä näistä kertomuksista.

 “Georg Buchertin oppi-isien merkityksestä antoi sekä opiskelijoille että opettajille uskoa siihen,

että tällä alalla kannattaa tehdä työtä ja uskoa tulevaisuuteen. Georg Buchertin isä oli taitava

kaivertaja Pietarissa. Isältään GB saikin ensi opin ammattiin.”  (Fritzsch 6/95,  55)   

“Pekka Kiviluodon kultasepänura alkoi parhaalla mahdollisella tavalla, sillä jo 1970 hän pääsi

kultasepäksi A. Tillanderille aikana, jolloin siellä valmistettiin upeita jalokivikoruja. Oppinsa hän

sai siellä Oleg Krogerukselta, joka puolestaan oli saanut oppinsa suoraan talon Pietarissa

työskennelleiltä kultasepiltä. Näin ollen hänen taitonsa periytyvät suoraan vanhan Pietarin

kultaseppämaailmasta. Hän laskeekin kuuluvansa koruntekijänä pietarilaiseen  koulukuntaan, jonka
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taitajia meillä ja muualla on vain todella harvoja.” ( 7/97, 31)

 

“Tarkiaisella oli palveluksessaan mm. kaksi venäläistä, vallankumouksen tieltä Pietarista paennutta

mestaria, joiden oppipoikana sain olla, Lätti muistelee” ( 7/98, 8)   

 

Pietarilainen perinne merkitsee tähän aineistoon perustuen laatua ja ammattietiikkaa, jotka

yhdistyvät jonkinlaiseksi lojaaliseksi “veljeydeksi” ja ammattiylpeydeksi. Käsintekeminen ja

käsityöläisyys liittyvät myös oleellisesti pietarilaiseen kultasepäntyöhön, joka kukoisti viime

vuosisadan vaihteen molemmin puolin. Pietarilaiselle kultasepäntyölle ja etenkin Fabérgen

työhuoneelle oli tyypillistä se, että ammattitaidon merkitys ja taidokkaasti toteutetut esineet olivat

tärkeämpiä kuin materiaalin hinta. Mielenkiintoista on myös se, että myytti pietarilaisesta

perinteestä elää voimakkaana, vaikka suomalaisen kultasepänalan historialliset juuret ja

suurimmat tyylivaikutteet ovat historiallisista syistä tulleet Ruotsista ja Ruotsin kautta (Pylkkänen

1947; Kruskopf 1989; Vainio-Korhonen 1994).  

7.4 Ristiriitainen käsityö 

 

Aineistoa analysoimalla löytyy useita esimerkkejä erilaisista ristiriidoista ja vastakohtapareista,

joiden yhteensovittaminen käytännössä tuntuu olevan vaikeaa. Esimerkkinä voidaan mainita

käsityön ja taloudellisuuden tai käsityön ja taiteellisuuden yhdistäminen. Kultasepänalan

teollisuus on viime aikoihin asti ollut käsityövaltaista ja aineistosta nousevissa ristiriidoissa on

havaittavissa koko alalla vallitsevan rakennemuutoksen mukanaan tuomat ongelmat ja

epätietoisuus, jotka nivoutuvat voimakkaasti käsityötaidon merkitykseen kultasepän arjessa sekä

sitä kautta kysymykseen ammatin sisällöstä ja olemassaolon oikeutuksesta ja tarpeellisuudesta.

Useassa artikkelissa voidaan ihmetellä sitä, miksi käsintekeminen maksaa ja miksi monipuolisesti

ammattitaitoisia käsityöläisiä ei saada pysymään teollisuuden tarjoamassa vaihetyössä.  Toisaalta

pohditaan sitä, voidaanko käsityöläisyyttä ja taiteellisuutta yhdistää ja mikä niiden osuus on

koulutuksessa, jonka pitäisi pystyä vastaamaan alan muuttuviin vaatimuksiin. Seuraavaksi

käsitellään näitä vastakohtaisuuksia ja pohditaan niiden merkitystä tämän päivän alalla

työskentelevälle kultasepälle.   
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7.4.1 Käsityö ja taloudellisuus

Tässä aineistossa käsityön tekeminen nähdään usein pelkän tekniikan hallitsemisena, jonka

säilyttäminen koetaan toisaalta tärkeäksi, mutta toisaalta taloudelliseksi taakaksi, kuten ( 4/97,

 22) sanotaan “Se mikä taitajan käsityön arvossa menetetään, voitetaan tehokkuudessa ja työn

jäljen varmuudessa”. Käsityötä pidetään myös “laadultaan sattumanvaraisena” verrattuna koneen

varmuuteen ja ennalta odotettavuuteen. Käsityö tekniikkana -ongelmaan etsitään ratkaisua

tuotantoteknisistä ratkaisuista. Konetekniikan puolesta puhuu myös se, että koulutetut

käsityöläiset ovat työvoimana hankalasti käsiteltäviä eivätkä viihdy työssä. Lisäksi työvoima on

kallista.

“Meidän työhönottokriteerimme ovat selvät. Haluamme paikkakuntalaisia, alle 25-vuotiaita ihmisiä.

Nuorempia on helpompi komentaa, jos pitää panna housuihin vauhtia, sanoo toimitusjohtaja Petri

Järvinen, 30. Kokemusta kultasepäntyöstä ei tarvita; olen joskus rekrytoinut valmiita kultaseppiä,

eikä lopputulos ole aina välttämättä ollut hyvä. Paikkakuntalaiselle nuorelle tämä on ainakin

parempi ja siistimpi työpaikka kuin paikallinen kalatehdas. -Kultaseppäkoulutus on ajastaan jäljessä:

siellä ei takuulla opeteta, miten valmistetaan koru alle kymmenellä markalla.” (Ab Dalsbruk Guld-

Taalintehtaan Kulta Oy:n omistajan Petri Järvisen haastattelu,  Haapanen 8/97, 16) 

“Kultakeskus kyllä vaalii perinteitään ja arvostaa juuriaan, mutta siitä on samalla kehitetty yksi

maailman nykyaikaisemmista hopeatuotteiden valmistajista. ... “80-luvun alussa Kultakeskuksen

tuotanto oli yhä käsityövaltaista, kuten alalla yleensäkin. Vuosikymmenen vaiheessa oli eletty

erittäin vaikea vaihe, kun hopean hinta oli noussut hetkellisesti rajusti. Kun hinta palautui

normaalitasolle, kysyntä lähti kasvuun, katsoimme hetken oikeaksi lähteä kehittämään tuotantoa.

Toisaalta nähtiin, että työvoiman saanti käsityötehtäviin oli vaikeutumassa, koska se ei enää

kiinnostanut nuoria.” toteaa Ilkka Ruohola. Teollisen valmistuksen pelättiin tappavan kultaseppien

käsityötaidon Suomesta. Sanottiin myös, ettei automatisoidulla tuotantolinjalla valmistettu

jalometalliesine olisi yhtä arvokas kuin kultasepän käsistä lähtenyt. “Kyllä Leijonahopean laatuun

kuuluu, että esimerkiksi jokainen samaan ruokailuväline sarjaan kuuluva esine on samanlainen.

Tuotannon tarkkuus on parantunut. Sitä paitsi käsityö on säilynyt ja tulee säilymään tuotannossa

erityisesti pintakäsittelyssä.” (Kultakeskus Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Ruoholan haastattelu,

Haapanen 4/98, 14 - 16)     

Perinteitä arvostavalla kultasepänalalla halutaan nähdä käsityötä myös monissa teollisen

valmistusprosessin vaiheissa, kuten edellisessä Kultakeskus Oy:stä kertovasta artikkelista
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lainatusta kappaleessa puhutaan pintakäsittelystä. Pintakäsittely on tarkkaa työtä, mutta

kultasepän koulutusta se ei vaadi ja soveltuisi myrkyllisyytensä ja monotoonisuutensa takia

suurelta osin automatisoitavaksi. Huomionarvoista on myös aineistossa usein esille tuleva jaottelu

teollisiin yrityksiin ja pieniin verstaisiin ja työhuoneisiin, jolloin suuret yritykset esitetään

menestyneempinä, parempina ja elinvoimaisempina kuin pienet. Taloudellisella tuloksella

mitattuna näin varmasti useimmiten on, mutta esimerkiksi työtyytyväisyys, itsensä toteuttaminen

työssä ja ekologisuus ovat rahassa vaikeasti mitattavissa.

Ongelmia syntyy taloudellisen ajattelun ja käsityöläisen perusarvojen (esim. Henriksson 1994,

Kaipainen 1996), kuten laadun, yksilöllisyyden  ja taidon yhteensovittamisessa.Sekä laatuajattelu

että ammattitaito ymmärretään käsityöläisen etiikan perusarvoiksi, mutta niiden sisällyttäminen

käytännön elämään ymmärretään vain perinteen osaksi, jolloin näiden arvojen sisäistäminen on

vanhojen mestarien yksinoikeus ja vain vanhat mestarit voivat ne täysin ymmärtää, kuten

Kivipuron kirjoittamassa artikkelissa “Turkulaiset veteraanikultasepät vaalivat perinteitä” ( 6/ 95,

52).Tässä artikkelissa tulee myös selvästi ilmi “me vanhat - te nuoret” eli “mestari-oppipoika”

asetelma, joka toistuu systemaattisesti koko aineistossa käsityöstä puhuttaessa, kuten edellä

käsitellessä pietarilaista perinnettä.

“Luostarinmäen käsityöläismuseon avajaisia vietettiin kesäkuussa 1940 ja alusta alkaen oli

käsityöläisten toiminta ja eri ammattien esittely osa museon toimintaa. Vuonna 1947 kokoontuivat

vanhat mestarit ensimmäistä kertaa Luostarinmäelle Käsityötaidon merkeissä. Sodan jälkeen tätä

kansainvälisestikin tunnettua Käsityötaidon viikkoa on vietetty joka vuosi elokuun lopulla. Tällöin

museon eri osastoille on kutsuttu eri käsityöalojen taitajia esittelemään yleisölle vanhoja

käsityömenetelmiä niissä puitteissa, mitä museon mahdollisuudet sallivat.    ....   Kun tämän

“Turkuriipuksen valmistaminen alkoi, oli ilman muuta selvää, että me konkarit, jotka vielä osaamme

käyttää lehtisahaa ja drilliporaa, otamme vastataksemme koko Käsityötaidon päivistä kultaseppien

osalta.”

Aineiston perusteella kultasepän alalla pidetään tärkeänä säilyttää perinteet ja samalla luoda

taloudellisesti kannattavat mahdollisuudet jalometalliesineiden valmistukselle, ettei “kultasepän

ala jäisi viilan ja pihtien varaan”. Kirjoituksissa tuodaan kuitenkin voimakkaasti ilmi

kädentaitojen tarpeettomuus ja voimattomuus alan kehittämisessä, kuten Jukka Korkeila asian

ilmaisee “Pitää tehdä töitä sellaisilla laitteilla ja menetelmillä, ettei tarvitse repiä töitä kellon
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ympäri” (Haapanen 1/97, 20). Toisaalta on huomioitava myös materiaalin kalleus, jonka

korostaminen taloudellisessa merkityksessä luo paineita vähentää kiinteitä kustannuksia, kuten

työntekijöiden palkkaa sivukuluineen. 

“Kultasepäntyötä pidetään perinteisesti käsityöammattina. Kansainvälinen kilpailu pakottaa

kuitenkin teolliset valmistajat etsimään käsityötä tehokkaampaa teknologiaa. Nopeinta kehitys on

ollut suunnittelussa ja mallinnuksessa, jotka tulevaisuudessa tapahtuvat käsin koskematta,

tietotekniikan avulla. Esimerkiksi valutekniikassa on käytössä menetelmä, jossa timantit istutetaan

muotteihin ennen valua, ja vaivalloinen istuttaminen käsin jää näin pois. Tällä menetelmällä

timantteja pystytään istuttamaan samassa ajassa kymmenkertainen määrä käsin tapahtuvaan

istuttamiseen verrattuna. Tehokkuusetu on siis huomattava.” (Haapanen 1/97, 18)  

Kultasepän työn kehittäminen taloudellisten vaatimusten perusteella luo uudenlaisia paineita

kehittää ammattia ja sen sisältöä. Toisaalta näistä ristiriidoista voidaan tehdä myös sellainen

johtopäätös, että käsityöllä on ollut merkitystä historiassa, mutta nykyiset laatu- ja

ammattitaitovaatimukset ovat toisenlaisia. Laatu voisi merkitä esineiden virheetöntä

kloonaamista, ammattitaito esineiden tehokasta valmistusta ja markkinointia oikeille

kohderyhmille  ja yksilöllisyys myyntitapahtuman ainutkertaisuutta, jolloin käsityöläisyys sekä

käsityöläisen eettiset arvot ja kultasepän alan perinteet muuttuisivat sanan helinäksi, jolla olisi

lähinnä mainos arvoa.

7.4.2 Käsityö ja taiteellisuus

Kultaseppien koulutuksessa on tapahtunut suuria muutoksia, kuten ammattikorkeakoulu-uudistus

ja uuden 3-vuotisen artisaanilinjan perustaminen Lahteen , joilla on pyritty vastaamaan työelämän

uusiin haasteisiin. Mielenkiinnon kohteeksi nousee käsityön merkitys alan ammattikoulutuksessa,

sillä käsityö ja taiteellisuus ovat toinen aineistossa esiintyvä ristiriitainen käsitepari, kuten

Suomen Kultaseppien Liiton toiminnanjohtaja Pekka Kautto kirjoittaa pääkirjoituksessa

“Kultaseppäkoulutus muutosvaiheessa” ( 4/95, 3):

 “Alalla on pitkään käyty keskustelua kultaseppäkoulun/opiston opetussisällöstä lähinnä siltä osin,

miten valmiita oppilaat ovat kohtaaman työelämän. Selvemmin sanottuna kysymys on ollut
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taiteellisuuden ja käsityön välisestä suhteesta. ...  Koko ajan on pidettävä huoli siitä, että maamme

kultasepänala saa piiriinsä hyvin koulutettuja, tehtäviinsä motivoituneita ihmisiä. Kultasepänalan,

opetusviranomaisten ja koulun yhteistyöllä kehitettiin käytännönläheinen kouluasteinen tutkinto,

jossa pääpaino on kädentaidoilla. 2,5 - 3 -vuotinen opiskelu ei tuota itsenäisen kultasepän

pätevyyttä vaan tähtää käytännön työtehtäviin”

Kyseistä artikkelia tutkimalla huomaa myös muita vastakohtapareja, jotka ovat kuin valmiiksi

annettuja, kuten jaon koulutukseen ja työelämään, ikään kuin ne olisivat asioita, joiden

yhdistäminen on harvinaista miltei mahdotonta. Taustalla kuultaa pelko ja huoli siitä, että

koulusta ei saada tarpeeksi tasokasta tai sopivaa työvoimaa alalle. Artikkelissa näkyy myös

Suomen  Kultaseppien Liiton aktiivinen rooli koulutussuunnittelun yhtenä osapuolena.

 

Aineistossa on kaksi Kultaseppäopiston opettajan haastattelua, joissa kummassakin pohditaan

käsityön osuutta opiskelussa ja työelämän uusia haasteita. 

“Yritysjohdon pitäisi löytää koulusta valmistuneiden parhaat osa- alueet ja käyttää niitä hyväkseen,

toteaa haastateltava ja toivoo etteivät opiskelijat puolestaan hylkäisi unelmiaan heti valmistumisen

jälkeen vaikka joutuvatkin kohtaamaan vaikeuksia. ... Yhteiskunnan muuttuessa tietoyhteiskunnaksi

ovat opiskelijoiden kädentaidot jääneet taka-alalle. Tiedolliset valmiudet ovat sitä vastoin

laajemmat kuin aikaisemmilla sukupolvilla” (Olli Auvisen haastattelu. Sikanen, Aaltonen, Timonen

3/95, 24) 

“Minkälaiset ominaisuudet ovat tärkeitä kultasepänalalle aikovalle nuorelle? Kumpi on tärkeämpää,

kädentaito vai taiteellinen lahjakkuus?- Muotoiluinstituutin pääsykokeissahan mitataan näitä

molempia ja molempien puolten pitäisi olla vahvoja. On niitäkin, jotka tulevat suoraan lukiosta

ilman, että ovat koskaan aikaisemmin käsitelleet alan materiaaleja. Yleensä kouluumme tulevat ovat

pienestä pitäen harrastaneet tämänkaltaisia kädentöitä -piirrelleet, veistelleet, askarrelleet yleensä.

Nykyisin pitäisi omata myös viestintätaitoja, pitäisi osata ilmaista itseään sanallisesti ja kuvallisesti.

” (Mikko Seppälän haastattelu. Haapanen 5/96, 20 - 21) 

Seppälän haastattelussa kuultaa huolestuminen siitä, että alalla on “monenlaisia ja -tasoisia

yrittäjiä, ja lahjakkaimmat jäävät helposti massan jalkoihin eikä heitä huomata.” Ratkaisuksi hän

ehdottaa teollisuuden pitkäjänteistä tukea nuorille ja lahjakkaille suunnittelijoille. Aineistoa

tutkimalla käy hyvin ilmi se jännite, joka vallitsee oppilaitoksen ja työelämän edustajien kesken;
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“alalle kaivataan arkipäivän puurtajia, käsityön tekijöitä ja laitteiden käytön hallitsevia

ammattilaisia, kun taas koulutuksessa painotetaan taiteellisuutta, muotoilua ja

luovuutta”(Haapanen 8/96, 8) . Kuitenkin erityisesti kansainvälisten korumessujen yhteydessä

puhutaan siitä, että taiteellisuus yhdistettynä käsityöhön on  “nuorten, kokeilevien muotoilijoiden

työtä, johon koruteollisuus tulee mukautumaan - vuosien viiveellä tosin” (Haapanen 4/98, 8).

Aineiston tulkinnan ristiriitainen päätelmä ja tulos on se, että käytännön elämässä taiteellisuus

yhdistetään joko opiskeluelämään kuuluvaan kokeiluvaiheeseen tai teolliseen muotoiluun eikä

käsityöhön tai käsityöyrittämiseen. Samalla opiskelun pitäisi tukea ja vastata niitä työtehtäviä,

joita työelämä tarjoaa.  

“Koulutus voi olla korkeatasoista myös taiteellisesti; paluu arkeen tapahtuu kyllä sitten, kun oppilaat

siirtyvät valmistuttuaan työelämään. Oppilastyöthän ovat kaukana kaupallisista tuotteista, mutta ei

siinä mitään pahaa ole; se on kokeellisuutta, joka kuuluu opiskeluvaiheeseen. Markkinat määräävät,

mitä voidaan kaupallisesti toteuttaa, sanoo Kultaseppien Liiton puheenjohtaja Timo Nupponen”

(Haapanen 8/96, 8)

 

Käsityön ja taiteellisuuden yhdistäminen ei ole myöskään kaikille aineistossa esiintyville

kultasepille yhtä itsestään selvää kuin koulutuksen suunnittelijoille.

“Sen ymmärtää, että taiteilijoita palkitaan, mutta minä olen tällainen käsityöläinen, sanoo Vuoden

Kultaseppä Toivo Valkama, joka tunnetaan kädentaidon mestarina, näyttävien palkintoesineiden

tekijänä.” (8/98, 28 - 29)

Taiteellisuuden ja käsityön yhdistäminen on kuitenkin ristiriidatonta historiallisissa yhteyksissä

sekä erilaisissa kilpailuissa menestyneiden ja kansainvälistä tunnustusta saaneiden kultaseppien

työn kuvauksissa, kuten seuraavat esimerkit osoittavat.

“Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö on  myöntänyt akateemikko Bertel

Gardbergille, kansainvälisesti kuuluisalle, monipuoliselle taiteilijalle, tunnustuspalkinnon modernin

suomalaisen hopeasepäntaiteen luojana, johtavana mestarina ja edistäjänä. Perusteluina olivat BG:in

pitkän uransa aikana korostama osaavan käsityötaidon merkitys kulttuurille ja sen säilyvyydelle.

Tunnustusta annettiin myös materiaalilähtöisen muotoilun ajattomuudelle ja henkistyneisyydelle.

Tunnustukseen vaikuttivat materiaalien ominaisuuksien kunnioittaminen, tekninen osaaminen,

tuotannon ajattomuus sekä käsityön merkityksen korostaminen.” (Fritzsch, 6/96, 44)     
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“Schmuck Europa - Tendencen kohokohta. Jo kahdeksatta kertaa tässä erikoisnäyttelyssä esittelee

yli 100 kansainvälistä korutaiteilijaa ja käsityöläistä mielikuvituksellisia koruja - poikkeavia

toteutuksia ja korkealaatuisia koruideoita arvokkaista materiaaleista, jalometallista ja kivistä. ( 4/97,

6)

 
“Tendence 97. Kultasepänalan taidekäsityön edustajia oli messuilla runsaasti.” (Fritzsch 6/97, 44)

Lahden käsi-ja taideteollisuusoppilaitokseen tuli kaksi kultamitalia lokakuun lopulla Hollannin

Groen ingi s sa  p ide tyi s sä  a l l e  24 -vuo t i a i d e n  E u r o o p an  ens immäis i s sä

ammattitaitomestaruuskilpailuissa. ... Mestareilla oli kädentaidot hallinnassaan jo ennen kouluun

tuloa. 7-vuotiaana kotipajassaan aloitellut Pauli Smeds on kädentaitaja jo kolmannessa polvessa.

( 8/98, 4) 

Taiteellisuus ja käsityö -pari on mielenkiintoinen siksi, että ne kumpikin liittyvät taitoon tehdä

ja itseilmaisuun tämän taidon avulla, mutta myös siksi, että sekä taiteilijan että käsityöläisen

elämäntavat ovat samankaltaisia ja niihin liittyy tietynlainen, jopa naivi ihanteellisuus

(Henriksson 1994, Erkkilä & Vesanen 1989, tässä tutkielmassa alaluku 3.1). Kultasepän

ammatinkuvan muuttumisesta ja koulutuksen monipuolistuessa kuilu ammatin käsityöläisiin

ihanteisiin ja työelämän taloudellisuuteen perustuviin näkemyksiin syvenee. Myös monissa

yhteyksissä pelkän käsityö sanan sijasta puhutaan taidekäsityöstä tai teollisuus- ja

käsityömuotoilusta (esim.  5/97, s. 45; 4/98, s. 12) myös käsinkaiverrusta kutsutaan

taidekaiverrukseksi (Haapanen 4/98, 23).  

7.4.3 Käsityö ja tulevaisuus

Edellä on kerrottu rakennemuutoksesta ja koulutusuudistuksista sekä niiden vaikutuksesta

kultasepänalan kenttään. Seuraavaksi esitetään aineistossa esiintyviä ajatuksia kultasepänalan

tulevaisuudesta, mitä tulevaisuudelta odotetaan, toivotaan tai pelätään. On selvää, että kultasepän

ammatin kuten muidenkin ammattien harjoittajan olisi voitava hankkia toimeentulonsa omalla

koulutustaan vastaavalla työllään. Toisaalta  työn tulisi olla taloudellisesti kannattavaa. Tässä

aineistossa käsityöläisyys on usein merkinnyt ihanteellisuutta ja perinteiden vaalimista, mutta sille

esitetään myös käytännön sovelluksia, jotka  liittyvät  yrittämiseen, uudenlaiseen
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galleriatoimintaan ja verkottumiseen. 

“Kurssin vetäjä, metallitaiteen lehtorin Juhani Heikkilän mielestä muotoilu ja käsityömäinen

studiotuotanto on tulevaisuutta - jopa Suomessa” ( 4/95,  31)

“Kilpailutehtävänä oli suunnitella ja valmistaa käsityönä nykyaikainen käyttöesine. Kilpailun

toivottiin innostavan nuoria harjoittamaan kädentaitojaan ja kehittämään niitä. Järjestäjät,

Mestarikillat ja Paulig Oy, halusivat myös herättää nuorissa kiinnostusta käsityöammatteihin niin,

että he voisivat nähdä käsityöläisyyden varteenotettavana tulevaisuuden mahdollisuutena.

Kilpailutöiden suuri määrä viittaa siihen, että Suomessa on kasvamassa uusi kädentaitajien polvi.”

( 1/96, 46)

“Suomessakin on Avestopouloksen mukaan jälleen avautumassa markkinat myös uniikeille ja

käsintehdyille koruille. ... “Kaipaan vapautta materiaalivalinnoissa ja haluan panna koruihin

enemmän itseäni!” Avestopoulos sanoo olevansa käsityöläinen. Hänen mielestään kultaseppä ei

voi olla ainoastaan muotoilija, vaan työ vaatii myös monipuolisia kädentaitoja.” (Saarinen &

Nuutinen 8/86, 9)  

“-Suuri etu on tietysti sekin, että Union Design tarjoaa sepän käyttöön työkaluja, koneita ja laitteita,

joita aloittavalla sepällä ei olisi mahdollisuus hankkia ainakaan aluksi. Nyt jokaisen ei tarvitse

hankkia konevalssia tai pylväsporakonetta. Omilla käsityökaluilla pääsee hyvin alkuun, sanoo

Kirsti Doukas.” (Haapanen 1/98, 20)

Alan tulevaisuus nähdään sellaisena yrittämisenä, jossa käsityöläisyydelle löytyy vain vähän tai

ei yhtään sijaa. Suomen Kultaseppien Liiton jäsenyrityksistä yli puolet kuuluu teollisuusyrityksiin

ja vähittäismyyntiliikkeisiin, joiden toimialaan perinteinen käsityö sopii lähinnä alihankintatyönä

korjaustöissä ja niissä tilaustöissä, jotka ovat uniikkikappaleita tai piensarjoja (esim. Haapanen

4/98, 14).  Alan pelätään  jäävän “viilan ja pihtien varaan”, aineistossa esiintyykin useita

esimerkkejä siitä miten tärkeää on pysyä “kehityksen kelkassa” mukana ja siirtyä käyttämään

tehokkaampia tekniikoita. Käsityö kuuluu myös tuotantoteknisessä mielessä menneisyyteen ja

teknologiaan lähinnä tietotekniikan sovelluksiin turvaaminen koetaan kilpailun ja taloudellisen

menestymisen kannalta välttämättömäksi. Esimerkiksi ennen korujen valamista piti aikaisemmin

valmistaa  niin kutsutun mallikorun prototyyppi käsin, mutta tietotekniikan avulla valmis malli

syntyy vahaan suoraan suunnitteluohjelman luoman datan perusteella.
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“-Minulla on semmoinen yrittäjän suoni päässä, Alpo Tammi Vuoden Kultaseppä 1996 valistaa. -

Aina on ollut kova hinku kaupantekoon. Varsinaista kultasepän työtä Alpo Tammi teki yrityksen

ollessa pieni verstas, ja myöhemminkin hän istutti kiviä koruihin, kunnes vanha käsityötekniikka

ei enää ollut taloudellisesti järkevää. Hänen alaansa on ollut firman pyörittäminen ja kaupanteko”

(Fritzsch 8/96, 31)   

 
“Platinoro jatkaa Turun kultaseppäperinteitä. Laajennuksen myötä Platinoron liikeidea on muuttunut

maahantuonnista ja käsityömuotoisesta valmistuksesta teolliseen lahjatavaroiden valmistukseen

ja tukkumyyntiin.” ( 1/97, 28)

“Vaikka jokainen malli ei olisikaan täysin omaperäinen design-oivallus, niin yhden uuden mallin

tekemiseen menee käsityönä paljon aikaa: se luonnostellaan, piirretään puhtaaksi ja sen jälkeen

kultaseppä tekee korusta prototyypin. Prosessiin menee kaikkiaan pari päivää mallia kohden” (Jukka

Korkeilan haastattelu, Haapanen 1/97, 18 - 19)

Alan kehittämisen kannalta suuria odotuksia on luotu Kultasepänalan Kehittämiskeskus Auriaan

ja nähtäväksi jää, minkälaista annettavaa  Kehittämiskeskuksella on  käsityöyrittäjälle vai luoko

tarkempi tutkimus uudenlaisia sisältöjä kultasepänammatille. Kultasepänalan Kehittämiskeskus

nähdään myös ympäristönä, jossa taiteellisuus ja arkitodellisuus voivat kohdata, sillä alaa

pidetään myös sisältäpäin  vähän “sijoilleen jämähtäneenä” (Haapanen 8/96, 6). Aurian yhtenä

tehtävänä on kuroa umpeen sitä kuilua, joka on syntynyt koulutuksen ja työelämän välille. 

Kultasepänalan tulevaisuutta voidaan pohtia myös korun käyttäjän ja ostajan näkökulmasta,

jolloin “markkinat” saavat ihmisen kasvot. Korunkäyttäjien mielipiteitä ei ole lehdessä usein

esitelty muuten kuin myyntilukuina. Erityisesti Kello- ja Kultasepänala-lehdessä (Thorén 8/98,

18 -21) julkaistut artikkelit:”12 kysymystä koruista” ja “Tekijöiden näköiset korut” toivat korun

käyttäjän näkökannan esiin. “12 kysymystä”-artikkelissa kysyttiin neljältä julkisuuden henkilöltä

heidän suhdettaan koruun ja “Tekijöiden näköiset korut”-artikkelissa neljää julkisuuden henkilöä

pyydettiin suunnittelemaan koru, jotka myös valmistettiin. Seuraavassa esimerkkejä artikkeleissa

esitetyistä mielipiteistä.

“Korussa arvostan sitä, mitä se edustaa ja miten se on tehty. Käsityötaito on fantastinen asia.

Minulla sitä ei ole, mutta äidilläni oli loistava käsityötaito. Intian tuhansia vuosia vanha
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käsityötraditio mykistää minut, samoin kuin idässä säilynyt käsityötaito.” (Lenita Airiston

haastattelu)

“Korun valintaan vaikuttaa se, että koruntekijälle korun luominen ja valmistaminen on sydämen

asia. Nähdessäni korun, jossa käsityötaito yhdistyy edellä mainitsemiini tekijöihin saatan tehdä

impulssioston.”(Rita Tainolan haastattelu)    

“Näen nyt selvemmin. Että korun valmistus on vaativa prosessi, ja kunnioitan ihmisiä, jotka

työskentelevät kultasepän käsityöammatissa.” (Tommy Tabermanin haastattelu)

“Kosketus kultasepän käsityöläisammattiin oli hieno kokemus. Sitä vaan kelaa arkielämän

putkessa eikä tajua, mistä tavarat tulevat. Tavallinen ihminen on siirtynyt niin kauaksi uniikkityöstä,

ettei tule ajatelleeksi, että mieleisensä korun voisi teettää kultasepällä.” (Kata Kärkkäisen

haastattelu)

Alan ulkopuolisten silmin käsityötä pidetään kultasepänammatin kulmakivenä, jota ei nähdä vain

markkinointi keinona tai historiallisena perinteenä. Kultasepänalan tulevaisuutta ja

käsityöläisyyden merkitystä voisi pohtia myös asiakaslähtöisesti, jolloin pääosaan pääsisi koru

ja korunkäyttäjä eivätkä alan  tuotannolliset tarpeet tai perinteet.  Alalle tuo uusia haasteita

uudenlaiset kuluttamisen tavat, kuten tv-shoppailu, elämyksellinen kuluttaminen tai ekologisuus

(esim. Ilmonen 1993, 207). Aineistossa ristiriitaisena pidetyn käsityön liittäminen uusiin tapoihin

kuluttaa ei ehkä olekaan niin ristiriitaista kuin tuotantoteknologisesti ajatellaan. Uudet

kulutustottumukset voivat jopa avata fabergélaisia mahdollisuuksia käsityöläisille, jolloin

ammattitaidon merkitys korostuu ja koru on esineenä tärkeämpi kuin koruihin käytetty materiaali.

8 KULTASEPÄN AMMATIN KUVA

“-Kultasepäntyö oli tähän päivään verrattuna enemmän käsityötä kuin nykyisin. Kaikki tehtiin käsin.

Oikeassa kultasepäntyössä oli sentään semmoinen tunne, että sai jotain konkreettista käsillään

aikaan.” (Aarne Vistalan haastattelu, Haapanen 6/98, 54 - 55)
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Tämän tutkielman aineiston avulla saatiin useita määritelmiä ja tulkintoja siitä, millainen

kultasepän ammatinkuva on, ja millaisena käsityöläisyyden osuus nähdään tämän päivän ja

tulevaisuuden kultasepänalan ammattilaisille. Edellisessä luvussa on kuvattu erilaisia

käsityöläisyyteen liittyviä ristiriitoja, jotka useimmiten tulevat esiin koulutuksen ja työelämän

vaatimusten kautta. Grounded Theory -menetelmän avulla etsittiin syvyyttä ja luotettavuutta

sisällön erittelyn ja kontekstianalyysin antamaan tulokseen, joka osin toimi myös osana Grounded

Theoryn avoimen koodauksen vaihetta. Usean koodausvaiheen tuloksena esitetään pääkategoriat,

jotka esiintyvät myös alalukujen 8.1, 8.2 ja 8.3 niminä eli 1) Muuttunut ammatinkuva ja 2) Koru

ja sen tekijät ja 3) Alan arvo ja perinne,  ja joiden ominaisuuksia ja sisältöä selitetään.  

Tässä luvussa on tarkoitus tuoda esille näitä tulkintoja ja yhdistää kaikki  aineistossa esille tulleet

käsityöläisyyttä koskevat seikat ja esittää niiden perusteella näkemyksiä siitä, millainen

kultasepän ammatinkuva tämän aineiston perusteella muodostuu ja minkälaisena nähdään

käsityöläisyyden asema tämän päivän ja tulevaisuuden kultasepänalan ammattilaiselle. Lisäksi

pohditaan sitä, miten Suomen Kultaseppien Liitto tukee kultasepän ammatin professionaalisuutta,

sekä mikä on aineiston suhde ammatillisen esiymmärryksen muovaamaan kuvaan

käsityöläisyydestä. Aineistosta on pyritty lainaamaan painotetusti henkilöiden mielipiteitä ja

käyttää niitä haastattelumaisesti.  Tärkeitä koodisanoja , ulottuvuuksia, on lihavoitu, kuten

edellisessäkin luvussa.

8.1 Muuttunut ammatin kuva

Tässä tutkielmassa aineistosta nousi useita erilaisia kultasepänalaa koskettavia käsityöläisyyteen

liittyviä kysymyksiä, kuten mitä tarkoitetaan kultasepän ammatilla ja koulutuksella alan

ammattiin. Pohdintaa herättivät kysymykset myös siitä, miten  yrittämisen rajat muodostuvat,

joista useimmat ovat leimaukseen ja lainsäädäntöön liittyviä. Alan ammattilehdessä käytiin

keskustelua korun olemuksesta; mitä tarkoitetaan korulla, työn tuotteella ja minkälainen suhde

sillä on suunnittelijaan ja tekijään, myyjään ja käyttäjään. Seuraavaksi selvitetään aineistosta

löytyviä vastauksia näihin kysymyksiin, jotka kaikki osaltaan vaikuttavat siihen, minkälaiseksi

kultasepän ammattikuva muodostuu ja mikä merkitys käsityöläisyydellä sille on.
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8.1.1 Alan ammatit ja työelämän haasteet

“-Liiton puheenjohtajana matkustelin paljon ympäri maata ja kävin alan liikkeissä. Kysyin joskus,

että kumpia te nyt olette, kelloseppiä vai kultaseppiä. Vastaus saattoi olla, ettei kumpiakaan, me

ollaan vähittäiskauppiaita!  ”(Aarne Vistalan haastattelu. Haapanen 6/98, s. 54)

“Haapasalon (Kello- ja Jalometallialan myyntimiehet ry:n puheenjohtaja 1995) mukaan ala on

vuosien mittaan muuttunut tuntuvasti. Liikkeiden ketjuuntuminen on muuttanut koko alan imagoa.

Erityisesti isoista kaupungeista ovat vanhat, perinteiset perheyritykset katoamassa. Perheyritykset

ovat muuttuneet selkeämmin liikeyrityksiksi. Alennusmyynnit ovat sekoittaneet alan

kuvaa”.(Salonen 2/95, 51)“

Edellä olevat lainaukset kuvaavat hyvin ammatin sisällön muuttumista ja laajenemista

käsityöläiskultasepästä joksikin muuksi. Siihen, mitä tällä “jollakin muulla” tarkoitetaan, löytyi

muutama vastaus myös Kello- ja Kultasepänala lehden sivuilta. Alan koulutusväyliä ja

sijoittumista työelämään on selostettu tässä tutkielmassa luvussa neljä ja todettu

kultasepänammatin olevan sekä menneinä aikoina että nykypäivänä etupäässä käsityöyrittäjän

ammatin. Toisaalta aineistossa on useaan kertaan tullut esiin se ristiriita, että koulutus ja työelämä

eivät vastaan toisiaan, sillä koulutus tuottaa yhä itsenäisiä käsityöyrittäjiä ja taidekäsityöläisiä,

mutta kultasepänala tarvitsisi työntekijöitä teollisuuteen ja tuotetietoisia myyjiä

vähittäisliikkeisiin.

“Suomalaisen kultasepän alan ja korumuotoilun tasoa pohdittaessa voi lähteä esimerkiksi siitä

historiallisesta tosiasiata, että Fabergén 25 kultasepästä viisitoista oli suomalaisia. -Meillä ei ole siis

mitään hävettävää. Ammattitaito on kyllä säilynyt, mutta tänä päivänä sen ei anneta päästä esiin.

Kultasepät on alistettu massatuotannolle: he istuttavat kiviä sarjatuotantona tehtäviin koruihin,

kokoavat, kiillottavat ja  viimeistelevät. Suomessa pitäisi keskittyä laatukorujen tekemiseen ja

antaa kultasepille mahdollisuus tehdä ammattitaitoaan vastaavia tuotteita.” (Jan Roosin haastattelu.

Haapanen 5/97, 11)

“Valmistuttuaan häntä eivät juuri innostaneet Suomen niukat työllisyysnäkymät - tarjolla oli lähinnä

tehdas- tai korjaustöitä. Avestopouloksen mielestä neljän vuoden koulutuksella osaa ja pitäisi

saada tehdä haastavampaa työtä. Ulkomaat tarjosivat hänen mielestään mielekkäämmät vaihtoehdot.

Yhdysvaltoihin Avestopoulos päätyi yllättävän työtarjouksen houkuttelemana. Hän työskenteli

Nantucket Goldworks Inc:ssa, galleriassa, joka sijaitsee Cape Codissa” (Saarikoski, Nuutinen 8/96,
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9)

Kultaseppä ammattinimikkeenä on myös hämärtynyt, sillä aineistossa puhutellaan usein

kultasepänliikkeen omistaja - myyjää kultasepäksi, vaikka hän ei olisi saanut kultasepän

koulutusta eikä valmistanut omalla nimileimallaan yhtään esinettä. Toisaalta monet koulusta

valmistuneet esittelevät itsensä muotoilijoina, taidekäsityöläisinä tai korutaiteilijoina eivätkä

kultaseppinä, kuten Kultaseppäopiston eläkkeelle jäänyt johtaja Olli Auvinen sanoo: “Olen

kultaseppä = muotoilija.”(Korusymposium 2.10.1990).  

Ikään kuin uutena peruskoulutuksena alalle aineistossa esitellään Kelloseppäkoulun järjestämää

erikoismyyjäkurssia, jonka opetus on pyritty järjestämään mahdollisimman käytännönläheiseksi

ja alan myyntitehtäviin sopivaksi. Erikoismyyjäkurssia on pidetty “täsmäkoulutuksena

alalle”(3/97, 28), mutta sen katsotaan soveltuvan hyvin alan oppisopimuskoulutuksen osaksi

liitettynä kaupalliseen peruskoulutukseen. Suomen Kultaseppien Liiton lehdessä oppisopimusta

mainostetaankin erityisesti sukupolvenvaihdokseen soveltuvana vaihtoehtona.

“-Siihen tässä tähdätäänkin, että yhteiskunnan myötävaikutuksella saadaan aikanaan uusi kauppias

liikkeeseen sanoo Raimo Laine, joka itsekin tekee työtään jo toisessa polvessa.” (Haapanen 4/96,

16 - 18) 

“Kello- ja kultasepänalan erikoismyyjäkurssit käyvät osaksi oppisopimuksen sisältämää

koulutuspakettia, kunhan siihen liitetään mukaan esim. kaupallinen peruskoulutus. Kaupallinen

peruskoulutus ja suoritettu erikoismyyjätutkinto antavat vahvan ammattitaidon kello- ja

kultasepänliikkeen eri tehtäviin” (Haapanen 4/96, 16 - 18)

“Erikoismyyjäkurssi sopii Raijan mielestä erityisesti juuri sellaisille omaan perheyritykseen mukaan

tuleville, joilla ei ole alan erikoistuntemusta, mm. tuotetietoutta. Hän kiittää erityisesti lukuisia

yritysvierailuja, joissa saattoi nähdä mm. miten korut syntyvät aivan alusta lähtien.” ( 6/96, 47)

“Erikoismyyjäkurssista on parissa vuodessa kehittynyt kello- ja kultasepänalan monipuolinen

perustietopaketti, jopa eräänlainen peruskoulutus ja “alempi ammattitutkinto”, joka kohottaa

ratkaisevasti alan liikkeissä työskentelevän ammattitietoutta.” ( 3/97, 28)

“Tämä erikoismyyjäkurssi on nyt osoittautunut erittäin hyväksi kouluksi. Se on antanut hyvää tietoa
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kaikilta alan osa-alueilta. Kun tuntee tuotteet, niitä on varmempi myydä asiakkaille ja heidän

kysymyksiinsä on helpompi vastata. Töiden vastaanotto sujuu helpommin, ja on tullut myös uusia

kädentaitoja, (koneella) kaivertamista, paristonvaihtoa, jne. Anneli(kurssin oppilas) korostaa, että

erikoismyyjäkurssi ei ole ollenkaan helppo.” ( 3/97, 28) 

“Kello- ja kultasepänalan alan lahjatavaroiden myynti on vaativaa työtä, joka edellyttää

ammattitaitoa, ihmistuntemusta, empaattista asennetta sekä myös vastuullisuutta ja korkeaa

moraalia.” (Haapanen 3/98, 10) 

Kello- ja Kultasepänala lehdessä esitetyissä mielipiteissä erikoismyyjäkurssiin on suhtauduttu

poikkeuksellisen myötämielisesti. Voidaan olettaa, että tähän on ainakin osaksi syynä se, että

uuden jalometallien leimausta ja kauppaa koskevat säädökset poistavat pakollisen nk. kauppiaan

tutkinnon eli myyntiluvan jalometallien kauppaa harjoittavilta yrittäjiltä ja erikoismyyjäkurssi

osaltaan paikkaa tätä.  Toisaalta Inspecta Oy on luvannut uudistaa ja järjestää vapaaehtoisia,

mutta maksullisia kauppiaan tutkintoja. Myös Haaga Instituutin Ammattikorkeakoulun

Täydennyskoulu tusosas to  jä r jes t ää  yh t e i s työssä  Hels ingin  kaupungin

Oppisopimuskoulutusyksikön kanssa kultasepänalan myyjille suunnitellun vuoden mittaisen

tehokurssin, Korumyyjän ammattitutkinnon (1650 tuntia), jossa kansainvälisyys tulee

koulutuksessa korostetusti esille. Suunnitelmissa on, että koulutusta voi myöhemmin jatkaa

Yrittäjän ammattitutkintoon saakka.

Monet vähittäismyyntiliikkeet ovat perheyrityksiä, jotka halutaan siirtää sukupolvelta toiselle ja

alan ammattikoulutukseen hakeutuminen voidaan katsoa liian pitkäkestoiseksi, vaikeaksi

saavuttaa.  Monen mielestä kultasepänammattikoulutus on myös liian taidepainotteista ja

teoreettista. Erikoismyyjäkurssi on melkein ainoa koulutusvaihtoehto silloin, kun suunnitellaan

kultasepänalan yrittäjän uraa ja halutaan erottua alan pätevinä yrittäjinä myös kuluttajan silmissä.

Toisaalta monet Suomen Kultaseppien Liiton jäsenyritysten omistajista ovat kelloseppiä tai

kaupallisen koulutuksen saaneita yrittäjiä.

On myös muistettava, että osa alan vähittäismyyntiyrityksistä on jalometalliesineisiin

erikoistuneita lahjatavarayrityksiä, jolloin kultasepän koulutus tuntuu ylimitoitetulta; alan yrittäjä

on yhä harvemmin koulutukseltaan kultaseppä (SKL.n jäsenluettelo), jolloin ei ole
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tarkoituksenmukaista pyrkiä muunlaiseen kuin kaupalliseen koulutukseen. Aineistossa uusia

ammattinimikkeitä erikoismyyjän ja alan yrittäjän lisäksi edustaa korukosmetologi (8/98, 24),

jonka työtä on esitellä kuluttajille tarkoitettuja korunpuhdistus- ja hoitoaineita.

Vähittäismyyjäyrittäjä tarvitsee kultasepän käsityötaitoa ja ammattiosaamista vain korjaus- ja

tilaustöissä, jolloin voidaan kääntyä alihankkijana toimivan kultasepän puoleen. Käsityön asema

sekä vähittäismyynnissä että teollisuudessa on vähäinen ja usean aineistossa esitetyn mielipiteen

mukaan laajan ammattitaidon omaaminen on työnhaussa pikemminkin rasite kuin suositus. 

8.1.2 Yrittämisen rajat

Toiseksi alakategoriaksi muodostui “yrittämisen rajat”, joka viittaa lähinnä alan ulkopuolisiin

tekijöihin ja joista osa koskee kaikkia yrittäjiä. Ne ovat julkisen vallan asettamia velvoitteita,

kuten veroja, lakisääteisiä eläketurvamaksuja ja erikoisesti kultasepänammatissa vaikuttaa

tarkastusleimaus asetukset. Tässä tutkielmassa on luvussa 4.3 kuvattu niitä historiallisia syitä,

jotka ovat perustana tämän päivän lainsäädännölle ja käytänteisiin. Euroopan yhdentyminen ja

uudenlainen ajatteleminen kansainvälisesti vaikuttavat myös kultasepänalaa koskeviin

määräyksiin. Suurimmat muutokset koskevat tarkastusleimauksen  ja kaupan yhtenäistettävää

lainsäädäntöä, sillä tarkoitus on purkaa jalometallituotteiden tarkastuksen, kaupan,

maahantuonnin ja valmistuksen kilpailurajoitteita (Tukes katsaus. Marraskuu 1997). Monissa Eu-

maissa, esimerkiksi Ruotsissa, Italiassa ja Saksassa jalometalliesineiden tarkastusleimaus on

vapaaehtoista.   

   

Pakollinen tarkastusleimaus ja siihen kaavaillut käytäntöä koskevat muutokset ovat puhuttaneet

kultaseppiä, ja aineistossa on useita hämmentyneitä ja ärtyneitä mielipiteitä asiasta. Osaltaan

tähän on vaikuttanut myös se, että valtion omistama Teknillinen Tarkastuskeskus on muutettu

kahdeksi yksiköksi, joilla on erilainen toimenkuva: Turvatekniikan keskus (TUKES) on säädösten

noudattamista valvova viranomainen ja Tarkastuslaitos (Inspecta Oy) on liikelaitos, joka hoitaa

käytännössä tarkastuksen ja laskuttaa palveluistaan niiden käyttäjiä eli jalometalliesineiden

valmistajia ja maahantuojia. Tämä on johtanut leimausmaksujen korotuksiin ja tarkastuspaikkojen

vähentämiseen kolmannekseen entisestään. Lakiin on kaavailtu paljon muutoksia, joista
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esimerkiksi  jalometallituotteiden ennakkotarkastusta vastustetaan. Pelätään, että toteutuessaan

se saattaa tehdä  käsityöllisen valmistamisen ja käsityöyrittämisen taloudellisesti

kannattamattomaksi, sillä tavaran kierto hidastuu ja materiaalivaraston tulee olla suuri, koska

koko ajan keskeneräisiä töitä olisi tarkastuslaitoksella analysoitavana. 

Samaan aikaan yleinen ilmapiiri kokee byrokratian  kahlitsevana ja vanhakantaisena jäänteenä,

josta pitäisi pyrkiä pois. Tarkastusleimausasioissa Suomen Kultaseppien Liito edustaa

lausunnonantajana kultaseppiä, mutta lakiasetuksen suunnitteluvaiheessa  jätettiin valmistajat,

etenkin pienet käsityövaltaiset yritykset huomiotta. Tämän seurauksena erikoisesti näiden

yrittäjien joukosta nousi paljon vihaisia kannanottoja. Aiheesta pidettiin vapaamuotoinen

kultaseppien kokous maaliskuussa 1998,  jonne oli kutsuttu Liiton ja viranomaisten edustajia

kertomaan tulevista muutoksista. Tämän “kapinoinnin” seurauksena lakimuutoksen

suunnittelussa luvattiin ottaa käsityöläisten näkökanta esille. Suomen Kultaseppien Liitto toivoi,

että vastaisuudessa se hoitaisi yksin suhteet viranomaisiin (Haapanen  3/97, 8 - 9).

 “-Kustannukset rasittavat erityisesti pieniä yrityksiä ja ammatinharjoittajia, joiden valmistusmäärät

ovat pieniä. Ajatellaan pienyrittäjää, joka valmistaa hopeasormuksen ja lähettää sen leimattavaksi

kirjattuna kirjeenä. Pahimmassa tapauksessa hänelle koituvat kustannukset leimauttamisesta

nousevat 140 markkaan. Kun sormukselle lasketaan kultasepän työpalkka ja arvonlisäverot,

hopeasormuksen hinta on noussut 300 markan tuntumaan, kun raaka-aineen osuus on vain noin 6

markkaa. Onko tässä mitään järkeä? kysyi Jan Roos.” (Haapanen 3/97, 9)

“Kultasepät -ne, joiden työtä ja toimeentuloa asetus juuri säätelee - jätettiin aluksi valmisteluista

syrjään.  Kultasepät sekoittivat yllättävällä aktiivisuudellaan virkamiesten suunnitelmat ja aiheuttivat

sen, että valmistelun esivaiheen jälkeen asetusehdotusta jouduttiin osin muuttamaan kultaseppien

esittämään suuntaan.”(Haapanen  6/98, 52 - 53)

“Timo Nupponen (SKL:n puheenjohtaja 1996 - 1997) kuitenkin toivoo, että aktiivisuus kanavoituisi

jatkossa alan oman järjestön kautta. Kultaseppien Liitto on edustettuna myös EU-direktiiviä

pohtivassa toimikunnassa, jossa myös leimauspaikka-asia on otettu esille.” (Haapanen 2/96, 14 -

15)

Kultasepät kokevat ristiriitaisena myös sen, että tarkastusleimauksen kohteena ovat valmiit

tuotteet eikä tukkukaupasta ostettu materiaali. Aikaisemmin kaikki kultaseppien käyttämä
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materiaali oli itse seostettua, mutta nykyään ainakin osa jalometalleista ostetaan valmiiksi

seostettuna. 

“-Minä en saa raaka-ainetoimittajaltani mitään sertifikaattia materiaalin pitoisuuksista, eikä

leimauslaitos ole vähääkään kiinnostunut raaka-aineen pitoisuuksista, ainoastaan siitä tehtyjen

tuotteiden pitoisuuksista, totesi Nora Seeck-Häkkinen” (Haapanen 3/97, 8 - 9).

Metallin osuus työn lopullisessa hinnassa on harvoin merkittävä verrattuna esimerkiksi työn tai

timanttien ja muiden jalokivien hintaan, joita ei kuluttajan suojan nimissä tarkisteta.

Jalometallitkaan eivät ole sijoituskohteena enää arvostettuja, poikkeuksena käsintehdyt

antiikkiesineet, joita keräillään. Tulevaisuuden antiikkia voivat olla tämän päivän korkealaatuiset

käsityöt. Tarkastusleimauksessa on kuitenkin kysymys vallankäytöstä ja kontrollista, jolla on

joskus ollut todelliset perusteensa, jotka tänä päivänä ovat aikansa eläneitä. Tarkastusleimaus

vaikuttaa rituaalinomaiselta toimenpiteeltä, jonka todellinen tarkoitus on maksujen kerääminen.

Sen sijaan tekijänleimoja, “nimikirjoitusta”, tuskin kukaan haluaa jättää valmistamistaan esineistä

pois. Ainoa kultasepän alalla oleva taho, joka hyötyy leimauksesta ovat vähittäismyyjäliikkeet,

joiden on turvallista ostaa tarkastusleimattuja tuotteita. 

“Varsinkin jalokivikorun ostaminen on kuluttajalle hyvin pitkälti luottamuskysymys. Eihän

tavallisella ihmisellä ole mitään mahdollisuutta arvioida jalokivien laatua tai arvoa, hionnan

taidokkuutta tai kiven istutustekniikkaa. Hänen on pakko luottaa myyjän sanaan, ellei ole ottanut

asiantuntijaa mukaansa, Manninen sanoo.” (Haapanen 3/98, 12)

Kuluttajansuojalainsäädäntöä ja yleensäkin kuluttajien mielipiteistä oltiin kiinnostuneita, joten

monissa artikkeleissa ja kirjoituksissa sivuttiin näitä asioita, ei kuitenkaan käsityön yhteydessä.

Yleensä kuluttajien asioita käsiteltiin aineistossa silloin, kun puhuttiin alan arvostuksesta sekä

niissä artikkeleissa, joissa puhuttiin nikkeliallergiasta ja kulta-alan myyjän vastuusta nikkeliä

sisältävien korujen myymisestä ja korvien heikkolaatuisten rei’ityslaitteiden käyttämisestä.

Lainsäädäntöön liittyvät ulkoapäin tulevat rajat liittyvät yleensä yrittäjien asemaan ja yrittäjiä

koskevaan lainsäädäntöön. Monet kokevat esimerkiksi eläketurvansa usein riittämättömäksi,

sillä eläke määräytyy yrittäjillä muista palkansaajista poiketen koko yrittäjäajalta. Usein työntekoa

jatketaan eläkeiän yli. Esimerkiksi Eläketurvakeskuksen 1994 tekemän selvityksen mukaan  joka
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kolmas yli 64 vuotta täyttänyt  yrittäjä jatkaa työntekoaan eläkkeelle siirtymisen jälkeen ( 1/95,

24). Käsityöyrittäminen ei eroa muusta yrittämisestä. 

Koko kultasepän alaa koskettava ammatinharjoittamista rajoittava tai ainakin uhkaava

ulkopuolelta tuleva tekijä koskee rikollisuutta. Aineistossa käsiteltiin monessa artikkelissa

vähittäisliikkeen turvallisuushuolia ja suojautumiskeinoja.

 
“Halusin tämän oman tapauksen kertoa omassa lehdessä ja sanoa muille alan liikkeenharjoittajille,

että viekää nyt ne arvokkaimmat esineet yöksi piiloon, hommatkaa kalterit ja kassakaapit ja

järjestäkää videovalvonta. Muuten tavarat lähtevät, kehottaa Heimo Pylvänäinen.”( 1/97, 12 - 17)

“Kumpikaan lapsista ei halua jatkaa liikettä, koska liikettä ei voisi pitää yksin lisääntyneen ryöstö-ja

varkausriskin takia, sanoo Pentti Virtanen.”(1/98, 50 - 51) 

Rikollisuuden kasvuun liittyen valtiovarainministeriössä kaavaillaan lakiuudistusta, joka

toteutuessaan velvoittaisi mm. arvometallikauppaa käyvät ilmoittamaan viranomaisille

mahdollisista rahanpesuyrityksistä. Tähän Suomen Kultaseppien Liitto suhtautuu suurella

varauksella ja epäillen. Timo Nupposen (SKL:n puheenjohtaja) mukaan kultasepän olisi kovin

vaikea lähteä tiukkaamaan asiakkaaltaan, millä keinoin tämä on rahansa hankkinut.

8.1.3 Ammattina kultasepänalan yrittäjä

Kolmas ominaisuus, jolla  muuttunutta ammatinkuvaa havainnollistetaan muodostui aineistossa

esiintyvistä kertomuksista alan ammattilaisista. Niiden avulla tarkastellaan minkälaiseksi

koulutuksen ja työelämän välinen suhde on näissä yrityksissä käytännössä muodostunut sekä

pohtia käsityöläisyyden ja käsityöyrittämisen merkitystä. Esimerkkikertomusten eli

työorientaatioiden valinnassa on pidetty myös tärkeänä sitä, että kyseessä olisi

käsityöläiskultasepän eli ammattikoulutusta saaneen kultasepän perustaman yrityksen ja uran

kuvaus. 

Kertomuksia on valittu neljä, koska perusteena  on haluttu käyttää sovellettuna Timosen (1994,
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38) tutkielmassa esitettyä kultasepän ammattikenttää, joka perustuu taito-taide -jatkumoon sekä

tuotantoprosessin kuvaamiseen kultasepänalalla (Liite 3). Tässä tutkielmassa ollaan

kiinnostuneita käsityöstä eikä haluta erottaa sitä omaksi suuntautumisvaihtoehdokseen, vaan

tarkastellaan neljää työorientaatio-mallia 1) kauppa, 2) teollisuus, 3) palvelu ja 4) taide

käsityöyrittämisen muotoina ja  käsityöläisyyden näkökulmasta. Tutkielmassa korostetaan myös

sitä, että käsityöhön orientoituminen voi myös tapahtua kaupan (esim. liikkeen oma kaivertaja),

teollisuuden (esim. malliseppä), palvelun (esim. korjaustyö) ja taiteen (esim. studiotuotanto)

alueilla. Esimerkkikertomuksiin on valittu myös eri ikäisiä ammatinharjoittajia ja yrityksiä, mutta

mitään kehityskertomusta tai paremmuusjärjestystä niiden avulla ei haeta, vaikka neljännessä

kertomuksessa on uuden mallisesta verkottumisesta kertova yritysmalli.

Ensimmäinen kertomus, kauppaan orientoitunut kultaseppä:
“Kulta-ja Kelloliike S. Laitala, Vaasa, täytti 4. huhtikuuta 70 vuotta. Liikkeen juuret ulottuvat

kuitenkin peräti viime vuosisadalle. Fabian Laitala Jurvan Larvaloukolta lähti vuonna 1886 Pietariin

työnhakuun ja pääsi kultaseppäoppilaaksi A. Tillanderin jalokivikoruverstaalle. Hän saavutti

mestarinkirjan vuonna 1893. Fabian Laitalan Pietarissa syntyneestä pojasta Samuelista tuli myös

kultaseppä. Hän sai Pietarissa v. 1917 kisällintodistuksensa. Vallankumouksen pyörteissä Samuel

palasi Suomeen Tampereelle ja muutti Vaasaan saatuaan työpaikan kultaseppä J. Keturilta. Oman

liikkeen hän perusti Rauhankadulle v. 1927. Samuel Laitalan kuoltua lapset Taina ja Martti ovat

opetelleet isänsä johdolla kultasepän ammatin salaisuudet. Taina Gunnel tulee kesäkuussa olleeksi

viisikymmentä vuotta alalla. Perinnettä kunnioittaen Samuel Laitalan nimi näkyy yhä yrityksen

nimessä: Kulta- & Kelloliike S. Laitala.”(3/97, 22) 

 

Toinen kertomus, teollisuuteen orientoitunut kultaseppä:
“Sulo Jousjärvi aloitti opintonsa kultaseppäkoulussa 1948, hän valmistui 1952 ja aloitti työt

Alppikullassa. Yrityksessä valmistettiin mm. camé-koruja ja rintaneuloja, joiden suunnitteluun

Sulokin pääsi osallistumaan. Sulon isän pikkuserkku ja Eino Westerback olivat hyviä kavereita ja

isän pikkuserkku olikin jo jonkin aikaa yrittänyt ehdotella Sulolle, että hakisi Eikalta töitä. Eikkakin

oli sanonut, että käske mies tulemaan ja niin Sulo meni ja sai töitä ketjupuolelta. Pekka Anttila,

hopeaseppämestari ja Lapponian perustaja, oli Sulon vanhoja koulukavereita ja oli aina puhunut

siitä, että kun hän aikanaan perustaa yrityksen, niin hän ottaa Sulon sinne töihin. Yritys, Lapponia

Jewelry Oy, silloinen Kruunukoru, perustettiin 1960 ja Sulo astui ensimmäisten joukossa sen

palvelukseen 1. elokuuta 1963. Hän aloitti yrityksessä kultaseppänä, mutta kun Pekka pyysi häntä

lähtemään tien päälle, niin Sulosta tuli myyntimies. Reppuriaikanaan Sulo kiersi maat ja mannut,
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ja kartoitti kaikki mahdolliset kello- ja kultasepänliikkeet, jotka Suomen kartalta löytyvät. Hän

matkusti kolme vuotta, mutta kun ensimmäinen lapsi syntyi, Pekka armahti hänet myyntityöltä ja

Sulo siirtyi ohjaamaan myyntiä ja tuotantoa. Sulo puhuu Lapponiasta lämmöllä. Vaikka Lapponia

ei ole ollut hänen yrityksensä, hän on aina pitänyt sitä sellaisena”. (Mikkelä, 7/98, 22 - 23) 

Kolmas kertomus, palveluun orientoitunut kultaseppä:
“Kultatuotteen perustaja ja omistaja Veijo Pesonen on 42-vuotias, tarmokas yrittäjä. Hän valmistui

Lahden kultaseppäkoulusta vuonna 1979 ja teki aluksi töitä muiden palveluksessa, kunnes vuonna

1987 perusti oman firman, toiminimen. Pesonen työskenteli välillä parissa kultasepänalan

yrityksessä työnjohtotehtävissä, kunnes vuonna 1991 polkaisi yrityksensä vauhtiin. Toiminimi

muutettiin osakeyhtiöksi, ja syntyi Nastolan Kultatuote Oy. Kultatuote aloitti valmistavana

yrityksenä, mutta nykyisin liikevaihdosta yli puolet  syntyy  vähittäismyynnistä, joka on muutamassa

vuodessa kymmenkertaistunut. Yritys kuuluu Kultaseppien Liitossa vähittäisliikejaostoon. Vajaa

puolet liikevaihdosta tulee edelleen valmistuksesta sekä myös suunnittelusta, koru-designistä, joka

on yksi Veijo Pesosen vahvoista alueista. ... Kultasepän työpöytä on sijoitettu niin, että sekä liikkeen

että viereisen kahvilan asiakkaat voivat seurata kultasepän työskentelyä. Nyt hän voi jutella tuttujen

kanssa ja jatkaa samalla työtään naakelinsa ääressä. Se, mikä hänen käsistään valmistuu, lähtee

saman tien maailmalle. Varastoon ei ehdi tehdä. Niinpä liikkeen oma valikoima muodostuu

tukkuliikkeiden ja muiden kotimaisten valmistajien tarjonnasta.” (Haapanen 7/98, 26 - 27) 

Neljäs kertomus, taiteeseen orientoitunut kultaseppä:
“Eero Taskinen sanoo miettineensä hanketta siitä asti kun valmistui Muotoiluinstituutista

hopeasepäksi vuonna 1991. Union Design on Taskisen veljeksien (Eero ja Hannu) omistama

osakeyhtiö, joka on saneerannut ja sisustanut entisen torihallin tilat vanhaa arkkitehtuuria

kunnioittaen ja hankkinut tiloihin työpöydät ja laitteet kuudelletoista kulta- ja hopea- ja

jalokivisepälle. Sepät vuokraavat tilat ja laitteet Union Designilta 1500 markan kuukausivuokralla.

Itse heidän tarvitsee tuoda mukanaan vain henkilökohtaiset käsityövälineensä. Jokainen seppä toimii

Union Designissä itsenäisenä yrittäjänä, ja heitä rohkaistaan perustamaan oma yritys. He eivät siis

ole työsuhteessa, vaan he solmivat Union Designin kanssa vuokra- ja yhteistyösopimuksen.

Sopimukseen sisältyvät mm. yhteinen myynti ja markkinointi Union Designin kautta. Kysymys ei

ole tavanomaisesta kultasepänpajasta; siellä ei niinkään valmisteta koruja sarjatuotantona kuin

suunnitellaan ja valmistetaan uniikkikoruja. Uuden luominen on yksi Union Designin perustehtävä,

ja tämä painottuu myös mukaan otettavien seppien valinnassa. -Täällä on korujen tekijöitä, jotka

pystyvät myös luovaan suunnitteluun ja toisaalta suunnittelijoita, jotka pystyvät tekemään koruja

itse, Eero Taskinen sanoo.” (Haapanen 1/98, 18 - 20). 
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Aineistosta puuttuvat lähes kokonaan sellaisista kultasepistä kertovat kertomukset, joilla ei ole

omaa yritystä, sillä vain yritysjäsenet kuuluvat Suomen Kultaseppien Liittoon.

Ammattilehtiaineistossa ei myöskään esiinny niitä kultaseppäkoulutuksen saaneita, jotka toimivat

jollain muulla alalla.

Yhteistä näille kertomuksille on yritteliäisyys ja vahva luottamus omiin kykyihin ja

kultasepänalan luomiin mahdollisuuksiin. Toisaalta, jos kyseessä olisi ollut haastattelutilanne ja

avoin vuorovaikutus mahdollista eikä tulkinta olisi jäänyt ulkopuolisen tarkastelun huomioinnin

varaan, kyseisten yritysten suhde käsityöhön olisi saattanut muodostua kompleksisemmaksi.

Nämä kertomukset kuvaavat kuitenkin hyvin kultasepänalan moninaisia työhön orientoitumisen

mahdollisuuksia ja laajaa kenttää sekä muuttuneita ja muuttuvia työtehtäviä. 

Koulutuksen ja työelämän ristiriita tulee esiin kahdessa ensimmäisessä kertomuksessa, joissa

kultasepänammatin käsityötaito on menettänyt kokonaan merkityksensä. Ensimmäisessä

kertomuksessa on kyseessä tyypillinen vähittäismyymälä; peritty yritys, joka on erikoistunut

jalometalliesineiden ja lahjatavaroiden myyntiin, jossa menestyminen ei perustu käsityöhön ja

käsityötaitoon vaan myyjän ammattitaitoon, kuten hyviin asiakassuhteisiin ja tuotetuntemukseen.

Yrityksessä on sisäistetty kulta-alan perinteen merkitys ja arvot, joihin suhtaudutaan arvostaen

pieteetillä, kuten seuraavassakin esimerkissä.

  
“Pertti Manninen kuuluu siihen kello- ja kultasepänalan yrittäjien joukkoon, jolle työ ei ole pelkkää

bisnestä, vaan siinä on paljolti sydän mukana.” (Haapanen 3/98, 10 - 11)

Toinen kertomus kuvaa teollisuuden rakennemuutosta ja kultasepän käsityötaidon merkityksen

vähenemistä yrityskoon kasvaessa, tekniikan kehittyessä ja tuotannon tehostuessa. Työtehtävät

yksipuolistuvat, eriytyvät ja hierarkisoituvat, josta kertovat myös erilaiset ammattinimikkeet ja

uudet työtehtävät, kuten korusuunnittelusta vastaa taiteilija, tuotannosta tuotantopuoli ja

myynnistä myyntimiehet. Teollisuuden työpaikat tulevat yhä vähemmän tarvitsemaan käsityötä.

Sen seurauksena joudutaan miettimään, mihin tarvitaan käsityötä, kultasepän ammattia ja

ammattikoulutettavien määrää ja  tarvetta. 

On tärkeää huomata ja tunnustaa myös se tosiasia, että laatu, taito ja perinteet ovat olemassa,
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tosin toisenlaisina, vaikka työ tehtäisiin kokonaan automaattisesti. Hiukan kärjistäen esitetty

kommentti ja kysymys alan kouluttajille kuvaa hyvin teollistumisen ja käsityökoulutuksen välistä

eroa ja todistaa jo aikaisemmin esitettyä käsityön ja teollisuuden sekä käsityön ja taiteellisuuden

välistä ristiriitaa, siten  kysymykseen vastaaminen ei olekaan yksiselitteistä. Kummatkin esitetään

seuraavaksi.

“Kuinka paljon taiteilijoita kultasepänala Suomessa tarvitsee? Taiteen ja tuotesuunnittelun erohan

on se, että taiteilija tekee sellaista, mistä itse pitää, tuotesuunnittelija sen sijaan ottaa huomioon

kohderyhmän ja markkinoitavuuden. Alan yritykset tarvitsevat enemmän tuotesuunnittelijoita kuin

taiteilijoita. (Jukka Korkeilan haastattelu, Haapanen 8/96, 8) 

“Taiteella elää, jos on kyllin rikkaat vanhemmat, Hassinen (Jalometalliteollisuuden Liiton

puheenjohtaja) veistelee.- Monet opiskelijat sanovat, etteivät halua koskaan tulla alan teollisuuden

palvelukseen. Useimmat joutuvat kuitenkin valmistuttuaan tekemään hyvin arkista työtä. Jos he ovat

koulutuksen aikana saaneet alan tarpeista väärän kuvan, niin he ovat vaikeuksissa.“ (Haapanen 8/96,

8)

“-Koulutuksesta valmistuu kyvykkäitä ammattilaisia, mutta heille ei alalta löydykään työtä. Heidän

ammattitaitonsa jää käyttämättä. Minun kouluaikanani painotettiin paljon suunnittelua, mutta missä

ovat ne firmat, jotka olisivat palkanneet suomalaisen suunnittelijan? Ei niitä monta ole ainakaan

korualalla, jotka painottuvat korutaiteeseen, Eero Taskinen sanoo. -Alan suurten yritysten olisi

pitänyt tuntea hiukan yhteisvastuuta suomalaisen korusuunnittelun puolesta. Ne olisivat voineet

auttaa siinä, että  suunnittelijat olisivat voineet suunnitella.” (Haapanen 1/98, 18) 

Kolmannessa kertomuksessa kultaseppäyrittäjä hankkii toimeentulonsa ja vastaa kuluttajien

tarpeisiin palveluorientoituneesti. Hän valmistaa tilaustöitä, pieniä teollisia sarjoja, kuten

rannerenkaita, ja suunnittelua alihankintana sekä lisäksi korjaustöitä. Työtila on sijoitettu

myymälän puolelle, joten asiakkailla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kultasepän

kanssa  ja seurata työntekoa. Tämä varmasti kasvattaa mielenkiintoa kuluttajien silmissä, lisää

työtyytyväisyyttä, asiakastyytyväisyyttä ja vakioasiakkaiden määrää. Yritys työllistää kaksi

vakinaista työntekijää. Tämänkaltaisen yrityksen menestyminen perustuu suurelta osin kultasepän

käsityötaitoon ja monipuoliseen osaamiseen, henkilökohtaisiin suhteisiin ja markkinoinnin

onnistumiseen. Kyseinen yrittäjä kaipasi alalle enemmän yhteistyötä: markkinointia, mainontaa

sekä vastuullisuutta ja omanarvontuntoa alan yrityksiltä ja ehdottaa, että alalle perustettaisiin
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eräänlainen “Hyvän Tavan Kello- ja Kultasepänliike” -niminen ketju, jonka osakkaita liittävät

toisiinsa vastuulliset kauppatavat, rehellinen markkinointi ja laadukas valmistus.

.  

Kolmannen kertomuksen kultaseppä edustaa uusine ideoineen vanhaa ideaalia ja on onnistunut

toteuttamaan sen käytännössä. Kolmas kertomus ja seuraavaksi esitettävä katkelma osoittavat,

että käsityöammattilaisella on myös taloudellisesti mahdollisuus toimeentuloon, ja toisaalta sen,

että erilaisille vaihtoehdoille on tietty sosiaalinen tilaus. Ne kertovat uudenlaisten kuluttajien

joukosta, eräänlaisista romanttisista seikkailijoista tai turisteista, jotka etsivät uutuuksia, aitoutta

ja tunnelmaa, Schulze (Noro 1996, 131) puhuukin elämyskulutuksesta ja subjektiivisesti

orientoituneesta kuluttajasta.

“Kultaseppä Nora Seeck-Häkkisen omistama kultasepänpaja- ja liike Aurum sijaitsee Porvoon

idyllisessä vanhassa kaupungissa, Välikatu 3:ssa. Se on maamme vanhin yhä toiminnassa oleva

kultasepänpaja. ‘-Kun astuin ensimmäisen kerran ovesta sisään, olo oli semmoinen, että myyn

vaikka mummuni, mutta tänne minä haluan,’ hän muistelee. Sekä verstas että liiketilat ovat tänään

täysin alkuperäisessä (1863) asussaan verstaan työpöytiä, koneita ja työkaluja myöten. Liikkeen

upea kaareva tiski ja lasioviset kaapistot valmistettiin käsin paikalla. Liikkeen nurkassa on yhä

pikkuruinen sohva, kihlajaispenkki, jollainen oli ennen vanhaa jokaisessa kultasepänliikkeessä.  ‘-

Seinistä huokuu täällä varmuutta: kun muutkin ovat tehneet, miksen minäkin? Ja olen monesti

ylittänyt itseni, kun olen rohkeasti tarttunut hankalaankin työhön’.”(Haapanen 1/98, 16 - 17)

Neljäs kertomus kuvaa taideperustaista työorientaatiomallia, johon kuuluu korkeatasoiset

käsintehdyt uniikkikorut, jotka valmistetaan ja myydään yhteisestä galleria-studiosta. Union

Design edustaa kultasepänalalla harvemmin nähtyä yritysmallia: yrityksiä osakeyhtiön sisällä.

Osuustoimintayrityksillä ja Union Designilla on jonkun verran samankaltaisia piirteitä, kuten

aatteellinen perusta ja työyhteisön kollektiivisuus. Toisaalta osuustoimintayrityksille

päätöksentekoon kuuluu tietynlainen demokraattisuus, jota vastoin Union Designilla johdolla on

ehdoton aktoriteettiasema, kuten Eero Taskinen asian ilmaisee: 

“Täällä ei notkuta. Pyrimme takaamaan sepille hyvät työskentelymahdollisuudet ja tilaisuuksia

tuotteiden esittelyyn. Toisaalta edellytämme, ettei alan kannalta tärkeää paikka pidetä turhan

panttina.” (Haapanen 1/98, 19).
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Union Designin kaltaisessa yrityksessä jollakin tulee olla vastuu taloudesta ja markkinoinnista.

Toisaalta mukana on paljon ihanteellisuutta ja kultasepänalalla tuttua perinnettä, sillä Union

Designistä voi helposti hahmottaa aineistossa niin usein ihannoidun pietarilaisen Fabergén

yritysmallin, jossa yhteisen myymälän ja nimen alla työskenteli useita mestareita itsenäisinä

yrittäjinä. Union Design on kuitenkin tämän päivän yritys, joka tarjoaa vaihtoehdon ja

mahdollisuuden käsityön tekemiseen. Union Designin ja koulun ideologian välillä ei ole ainakaan

ulkopuolisesti havainnoiden ristiriitaa, sillä Union Designin sepät voivat toteuttaa työssään

taiteelliset, taloudelliset ja käsityölliset kunnianhimonsa. Union Designin vahvuutena voisi pitää

kollektiivisuutta, kuten Kirsti Doukas seuraavassa lainauksessa asian ilmaisee.  

“-Autamme toinen toisiamme. Ja tietysti on niin, että kun jotain antaa, jotain saakin, hän pohtii. -Jos

joku saa suuren tilauksen, josta ei omin voimin voisi selviytyä, hän pystyy teettämään muilla Union

Designin sepillä alihankintatöitä. Union Designilla on siten suuren työyhteisön mahdollisuudet ja

resurssit samalla kun kukin säilyy itsenäisenä yrittäjänä.” (Haapanen 1/98, 20)

Nämä kertomukset tukevat toisiaan ja luvussa 7.3 esitettyjä ristiriitaisia vastakohtapareja.

Grounded Theoryn periaatteen mukaisen aineiston “jatkuvan myllyttämisen” seurauksena tulkinta

syvenee ja näyttää vähemmän mustavalkoiselta. Lisäksi kultasepän ammattilaisten kertomukset

antavat kultasepän ammattilaiselle ihmisen kasvot ja realistisen kuvan siitä, mitä ammatti voi

sisällöllisesti merkitä.

                                                                 

8.2 Koru ja sen tekijät

Aineistosta nousevat esiin pohdinnat siitä, mitä koru on. Tai mikä on korun ja korun tekijän suhde

toisiinsa. Mikä on korun arvo tai merkitys? Aluksi ajattelin, että korun olemuksen pohtiminen ei

liity käsityöläisyyteen millään lailla, mutta tarkemman pohdinnan tuloksena kultasepän ammattia,

käsityöläisyyttä, korun tekemistä ja korua ei voida erottaa toisistaan. Ne muodostavat eräänlaisen

kehän. Korun merkityksen pohdinnassa yhdistyvät myös kysymykset kuluttamisesta ja siitä, miksi

ihmiset ylipäätään haluavat, ostavat ja käyttävät koruja, miksi niitä tehdään ja miksi tarvitaan

ammattikuntaa, joka on erikoistunut korujen tekemiseen ja erityisesti jalometalleista. Tämän

tutkielman kannalta olennaista ei ole erityisesti korun olemuksen pohtiminen vaan se, miten
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käsityöläisyys liittyy koruun. Seuraavaksi kuitenkin aineistosta poimittuja määritelmiä korulle ja

muutama esimerkki niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, miksi koru hankitaan tai miksi

koruja käytetään.

      
“Koru on objekti, jolla ihminen kiinnittää itsensä elämään. Koru on voitonmerkki, jolla ihminen

vakuuttaa toisille lajitovereilleen voivansa omistaa jatakin itseensä kuuluvaa. Koru on hauras

kuvitelma kesytetystä ja hallitusta elämästä.” (Lainaus Kaj Kalin Elle & Doris näyttely tekstistä,

Haapanen 3/98, 21)

“Avestopoulos toteaa, että koru ei ole enää amuletti, vaan statussymboli. Se on osa habitusta ,

kuten vaatteet, kampaus, talo tai auto. Suomessakin on Avestopouloksen mukaan jälleen

avautumassa markkinat myös uniikeille ja käsintehdyille koruille. -Suomen kokoisesta maasta

löytyy ostopotentiaalia, mikäli asiakkaille tarjotaan oikeanlainen galleria. Jos heillä ei ole

kokemusta, he voivat ostaa roskaa. Jos ostaa korun kerran viidessä vuodessa, kannattaa ostaa

laadukas tuote.” (Saarikoski, Nuutinen 8/98, 9)

“Olen koruvalinnoissani hirveän kriittinen ja tarkka, ja olen kaivannut koruilta yksilöllisyyttä.

Haluan, että kun otan korun käyttöön, se tosiaan tuntuu omalta. Koru on syvästi

henkilökohtainen asia, lähellä itseä.” (Maarit Hurmerinnan haastattelu, Haapanen 6/98, 21)

“Liekö kovin konservatiivista ajatella, että sormus - tai muut perheen arvoesineet - voivat omalta

osaltaan jopa vaikuttaa liiton pysyvyyteen: meillä on jotain yhteistä, yhdessä saatua ja hankittua.

Elämän myrskyissä sormus ja siihen liittyvät kauniit muistot voivat olla se tuki, joka sittenkin pitää

liiton koossa yli kriisin, Pertti Manninen pohtii.” (Haapanen  3/98, 10 - 11)

“Vanhoja koruja ja hopeaa ostetaan myös lahjaksi. Ihmiset haluavat yksilöllisiä koruja, eikä

antiikkikoru ole välttämättä sen kalliimpi kuin vastaavasta materiaalista tehty uusikaan koru, usein

jopa halvempi. Antiikkikoruissa on myös jo valmiiksi “henki”, tarina, kun uusi koru on vielä

neitseellinen tuote kaupan hyllyllä.” ( 3/98, 4)

“Koru on hyvin henkilökohtainen asia. Ennen lopullista ostopäätöstä sitä halutaan koskea,

kokeilla, miten se sopii ja miltä se tuntuu. Brüderlen mielestä erityisesti arvokkaiden korujen

kyseessä ollessa TV toimii ensisijaisesti kiinnostuksen herättäjänä ja perustavan tiedon antajana.

Eurooppalainen kuluttaja saattaa kyllä varata etelänmatkan TV:n kautta, mutta korun hän haluaa

nähdä omin silkin , hän haluaa pidellä ja kosketella sitä. Ihmisellä on syvällä vaistoissaan halu

koskettaa sitä, mikä häntä miellyttää. Miksi muuten museoissa ja näyttelyissä ympäri maailman
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arvoesineet on varustettava varoituksella -Ei saa koskea!, kysyi Brüderle.” (Salonen 4/95, 24 - 25)

Aineistossa korun olemus on perinteinen ja jopa primitiivinen; se nähdään symbolina tai

amulettina, sitä halutaan koskettaa ja siihen ladataan “muistoja”.  Niissä harvoissa artikkeleissa,

joissa on kysytty alan ulkopuolisen mielipiteitä, korun valintaan ja käyttöön liittyy sellaisia

kriteerejä, kuten “tuntuu omalta”, “signaali toisille ihmisille” tai “lahjanantajan ajatukset”.

Aineistossa haastatellut ihmiset pitivät korua aitona,  jos koruun liitetyt tuntemukset olivat aitoja,

materiaalin merkitys ei ollut niin suuri.

“Mitä tarkoittaa “aito”? Eli kyllä ja ei. Aito tunne korua ja siihen liittyvää assosiaatiota tai

synkronista tapahtumaa kohtaan riittää.” (Pertti Virtasen haastattelu, Thorén 6/98, 19)

“Koruhan on aina aito.”(Lenita Airiston haastattelu, Thorén 6/98, 18)

Kello- ja Kultaseppienala lehdessä esiintyvillä alalla työskentelevien mielipiteissä korun aitoutta

ja laatua pidetään tärkeänä, ja aidolla laadukkaalla korulla tarkoitetaan jalometallista tehtyä.

Korun määrittelijöinä alan ammattilaisten puheissa keskeisenä tekijöinä ovat aitous, laatu  ja

esteettisyys. Korun aitous kulminoituu tarkastusleimaukseen, sillä aineistossa toistuvasti sekä

mainos- että artikkelitekstissä on viesti: “Aito on kruunattu.” ( Inspecta Oy:n mainos). Aineistossa

esiintyy luonnollinen ammattikunnan huoli kuluttajien mielipiteistä, lähinnä siitä, miten “ei niin

aidot”, “ei-laadukkaat” tai “huonoa makua edustavat” korut pilaavat alan arvon, perinteen ja

maineen. Myös taloudelliset tekijät puhuttelevat.

“Korun pitäisi olla kaunis ja kestävä, sen tulisi säilyttää muistot edellisistä sukupolvista ja

aikakausista. Kaunista esinettä vaalitaan ja se säilyy paremmin kuin mitäänsanomaton tusinatuote.

Tarkastellessaan kammionsa hämärissä leimattua vanhaa korua tutkija saa mahdollisesti tietoa

aikakauden kulttuurihistoriasta ja ammattitaidon tasosta. Tutkiessaan leimoja ja saadessaan selville

valmistajan, on tekijäkin sillä hetkellä kuolematon. Koru tekee omistajansakin kuolemattomaksi;

vasta kun koru häviää, häviävät muistot. Ennakkoluulottomat materiaalit; paperit, narut ja huovat

saattavat liueta jo kevään ensimmäiseen sateeseen.”(Huovinen 5/95, 34 - 35)

“-Toinen äärimmäisyys vaatimattomuuden rinnalla on keskiluokan varallisuuden nousun myötä

tullut tyylisuunta, jossa ihmisellä saattaa olla kymmenkunta sormusta käsissä -kukin tuollaisia

parinsadan markan rimpuloita ja aivan kammottavan näköisiä.”(Jan Roosin haastattelu. Haapanen
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5/97, 11)

“Lapponian linja perustuu pohjoismaiseen designiin, jonka juuret suureksi osaksi ovat juuri Björn

Weckströmin tuotannossa. -Weckström on muuttanut korudesignia enemmän kuin kukaan muu tällä

vuosisadalla, Larsson sanoi. -Hän toi modernin koruajattelun uudella tavalla esiin. Enää eivät

korujen karaattimäärät, hopeapitoisuudet tai kivien koot ja arvot ole olennaisia; nyt puhutaan

designista, korun persoonallisuudesta. Koru ei ole enää välttämättä viesti kantajastaan, vaan

ennemminkin onko hyvää makua ja persoonallisuutta.” (4/96, 10)

Moneen kertaan aineistossa peräänkuulutetaan suomalaista korukulttuuria tai oikeammin sen

puutetta, jonka yhdeksi syylliseksi löydetään alan omat ongelmat: ale-kauppa, keskinäinen

kilpailu ja kuluttajan valistuksen ja mainonnan puute (esim. pääkirjoitukset Haapanen 2/97, 2;

5/97, 3; 6/97, 3). Samalla vakuutetaan, että tekijöitä ja laatua kyllä löytyy. Kuitenkin ale-myynti

on alan arkipäivää.

Alan arkiset ongelmat  tulevat ristiriitaisesti esiin koulujen oppilastöissä. Moniin lehdessä

julkaistuihin oppilastöistä kertoviin kirjoituksiin liittyy haikeutta, mutta  toisaalta pilkkaa.

Koulujen lopputöitä arvostellaan sekä epäkaupallisuudesta että käsityötaidon puutteesta, ja

koulutuksessa opittuja  taiteellisia päämääriä pidetään elinkelvottomuuden merkkeinä, ainakin

kaupallisessa mielessä. Yleensäkin uudempaa korumuotoilua vierastetaan, mutta toisaalta

tunnetaan ylpeyttä ja iloa alan saamasta huomiosta ja uusista kyvykkäistä tekijöistä, joiden

menestymistä mielenkiinnolla seurataan. Mielenkiintoista on huomata myös se, että kolme vuotta

kestävän artisaani-linjan opiskelijoiden päättötyöt ovat samalla tavalla taiteellisia kuin

Muotoiluinstituutissa opiskelevien, vaikka artisaani-linja perustettiin etupäässä siksi, että

teollisuuteen olisi saatu käsityöntekijöitä. Uuden leimauslainsäädännön mukaan artisaanitkin

saavat leimausoikeuden.    

   
“-Korumuotoilusta kyllä puhutaan kilpailujen ja koulujen lopputöiden yhteydessä, mutta niissä on

kysymys ns. apurahakoruista eli koruista, joita ei ole tarkoitettukaan käytettäviksi.”(Jan Roosin

haastattelu. Haapanen  5/97, 10)

“Nuori koetaiteilija saattaa punaiset huulet törröllään selittää:- Teen teokseni pronssista, puusta ja

muista luonnon materiaaleista, koska en halua nostaa korujeni statusta jalometallien tuomalla

arvolatauksella. Muovieristeistä kuparilankaa on rypistetty sykkyrälle, asetettu jalustalle ja
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sanottu: -Tämä on korutaidetta. Mutta voiko (ja haluaako) kukaan kiinnittää teosta päälleen

kantaakseen mukavasti koruna? Monissa näyttelyn koruissa idea voi olla hyvä, mutta toteutus ontuu.

Pelätäänkö, että huolellinen työ tekisi esineestä kaupallisen ja vähemmän taiteellisen?” (Huovinen

5/95, 34 - 35) 

“Kello- ja kultasepänala on yritystoimintaa, jossa pätevät samat kovat bisneksen lait kuin missä

tahansa liiketoiminnassa. Tuotteen arvo mitataan sillä, meneekö se kuluttajalle kaupaksi vai ei.

Mutta eikö olekin vain joskus suorastaan rentouttavaa tutkia nuorten designereiden hurjia töitä,

joissa ideat, muoto ja materiaalien käyttö eivät tunne rajoja? Siinä nousee helposti hymy huuleen

kun miettii, miltä tuokin näyttäisi oman liikkeen tiskissä, ja miten se mahtaisi asiakaskuntaa

kiinnostaa. Itse koin herkän hetken katsellessani GSW-messuilla Lahden muotoiluinstituutin

kultasepänlaitoksen osastolla olleita oppilastöitä. Kaupallisten tuotteiden keskellä ne olivat

virkistävä poikkeus. Niistä henki nuoren suunnittelijan vapautuneisuus ja idearikkaus.

Sarjatuotteeksihan niitä ei ollut tarkoitettukaan.” (Haapanen 7/96, 3) 

Mielenkiintoista korun olemuksen pohdinnassa on kuluttajien eli korun käyttäjien ja tekijöiden

mielipiteiden aidosti erilaiset lähtökohdat ja näkemyserot. Kuluttajat etsivät korusta symbolia ja

sisäisen mielentilan tulkkia, kultasepänalan valmistajat ja myyjät arvoa, laatua ja perinnettä,

jalometallista valmistettua leimattua esinettä. Kultasepänalan voisi sanoa vieraantuneen

perimmäisestä tehtävästään eli korujen tuottamisesta ihmisille, jotka eivät enää miellä korua

pelkästään sijoituskohteeksi ja statussymboliksi, vaan joille korut ovat henkilökohtaisia

itseilmaisun muotoja tai esteettisiä esineitä; sen sijaan materiaalilla ei aineistossa esiintyville ollut

merkitystä.  Käsityönä tehty ei myöskään ole tärkeää, ellei sitten korosteta yksilöllisyyttä tai

ainutlaatuisuutta. Se mitä korun olemuksesta on sanottu pätee myös hopeaseppien tekemiin

suurempiin esineisiin, kuten seuraavassa lainauksessa ilmenee.      

“Kultakeskus Oy:n omistaja, lakitieteen lisensiaatti Jaakko Heikkilä nauttii joka päivä

aamupuuronsa omalla hopeisella kummilusikallaan, jonka hän sai kastelahjaksi syntymävuotenaan

v. 1926. Heikkilän mukaan lusikassa ei ole juuri kulumisen jälkiä, vaikka sitä on käytetty päivittäin

72:n vuoden ajan.” (Haapanen 4/98, 14)
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8.3 Alan arvo ja perinne

Tutkimusaineistossa herätti puheenaiheita alan arvon ja arvostuksen pohdinta, johon vaikuttivat

toisaalta perinne ja toisaalta monet käytännön tasolla tapahtuvat yhteiset asiat, kuten Suomen

Kultaseppien Liiton toiminta ja messujen järjestäminen. Ne liittyvät käsityöläisyyteen sikäli, että

alan arvo ja perinteet koetaan tärkeiksi säilyttää, jolloin käsityöläisyys nähdään arvona tai ainakin

symbolina alalla tärkeille asioille. Alan arvoon liittyvät laatu- ja ammattitaitokysymykset. Alan

arvo- pohdinnoissa tulevat esille muutokset alan tuotantorakenteissa. Alan arvo on myös

identiteettikysymys. 

“Tämä ala on arvostettu, taiteellisesti lahjakas ja osaava, hän sanoo.-Muut alat ottavat tavoitteekseen

kullat, hopeat ja timantit. Urheilijat palkitaan kullalla ja hopealla, missit kultakruunuin. Kukapa

haluaisi palkinnoksi vaikkapa makkaraa, sitä saa muutenkin! -Miksi siis oma alamme ei korostaisi

tavoiteltavan kalleuden merkitystä. Vahva usko oman alan tuotteisiin on menestyksen perusta,

sanoo Anja Fritzsch.(Haapanen 2/96, 6 - 8)

“Turun kokouksessa toivottiinkin, että saataisiin koko alalle kehitetyksi yhteinen, syvä

yhteenkuuluvuuden tunne ja niin kello- kuin kultasepänalan arvostus sille tasolle, missä se vuosia

sitten on ollut.”(Fritzsch 3/97, 31)

“-Eniten alan asioista voisi kertoa kultasepän viilausnaakeli, jolle seppä jupisee murheitaan

kuusitoista tuntiakin päivässä. Jan Roos on erittäin huolissaan kultasepän alan arvostuksen

puutteesta ja siitä, miten ala on menettänyt asemiaan kilpaileville aloille. Hänen mielestään

kultasepänalan yritykset ovat jättäneet käyttämättä tärkeitä kilpailukeinojaan, kun ne eivät

esimerkiksi markkinoi koruja tekijöittensä tuotteina vaan anonyyminä massatavarana ja kun ne

eivät korosta kotimaisuutta, jonka arvostus suomalaisten keskuudessa on nousussa. -Kuluttajat

eivät osaa vaatia eivätkä arvosta laatua- he saavat mitä pyytävät. Heidän kasvattamisensa olisi

kultasepän itsensä tehtävä, Jan Roos pohtii. -Kerrotaan esimerkiksi, että korun takana on ihminen,

joka on suunnitellut ja tehnyt sen omin käsin.” (Haapanen 5/97, 10 - 11) 

Suurimpana syynä alan arvostuksen laskuun nähdään ale-kaupassa. Toisaalta ei haluta myöntää

sitä, että teollisuuden on mahdollisuus tuottaa yhä edullisemmin ja nopeammin tavaraa. Ja niin

kauan kun löytyy ostajia, joille edullisella hinnalla saa arvostetusta materiaalista tehtyjä esineitä,

myyjiäkin on. Alan lehdissä käytävä arvokeskustelu kertoo tärkeästä asiasta eli siitä,  miten
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ammattikunnan, jonka arvot ovat syvällä käsityöläiskultasepän perinteisessä maailmankuvassa,

on yritettävä ratkaista eettiset kysymyksensä tai tingittävä periaatteistaan ja hyväksyä muutokset.

Eettisten periaatteiden pohdintaan kuuluu myös käsityöläinen ja käsityön asema. 

“Jari Siljamäki itse arvioi Goldiamin olevan koko läntisen Uudenmaan johtava yritys. Hän korostaa,

että Goldiamilla on terveet liikeperiaatteet, jotka ovat sopusoinnussa kello- ja kulta-alan

arvokkaiden perinteiden kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Goldiamin liiketoiminta ei

perustu jatkuvaan alennusmyyntiin.” (Haapanen 4/98, 20 - 21)

“ -Valitettavasti ainoa kilpailukeino, jonka alan liikkeet tuntevat, on tarjoushinnoittelu, ale -myynti.

Koruilla on sekä rahallinen että esteettinen arvonsa. Jos nämä arvot tuhotaan alekaupalla, on

samalla tuhottu korun tärkein myyntivaltti - arvon pysyvyys. Kuluttaja ei miellä korua arvokkaaksi,

jos se myydään suurella alennuksella - oli alennus sitten todellinen tai ei.” (Jan Roosin haastattelu.

Haapanen 5/97, 11)

“Kuluttaja pitäisi saada ymmärtämään, että 39 markalla ei saa sadan markan korua, vaikka mainos

väittäisi mitä. 39 markalla saa 39 markan korun, sanoo kultaseppä Veijo Pesonen Nastolan

Kultatuote Oy:stä. Häntä on jo vuosia kalvanut kultasepänalan vähittäiskaupassa esiintyvät

kyseenalaiset markkinointimenetelmät käsittämättömine prosenttialennuksineen. Kultatuote

menestyy Nastolassa rehellisillä kauppatavoilla erinomaisesti, myynti on koko ajan kasvussa. Häntä

harmittaa siksi, että tällaiset markkinointikeinot pilaavat koko alan mainetta. Hän peräänkuuluttaa

vastuullisuutta ja omanarvontuntoa alan yrityksiltä ja yrittäjiltä.-Näin melkein painajaisia, kun

katselin sanomalehden etusivua viime joulun alla. Suuri lahtelainen alan liike mainostaa isolla

neliväri-ilmoituksella myyvänsä tarjouksena virtuaalilemmikkiä 49 markan hintaan. Mitä tekemistä

sellaisella lelulla on arvostetun kultasepänliikkeen valikoimissa tai mainoksessa? Tai joku toinen

alan liike mainostaa, että nyt on menossa ’kirpputoriviikot’. Kirpputoriviikot, auta armias! Pesonen

parahtaa.” (Haapanen 7/98, 26 - 27)

Kultasepänalan perinteen merkitystä on pohdittaessa (luvussa 7.3) todettiin käsityötaidon ja alan

vanhojen mestarien oppipoikiensa välityksellä muodostavan erityisen myyttisen kertomuksen,

joka elää sitkeästi eräänlaisena metafyysisenä totuutena. Perinteen ja arvojen vaaliminen on

yhdistetty tämän päivän arvoon, rahaan, jolloin ale-myynti koetaan erityisesti kunniakkaita

perinteitä loukkaavana. Toisaalta eettisessä merkityksessä ale-kauppa ei niinkään loukkaa

perinteitä vaan tavallisia kaupankäyntitapoja, sillä alan käsityöläisillä perinteillä on vain vähän

yhteistä massatuotteina valmistettujen ale-tuotteiden kanssa. Alan arvosta ollaan
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liiketaloudellisessa mielessä huolissaan myös siten, ettei ala kuluttajien silmissä vaikuta tarpeeksi

arvokkaalta.  Alan arvosta puhutaan kaupallisten messujen yhteydessä, jolloin usein kultaseppä

nähdään joko tavaratoimittajana tai myyjänä.

”Maamme kello-ja kultasepänala on saanut arvoisensa messut. Laadukkailla messuilla on Vilénin

mielestä kello- ja kultasepänalalle itsetuntoa kohottava vaikutus. -Tälle alalle tuntuu olevan

ominaista tietty konservatiivisuus ja sisäänpäinlämpiävyys. Luulen, että alan yhteisillä, onnistuneilla

messuilla on avartava vaikutus, kun vuorovaikutus yrittäjien sekä tukkukaupan ja muiden

tavaratoimittajien välillä lisääntyy, veikko Vilén sanoo.” (Haapanen 1/96, 10 - 12)    

Alan lehdessä kultasepän ammatti ja ala nähdään etupäässä kauppiaiden ja teollisuuden välisenä,

jolloin myös alan arvolla tarkoitetaan vain pientä osaa perinteisesti määritellystä kultasepäntyön

kentästä eli vain myyntiin ja teolliseen valmistukseen liittyvä osa. Ammatin ja alan määrittelystä

unohdetaan käsityöläisen koulutuksen saaneet taiteilijat ja taitajat. Tämän seurauksena myös alan

vanhat eettiset arvot ja työmoraali joutuvat uusien haasteiden eteen eivätkä välttämättä ole

suoraan siirrettävissä rahan maailmaan.

Suomen Kultaseppien Liiton näkyvä merkki on pyhän Eligiuksen kuva (Liite 1.), joka aineistossa

nähdään ikään kuin sinettinä sille, että Liiton jäsenliike on ammattitaitoinen ja vastuullinen. Tämä

koskee etenkin vähittäismyyjäliikkeitä. Eligius, käsityöläiskultaseppien suojeluspyhimys, on

siirretty jalometalliesineitä kauppaavien liikkeiden laadun ja ammattitaidon symboliksi, vaikka

liiton jäsenyritykset ovat harvoin kultasepän omistamia yrityksiä ja useimmiten täysin

kaupalliselta perustalta toimivia myymälöitä. Vähittäismyyntiliikkeet käyttävät näkyvästi Eligius-

tunnusta, esimerkiksi mainoskampanjassa “Eläköön laatu” ja liikkeiden somisteena.  

Eligius aiheen tekee mielenkiintoiseksi käsityöläisyyden kannalta sen elinvoima ja nykypäiväinen

käyttö myös muussa yhteydessä kuin Liiton tunnuksena. Eligiuksen sauvaa käytetään

kultasepänalan kehitystä käsittelevän pohjoismaisen Eligius-symposiumin tunnuksena, samoin

Eligiuksen sauva on Lahden Muotoiluinstituutin nimileiman kuvioaihe. Eligius tunnusta käyttävät

myös Kultaseppäopiston oppilaskunta t-paidoista kirjepaperiin, samoin Eligiuksen asuun puettu

hahmo esiintyy usein oppilaskunnan tilaisuuksissa. Muotoiluinstituutin oppilaskunta lahjoittaa

arvostamilleen henkilöille “perinteisen Eligiuksen sauvan”, kuten viimeksi 19. 5. 1998 Heikki
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Sepälle (4/98, 12). Koulun ja Eligius tunnuksen yhdistäminen on perua niiltä ajoilta, jolloin koulu

oli Kultaseppien Liiton koulu ja yhteistyö näkyvää.  

Suomen Kultaseppien Liiton piirissä Eligius tunnus halutaan yhdistää sellaisiin asioihin, kuten

rehelliseen kauppaan, suomalaiseen laatuun ja taidokkaaseen työhön; alan arvoon ja perinteeseen.

Eligius Liiton tunnuksena yhdistää ammattikunnan jäsenet. Toisaalta Suomen Kultaseppien

Liitossa on alettu pohtia sitä, onko Eligius-tunnus tarpeeksi tunnettu kuluttajien keskuudessa ja

toisaalta liiton mielestä Eligius-tunnusta käytetään myös väärin. Liiton tarkoitus on nostaa

profiiliaan (toimintasuunnitelma 1999) ja uudistaa samalla vanhaa tunnusta, Eligiusta. Nähtäväksi

jää, miten ajatukset etenevät.   

“Kultaseppien Liitolla on jo nyt oikeus pitää esillä liiton tunnusta, ja niin useimmat jäsenet

tekevätkin. Liiton logo on tietysti kuluttajalle positiivinen viesti ja myös eräänlainen osoitus

yrityksen vastuullisuudesta. Se ei kuitenkaan varsinaisesti takaa liikkeestä muuta, kuin että se on

liiton jäsen. Kun kultaseppien Liiton toiminta ja profiili ovat hyvää vauhtia terävöitymässä,

kiinnostusta ’laatuketjun’ pohtimiselle varmasti löytyy.”(Haapanen 7/98, 26 - 27)  

“Kultaseppien Liiton jäsenliikkeet erottaa muista liikkeistä liiton tunnuskyltti (Eligius) ovessa tai

näyteikkunassa. Puheenjohtajan (Kari Tarkiaisen) mukaan tämä merkki saatetaan uudistaa. Se liittyy

toisaalta jäsenliikkeiden profiilin nostamiseen, toisaalta siihen, että jotkut villit liikkeet ovat

hämäysmielessä kiinnittäneet samanlaisen merkin oveensa.”(Haapanen 1/98, 12 - 15)

Pitäisi ehkä hyväksyä se, ettei ilman yhtenäistä koulutusta ja samankaltaista historiaa voi syntyä

yhtenäistä ammattikuntaa. Toisaalta pitäytyminen liiaksi vanhaan perinteeseen vie tilaa

muutoksen hyväksymiseltä ja uusilta ajatuksilta. Osatotuus arvojen ja perinteiden pohdintaan

voisi löytyä seuraavasta aineistosta löydetystä huomiosta.

 
“Kultasepänalalla on Suomessa pitkään eletty rutiininomaisesti, vanhaan pitäytyen ja uusia rohkeita

linjauksia välttäen. Aivan kuin ei uskallettaisi asettua kilpasille vanhojen mestarien kanssa.”( 3/98,

18)
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8.4 Professionaalisuus kultasepän ammatissa

Timosen opinnäytetyössä “Kultasepän työtehtävät ja ammattiin orientoituminen” (1994, 15 - 18)

kuvataan kultasepän  ammatin professionaalisista luonnetta. Tätä perustellaan

ammatinharjoittajien itsenäisyydellä työnsä suhteen, valtion valvomalla ja vahvistamalla

tarkastusleimauskäytännöllä, vahvalla keskusjärjestöllä, joka ajaa ammattikunnan etuja

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, suunnittelee koulutusta, julkaisee omaa ammattilehteä ja

käyttää tunnuksenaan kansainvälistä kultaseppien Eligius -tunnusta. Timosen mukaan kultasepän

ammatti on moderni professio, jonka oikeuksien takaajana Suomen Kultaseppien Liitto pyrkii

säilyttämään esimerkiksi jalometallituotteiden valmistusoikeuden rajoitukset ammattikunnan

jäsenillä vedoten toiminnassa tarvittavaan erityisharjaannukseen, jota leimaa hankittujen

ominaisuuksien periaate. Timosen mukaan professionaalista ammatinkuvaa heikentää

huonolaatuisten tuotteiden voimakkaasti mainostettu polkumyynti ja ammattikunnan vähäinen

yliopisto- ja korkeakoulutasoinen koulutus.  

Tässä tutkielmassa lähtökohtana pidettiin Timosen (1994) opinnäytetyössään esittämää väitettä

kultasepänammatin professionaalisuudesta, mutta tätä väitettä jouduttiin tarkistamaan ja lopulta

siitä  luovuttiin kokonaan. Timosen väitteen kultasepän ammatin professionaalisuudesta kaatoi

tarkempi perehtyminen Suomen Kultaseppien Liittoon, jolloin päätelmät tehtiin pääasiassa

ammattilehtiaineistoon ja jäsenmateriaaliin pitäytymällä. Tässä tutkielmassa myönnetään

kultasepän ammatin olleen koko professio ammattikuntalaitoksen aikana, kuten Vainio-Korhosen

(1994) kuvaamana aikana 1754 - 1807. Ammattikuntalaitoksen aikaa tutkittaessa on kuitenkin

huomioitava se, että jalometallialan yrittäjät olivat kultaseppämestareita, ja että

kultaseppämestaruus oli myös silloin sellainen tavoite, jota kaikki eivät saavuttaneet, sillä myös

Vainio-Korhosen tutkimana ajanjaksona kaikista oppipojista ei tullut kisällejä eikä kisälleistä

mestareita. Tämän tutkielman kannalta on valitettavaa se, että Vainio-Korhosen tutkimuksesta

ei käynyt ilmi käytettiinkö kultaseppä-ammattinimikettä silloin yhtä vapaasti kuin nykyään.

   

Suomen Kultaseppien Liitto on vahva keskusjärjestö, joka edustaa ja vaikuttaa kultasepänalalla,

mutta päätökset, joita on tehty, suojaavat lähinnä teollisuuden  ja vähittäismyyjäyrittäjän etuja.

Kuluttajan mielipiteillä on ollut usein enemmän painoarvoa liiton päätöksenteossa kuin käsityötä
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työkseen tekevillä kultaseppäyrittäjillä, joiden ongelmat ja tarpeet eivät myöskään muistuta

vähittäismyyjien ja teollisuuden ongelmia tai tarpeita. Tästä esimerkkinä alemman kouluasteisen

tutkinnon luominen, jonka avulla oli tarkoitus saada teollisuuteen sellaista työvoimaa, jolla ei

silloisen asetuksen mukaan olisi ollut leimausoikeutta eikä siten myöskään itsenäistä

valmistusoikeutta.  Alan vähittäiskauppiaita on hyödyttänyt kultaseppien heikko palkkaus,

esimerkiksi jalometallialan työehtosopimuksen mukaan taulukkopalkka, joka on voimassa 1.1.

1998 - 15. 1. 2000, kaikilla lisillä korkeimmassa kalleusluokassa on 7224 markkaa kuukaudessa,

ja  alalla olevan myyjän palkka on 7675 markkaa.  Siten vähittäismyyntiyritykset ovat voineet

palkata  hyvin koulutetun kultasepän jalometallialan myyjän työhön. Se on ollut taloudellisesti

kannattavaa myös kultasepille. Tänä päivänä vastavalmistuneen kultasepän tulee valita yrittäjyys

tai toisen palveluksessa oleminen. Heikko palkkaus toisaalta alentaa yrittäjäksi ryhtymisen

kynnystä.

“- On tärkeää näyttää kuluttajalle, että meidän alamme on edelleenkin valtion valvomaa, jopa

suuremmassa määrin kuin aikaisemmin, koska ollaan asetuksen myötä siirtymässä ns.

ennakkotarkastukseen. Sen jälkeen on mahdotonta, että kotimaisilta valmistajilta lähtisi alipitoista

tavaraa markkinoille. Kuluttajalle tämä merkitsee sitä, ettei kannata lähteä merta edemmäs kalaan:

kun käyttää Kultaseppien Liiton jäsenliikkeitä, hän voi luottaa siihen, että saa kunnollista tavaraa,

sanoo Kari Tarkiainen, SKL:n puheenjohtaja 1998-.” (Haapanen 1/98, 12 - 13) 

Liiton taholta on kannettu huolta EU-direktiivin vaikutuksesta alalle, lähinnä jalometallikauppaa

harjoittavien myyntilupien vapautumisesta ja nk. kauppiaan tutkinnon poistumisesta. On esitetty

pelkoja siitä, että “vapautuminen saattaa merkitä epäpätevien, kyseenalaisin keinoin toimivien

yrittäjien ilmestymistä alalle” (Haapanen 6/98, 53). Liiton johtokunnassa vähittäismyyjäyrittäjien

edustajat ovat olleet enemmistönä (Vuosikertomukset 1995 - 1997). Tästä syystä Liitto ei ottanut

tai osannut ottaa huomioon käsityöyrittäjiä, kun tarkastusleimausasetukseen ehdotettuja

muutoksia tehtiin.  Kohtelusta suivaantuneet kultasepät  aiheuttivat Liitolle yllätyksen

osoittamalla “yllättävää aktiivisuutta” ja “epätoivottavaa” kirjeiden kirjoittelua kauppa- ja

teollisuusministeriöön ohi Suomen Kultaseppien Liiton. Tämän seurauksena käsityöyrittäjien

näkemyksiä kuunneltiin. Eräs käsityöläiskultaseppien ongelma on se, että tuotteiden

valmistusmäärät ovat uuteen asetusehdotukseen nähden liian pieniä, jolloin esimerkiksi

tarkastusleimauskäytäntöön kaavaillut bonuskertymät jäävät heiltä saamatta. 



86

Aineistossa toistuvasti esille tuleva kultaseppä-ammattinimikkeen monimerkityksinen käyttö

kertoo myös siitä, että kultasepän ammatti ei esiinny ammattilehtiaineistossa mitenkään

suojattuna tai tarkasti määriteltynä. Kultasepällä ei aineistossa yksiselitteisesti tarkoiteta

ammatinharjoittajaa, joka on lahjakkuudellaan ja koulutuksella hankkinut monipuolisen

käsityötaidon. Kultaseppä nimitystä käytetään esimerkiksi myös niistä kultasepänliikkeiden

omistajista, jotka eivät ole ammattikoulutuksen saaneita kultaseppiä, tai kultasepänteollisuudessa

työskentelevistä kokoonpanolinjan työntekijöistä, joilla ei ole muuta alan koulutusta kuin

perehdyttäminen vaihetyöhön. Myös sana kultasepänliike tarkoittaa aineistossa miltei

poikkeuksetta vähittäismyyntiliikettä. Ajatusleikkinä kuvitellaan tilannetta, jossa vahvan

profession ammattikunnan nimeä käytetään sellaisessa merkityksessä, jota ammattikunta ei pidä

oikeana. Esimerkiksi lääkärikeskus, joka olisi sairaanhoitajien tai liikemiesten omistama ja jossa

olisi vain sairaanhoitajia tai kaupallisen koulutuksen saaneita henkilöitä työntekijöinä, aiheuttaisi

varmasti valtavan kohun Lääkäriliitossa. Toisaalta voidaan sanoa, että kultasepänammatti-

nimikkeestä on muodostunut yleisnimi monelle erilaiselle jalometallialan kaupan ja valmistuksen

piiriin kuuluville yrittäjille ja työntekijöille. Siten kultasepän ammattia ei voida pitää koko

professiona. Sillä ei ole sellaista vahvaa ammattiliittoa takanaan, joka esimerkiksi huolehtisi siitä,

että ammattinimikkeen käyttäjältä vaaditaan ammattikoulutus, ammatin asioista viranomaisiin

hoitaisivat ammattitutkinnon suorittaneet ja ammattikunnan jäsenillä olisi kaikilla

ammattitutkinto.

Professioammatista ei myöskään kerro se, että Suomen Kultaseppien Liittoon ei voida hyväksyä

jäseneksi kultaseppää, jolla ei ole omaa yritystä. Kultasepän koulutuksella ei ole mitään

painoarvoa, sillä ainoastaan yritysjäsenet voivat olla liiton jäseniä. Yksityisjäseniksi hyväksytään

vain sellaiset, jotka ovat joskus olleet jäsenliikkeessä johtavassa asemassa sekä entiset liittoon

kuuluneet ammatinharjoittajat (Suomen Kultaseppien Liitto r.y:n säännöt).  

“Minä en ymmärrä, miksei kultaseppä voi olla Kultaseppien Liiton jäsen, puuskahti Seppo Ahti

huhtikuussa pidetyssä palaverissa, johon oli kokoontunut niin Kultaseppien Liiton jäseniä kuin ei-

jäseniäkin. Mielipiteellä oli painoa siksikin, että sen esitti liiton varapuheenjohtaja. Hän puki

sanoiksi ajankohtaisen ongelman ytimen: miten on mahdollista, että maassa on joukko aktiivisia

kultaseppiä, jotka haluaisivat tulla Kultaseppien Liiton jäseniksi, mutta eivät voi.”(Haapanen 3/97,

3)
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Suomen Kultaseppien Liitto esittää tähän voimassa olevaan sääntöön (SKL:n säännöt 4§)

pitäytyen yhdeksi syyksi eturistiriidan. Vaikka Liitto ei pidä itseään työmarkkinajärjestönä vaan

aatteellisena yrittäjäliittona, voi sen mielestä sellaisessa tilanteessa, jossa  liiton jäsen on alan

yrityksen palveluksessa syntyä eturistiriitaa, jos sekä yritys että työntekijä ovat saman liiton

jäseniä. Toinen syy siihen, että kultaseppä ei kuulu liittoon voi olla se, että hakijan yritys on niin

pieni, että jäsenmaksun maksaminen  tulee liian kalliiksi. Suomen Kultaseppien Liiton

jäsenyrityksen liikevaihtoon perustuvat jäsenmaksut ovat  750 - 11 000 markkaa vuodessa.

Henkilöjäsenyys, jonka jäsenmaksu olisi edullisempi, sisältää myös ongelman liiton talouden

kannalta, sillä sellaiset yritykset, joiden omistajana ja johdossa olisi kultaseppä, voisivat vaihtaa

yritysjäsenyytensä henkilöjäsenyyteen. (Haapanen 3/97, 3)

Liiton sääntöihin on myös historiallinen peruste, sillä aikaisemmin ammattikuntalaitoksen aikaan

kaikki ammattikunnan jäsenet olivat yrityksen omistavia kultaseppämestareita eivätkä ainoastaan

jalometallikauppiaita. Ammattikunnan jäsenillä oli siis myös ammatillisesti korkein koulutus;

kisällinä haettiin mestarioikeutta, leimausoikeutta, elinkeino-oikeutta ja porvarioikeutta, joihin

liittyi myös omavaraisuus ja hyvä maine, ja joiden myöntämisen jälkeen saattoi liittyä

ammattikuntaan. Suomen Kultaseppien Liitto on perustettu ammattikuntajärjestyksen

lakkauttamisen jälkeen, mutta käytäntö ei ollut vielä silloin ehtinyt perusteellisesti muuttua ja

silloiset perustaja jäsenet olivat kaikki kultaseppiä. Suomen Kultaseppien Liitto on kuitenkin

huolissaan jäsenkuntansa määrän vähenemisestä ja alkanut harkita nuorten, vastavalmistuneiden

kultaseppien ottamista Liiton jäseniksi.

“Nuorissa on meidän tulevaisuutemme, Tarkiainen (SKL:n puheenjohtaja) sanoo. -Me tarvitsemme

heitä ja hekin tarvitsevat - niin uskon - liittoa. Olen huomannut, että alan opiskelijoiden keskuudessa

kiinnostus Kultaseppien Liittoa kohtaan on hyvin suuri, meidän täytyy osoittautua tämän

kiinnostuksen arvoisiksi. Jäseneksi liittymistä on jo päätetty helpottaa mm. siten, että tänä vuonna

liittymismaksua ei tarvitse lainkaan maksaa. Kari Tarkiainen arvioi, että liiton jäsenmäärän

kasvattaminen puolella tai jopa kaksinkertaiseksi on täysin mahdollista. -Silloin liitto olisi erittäin

vahva järjestö, ja sillä olisi painoarvoa ja sananvaltaa kaikkialla, missä se toimii.” (Haapanen

1/98, 12 - 15)

“Liiton jäsenhakulomakkeeseen vaaditaan edelleen mm. kahden liiton jäsenen suositus; Nora

Seeck-Häkkinen  (SKL:n johtokunnan jäsen) kehottaa nuoria täyttämään hakemukset
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ennakkoluulottomasti ja selostamaan siinä yhteydessä seikkaperäisesti omaa työtään. Ainoa

voimassa oleva este kultasepän jäsenyydelle on edelleen, ettei toisen palveluksessa oleva kultaseppä

voi olla liiton jäsen, koska liitolla on myös työnantajajärjestön rooli. Liiton jäseneksi pyrkivän

kultasepän pitää siis olla itsenäinen yrittäjä.” (Haapanen 1/98, 16 - 17)

Ristiriitaisuutta on vain siinä, että Suomen Kultaseppien Liitolla on edelleen, huolimatta

jäsenkunnan muuttumisesta, päätäntävaltaa,  oma edustaja ja lausunto-oikeus esim. kultaseppien

koulutuksesta ja leimauksesta päättäviin viranomaisiin (opetushallitus, kauppa- ja

teollisuusministeriö), oppilaitoksiin ja Kultasepänalan kehittämiskeskus Auriaan.

Ongelmallisinta on mielestäni se, että Kultaseppien Liitolla on samaan aikaan työnantajajärjestön

ja työntekijäjärjestön roolit. Vaikka liitto itse sanookin olevansa aatteellinen järjestö, niin Suomen

Kultaseppien Liitto on Palvelutyönantajat ry:n yhteisöjäsen. Vuonna 1974 perustettiin liiton

työnantajajäsenille erillinen Kultaseppien työnantajaliitto (STTK:n jäsenliitto). Historialliset syyt

ja se tosiasia, että kultasepillä ei ole oman ammattikunnan asioissa täyttä päätäntävaltaa, ovat

johtaneet siihen, että kultaseppien  asioista päättävät ovat kultaseppien mahdollisia työnantajia,

siis teollisuuden ja vähittäiskauppiaiden edustajia, tai kultaseppäyrittäjien vähittäismyyntiin

erikoistuneita kilpailijayrityksiä.

“Suomessa on kello- ja kulta-alan erikoistunut vähittäiskauppa kyennyt pitämään alan tuotteiden

kaupan hyvin hallussaan. Jonkin verran tuotteita kaupataan postimyyntiesitteissä ja markkinoipa

Anttila jokin aika sitten hopeisia kahvilusikoita esitteessään.” (Salonen 4/95, 24 - 25)

“Kultasepänala ei anna ulospäin riittävän hyvää kuvaa. Alalla toimivat pitäisi saada yhteen ja siten

kokonaisvaltaisena saada voimakas ote ja ulospäin suuntautuva kuva perinteikkäästä

kultasepänalasta. Alalla on vähittäisliikkeitä, valmistajia, teollisia liikkeitä ja tukkuliikkeitä noin

1500. Kaikki eivät valitettavasti kuulu liittoihin. Kun nämä kaikki saataisiin puhaltamaan yhteiseen

hiileen, rintama olisi vahva ja kaikkien toimintaedellytykset varmasti paremmat. Jokainen alan

porras tarvitsee toistaan.” (Fritzsch 3/97, 31)

 

Kultasepänalan ongelmaksi koetaan Liiton lehdessä hajanaisuus eli se seikka, etteivät kaikki

mahdolliset alan yrittäjät kuulu Suomen Kultaseppien Liittoon. Kuitenkin voidaan unohtaa se,

että monet kauppaan erikoistuneet yrittäjät saattavat vierastaa Kultaseppien Liiton läheistä

suhdetta kultasepän ammattiin ja perinteeseen, joihin heillä ei ole mitään tarvetta samaistua. Jos

alalla toivoo yhteistä ja vahvaa liittoa, pelkästään liiton nimi voi joissakin aiheuttaa
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vaivautuneisuutta, sillä alan yrittäjien koulutustausta on useimmin joku muu kuin kultaseppä,

esimerkiksi kelloseppä tai merkonomi. Samaistuminen kultasepän ammattiin ja historiaan ei ehkä

ole yksiselitteistä ja eikä kaikista positiivista. 

Helpoimmin Kultaseppien Liittoon ja sen yhteiseen arvoperustaan samaistuvat sellaiset

ammatinharjoittajat, jotka ovat perineet yrityksen, jolloin ammatin eettiset kirjoittamattomat

koodit on opittu vanhempien perintönä. Toisaalta myös monet ammattioppilaitoksista

valmistuneet kultasepät kokevat Kultaseppien Liiton vieraana ammattiliittona, koska liitto on

sitoutunut tiukasti vähittäismyyjäliikkeiden ja teollisuuden arkeen. Liittyminen Ornamoon

koetaan taiteellisesti suuntautuneiden kultaseppien piirissä houkuttelevalta vaihtoehdolta. 

Tästä kaikesta seuraa se, että jalometalliala on hajanainen ja pirstoutunut eikä professioammatin

perusteena olevaa vahvaa ammatillista kulttuuria voida ylläpitää. Tästä hajanaisuudesta

huolimatta Kultaseppien Liitto yrittää pitää kiinni käsityöläisyydestä, perinteestä ja muodostaa

niiden avulla tietyn ammatti-identiteetin, joka vahvistaa alalla työskentelevien kuvaa kultasepän

ammatin professionaalisesta luonteesta. Liiton avulla tämä ammatti-identiteetti on  lainattavissa

ja siirrettävissä tarpeen vaatiessa käsityöläiskultasepiltä vähittäismyyjille.

“Korkeatasoista koulutusta pidetään yhtenä tärkeänä tekijänä siinä, että kultasepänala on Suomessa

säilyttänyt tuotannollisen valmiutensa kovasta kansainvälisestä kilpailusta huolimatta ja että alan

ammattilaiset, kultasepät, ovat säilyttäneet muutosten keskelläkin oman korkean ammatti-

identiteettinsä.” (8/89, 14 - 15)   

Käsityöläisyys liittyy kultaseppien perinteeseen ja siksi Liitto korostaa käsityöläisyyden

merkitystä juhlapuheissa, kun halutaan korostaa alalla hyvää  ja kaunista. Käsityöläisyys ja

perinteet ovat tärkeitä mm. silloin, kun valitaan huomionosoitusten saajia. Esimerkiksi Vuoden

Kultasepän valinta voi osua teollisuusyrityksen johtajaan, jonka yritys on hylännyt käsityöllisen

tuotannon taloudellisesti kannattamattomana aikoja sitten, mutta perusteluina käytetään:

“Tammen Koru Oy:n tuotteisto koostuu kulta- ja hopeakoruista, jotka on otettu maailmalla hyvin

vastaan.  Käsityön merkitys on ollut tärkeintä yrityksen toiminnassa (Fritzsch 8/96, 30)”. 
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Suomen Kultaseppien Liitossa käsityöläisyys ja Eligius-teema jatkuu moni-ilmeisenä, esimerkiksi

siten, että Vuoden Kultaseppä saa myös Eligius-kuution ja nimityskirjan. Liitto jakaa alalla

kunnostautuneille “Työstä Kultasepäntaidon Hyväksi” -kiertopalkintoa, joka on kädenmuotoinen

veistos. Myös Liiton ansiomitaleja koristaa pyhän Eligiuksen kuva. (Liite 2)

Aineistoon perustuen voidaan sanoa, että vähittäismyyntiyrityksillä ja teollisuusyrityksillä on

professionaalisia piirteitä; 1) heillä on vahva halu suojella alaa, esimerkiksi siksi paheksutaan ale-

myyntiä, 2) heillä on edustajia ja päätäntävaltaa asioista, joilla on vaikutusta koko alaan, 3) he

valvovat alan koulutusta ja 4) heistä monet ovat sisäistäneet Suomen Kultaseppien Liiton jakaman

ihanteellisen käsityöläisyyden mallin, josta on hyvänä esimerkkinä Eligius-tunnuksen käyttö

liikkeiden ovissa, ikkunoissa ja somistuksessa ja mielenkiinto, mitä osoitetaan kultaseppien

käsityöläistä historiaa ja perinnettä kohtaan.

8.5 Käsityön tulevaisuus kultasepän ammatissa

Alan tulevaisuuden visioita on aineistossa puitu yllättävän vähän. Suurimmat odotukset

tulevaisuuden osalta kohdistuvat Kultasepänalan kehittämiskeskus Auriaan. Aineistossa

voimakkaammin nousevat esiin erilaiset tulevaisuuden ongelmat, kuten alan epäyhtenäisyyteen

liittyvät huolet, talouteen ja tuotantoon liittyvät kysymykset sekä rikollisuuden kasvu. Eri tahot

näkevät myös tulevaisuuden toisistaan hyvinkin poikkeavasti. Teollisuusyritykset luottavat

tulevaisuudessa erilaisiin teknisiin innovaatioihin ja tietotekniikkaan. Vähittäismyyntiliikkeet

pelkäävät rikollisuutta, ale-kauppaa ja tv-shoppailua, jotka saattavat viedä kuluttajien

mielenkiinnon muualle. Koulutusinstituutio kouluttaa suuria määriä taitavia ja monipuolisia

tekijöitä vastaamaan alan uusiin visioihin, kuten käsityöläisyyden uuteen tulemiseen ja

yksilöllisiin kulutustottumuksiin, sekä toimimaan alan kentällä taiteilija-muotoilija-käsityöläisinä.

Tässä tutkielmassa on keskitytty käsityöläisyyden tarkastelemiseen, jolloin monet mielenkiintoiset

aineistossa esiintyvät aiheet on täytynyt syrjäyttää tai ainakin jättää vähälle huomiolle. Aineistoon

perustuen voidaan kuitenkin sanoa, että tietotekniikan käyttöönotto teollisuudessa tekee

kultasepänkäsityöstä tarpeettoman taidon, lisäksi uudet myyjän ja kauppiaan tutkinnot tuovat
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vähittäisliikkeiden omistajille lisää ammattitaitoa ja arvovaltaa. Käsityöläisen taidot saattavat tulla

tärkeiksi uudenlaisten palveluyritysten muodossa vastaamaan erilaisten kuluttajaryhmien tarpeita.

Uudenlaiset yritysideat, Nastolan Kultatuotteen ja Union Designin malliin antavat kuitenkin

kultasepälle mahdollisuuden työskennellä koulutusta vastaavassa työssä.

Kello- ja Kultasepänala -lehdessä julkaistiin käsityöläisyyden kannalta mielenkiintoinen ja

tulevaisuuden uskoa täynnä oleva Björn Weckströmin luento, joka pidettiin Lahden

Muotoiluinstituutissa Kulta-aika  -juhlaseminaarissa  7.11. 1998. Siinä paneuduttiin

kultasepänalan tulevaisuuteen kokonaisvaltaisesti, yhtään alan “porrasta” unohtamatta.

Teollisuudelle ja miksei myös käsityöläiselle uusina tulevaisuuden haasteina nähdään

uudenmalliset kauppatavat: Tv-shoppailu, tv-huutokaupat ja internet-supermarket.

Tulevaisuudessa kalliiden korujen sarjatuotannossa hologrammidisketti voisi toimia

tuoteluettelona. Enää ei tarvitsisi investoida kalliisiin mallikorusarjoihin, sillä nykyisin pitää tehdä

jokaista myyntiedustajaa varten oma mallikorusarja jo ennen kuin yhtään korua on myyty. Myös

aivan uusia tuotteita voidaan valmistaa, joita ei osata vielä edes kuvitella. Teollisuustuotannolla

ei Suomessa ole tulevaisuutta massatuotteiden tekijänä, tuotannon tulee perustua laatuun ja

hyvään muotoiluun. (Weckströmin luento 8/98, 16 - 17) 

“Lähestymistä täytyy tapahtua tuotantolaitoksien ja muotoilijoiden kesken Suomessa. Se on jo

tapahtunut Keski-Euroopassa ja se on välttämättömyys myös meillä. On selvää, että kaikki

massatuotanto siirtyy matalapalkkamaihin niin kuin suureksi  osaksi on jo tapahtunut. Toistan vielä:

jos halutaan, että Suomessa tuotetaan koruja ensi vuosituhannella, niin se voi tapahtua ainoastaan

korkeatasoisen muotoilun ja laadun kautta.”(Weckströmin luento 7 .11.1998, 8/98, 16 - 17)

Sen sijaan tv-shoppailun vaikutus voi olla käsityöläisen ja muotoilijan kannalta positiivinenkin;

se herättää kiinnostusta ja lisää tietämystä alaa ja suunnittelijoita kohtaan. Voidaan jopa kuvitella,

että televisio toimisi mallikuvastona, jolloin voitaisiin valmistaa vain yksi mallikoru esittelyä

varten. Toisaalta kuluttajat voivat vierastaa korun ostamista näkemättä ja koskematta, sillä korun

merkitys ihmisille on subjektiivinen asia. Vähittäismyyntiliikkeiden tulee Wecströmin mukaan

myös pyrkiä muutokseen, mutta sen sijaan pienet galleriat sekä yhden tai kahden sepän pajat
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tulevat monipuolisuutensa takia selviytymään kilpailusta. 

“Jos sitten kuvitellaan minkälainen ensi vuosituhannen vähittäisliike tulee olemaan, niin esimerkiksi

Saksassa kultasepänalan myynti on laskenut jo viiden vuoden ajan. Pienet liikkeet ovat menettäneet

keskimäärin 6%, mutta isot vain 2%. Voidakseen kilpailla isojen liikkeiden kanssa pienten tulee

erikoistua. Tulemme näkemään helmibasaareja, akvamariinigallerioita, hopealuolia, liikkeitä,

jotka toimivat taidegallerioitten tapaan ja pitävät jatkuvasti eri korutaiteilijoitten näyttelyitä sekä

liikkeitä, jotka myyvät ainoastaan designkoruja, jne. Näin pystyy pienikin liike kohtuullisella

pääomalla profiloitumaan ja kilpailemaan isomman kanssa. Ne yritykset, joilla on myös hyviä

mahdollisuuksia johtuen pienestä pääoman tarpeesta, ovat 1 - 2 miehen verstaat, joissa työ

tapahtuu lähellä näyteikkunaa. (Weckströmin luento 7. 11.1998, 8/98, 16 - 17)

Tulevaisuuden visioissa nähdään myös uudenlaisten kuluttajatyyppien kehittyminen, jolloin

käsityöntekijän tulevaisuus näyttää hyvin lohdulliselta, etenkin jos ammattilainen pystyy

vastaamaan näiden uusien kuluttajien tarpeisiin. Tulevaisuuden käsityöläinen nähdään

monipuolisena taitajana, joka osaa myös ihmissuhdetaitoja ja markkinointia. Tulevaisuuden

kultasepän tulee olla myös persoonallinen ja kyetä tekemään esineen myyntitapahtumasta

ainutlaatuisen. Weckström (1998, 8/98, 16 - 17) kuvaa näitä uudenlaisia kuluttajia seuraavasti:

“Eräs uusi asiakastyyppi on se, jota minä kutsun uusromanttiseksi. Hän kannattaa vihreitä arvoja,

on melko konservatiivinen, asuu taajamien ulkopuolella, kasvattaa vihanneksia ja lampaita omiin

tarpeisiinsa ja tekee projektiluontoisia töitä tietokoneella. Hän tuo liikkeeseen pienen rantakiven,

johon liittyy pieni muisto, ja tilaa sormuksen, missä hänen löytämänsä kivi ympäröidään timanteilla.

Onko muotoilu moderni tai perinteinen, ei merkitse hänelle kovin paljon, mutta laatu kylläkin.

Tärkeätä hänelle on osallistuminen valmistusprosessiin, puhuminen tekijän kanssa ja se, että koru

tehdään hänen omasta kivestään. Hänelle ei tulisi mieleen ostaa merkkitavaroita, ja hän suhtautuu

negatiivisesti mainontaan.”

“On kehittymässä myös toinen asiakastyyppi, jota kutsun uusnomadiksi, uuspaimentolaiseksi. Hän

saattaa elämänsä aikana työskennellä kolmessa, neljässä maassa. Hänen varsinainen kotinsa on

vapaa-ajan asunto. Hän kuljettaa nomadin tapaan pienen määrän tärkeitä esineitään. Hän tapaa

paljon uusia ihmisiä ja on tärkeää, että hänen vaatteensa ja korunsa viestivät hänen olevan
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varteenotettava henkilö. Vaatteet ja korut ovat preverbaaleja eli esikielellisiä signaaleja, viestejä

joita käytämme ennen kuin olemme puheyhteydessä. Merkkituotteet ja korut ovat tällaiselle

ihmiselle tärkeitä, koska hän liikkuu globaalisesti ja hänen olemuksensa täytyy kestää kansainvälistä

tarkkailua. Hän haluaa kertoa itsestään, että hänellä on hyvä maku ja että hän on kultivoitu ja taitava

työssään. Tähän kuvaan designkorut sopivat erittäin hyvin. Hän ei voi käyttää epäaitoja koruja koska

viimevuosina on syntynyt vastustusta epäaitoutta kohtaan.”

Kello- ja Kultasepänala lehdessä (Thorén 6/98, 18 - 19; myös luku 8.2, 73 - 77) kyseltiin alan

ulkopuolisten mielipiteitä korujen merkityksestä ja jo sen perusteella voidaan sanoa, että

Suomeen on jo syntynyt tai on ainakin havaittavissa kuluttajia, joille korut merkitsevät muuta

kuin jalometallista valmistettua tarkastusleimattua esinettä. Aineiston perusteella voidaan myös

todeta se, että monet kultasepän koulutuksen saaneet ovat sisäistäneet tämänkaltaisen

ajattelutavan ja toteuttavat sitä työssään, kuten niistä artikkeleista käy ilmi, joissa kuvaillaan alan

koulujen päättötöitä. Näin ajatellen kultasepän ja taiteilijan ammatit yhdistyvät, jolloin

käsityöläisestä tulee taidekäsityöläinen.    

“Tämän päivän kultaseppä näyttää olevan uudistumishakuinen ja suunnittelee sisältörikkaita töitä,

joiden ainoaksi arvoksi eivät jää arvokkaat materiaalit. Tulevaisuuden näkymät ovat tästä syystä

hyvät. Heillä on rohkea omaan alaansa uudistava ote, joka tuo mielenkiintoisia näkökulmia myös

arvomateriaalien korumaailmaan” (Maija Pitzin haastattelu 3/98, 19) 

“Muutamat näyttelyn (Elle & Doris) esineistä ovat nk. pienoisveistoksia, joilla ei ole lainkaan

käyttöfunktiota ja useimmat koruista edustavat pikemminkin korujen haute couture’a. Näiden

esineiden kohdalla kaupallisuus ei ole todellakaan ollut päällimmäisenä ajatuksena, vaan

suunnittelijan, ts. taiteilijan ilmaisu on ollut lähtökohtana. Tällaiset esineet koetaan ostavan

yleisön suunnalta enemmänkin esteettisinä taideteoksina, joissa teoksen kokeminen nousee

päällimmäiseksi - oli se sitten ihmiskehon koristeena tai irrallisena, itsenäisenä kohteena,

veistoksena. Koru  ei  siis taiteen kontekstissa ole itseisarvo sinänsä, vaan teoksen sisältö nousee

päällimmäiseksi.” (Maija Pitzin haastattelu 3/98, 20 - 21) 

Sen sijaan aineistossa on toistuvasti esitetty huolestuneita kannanottoja siitä, miten ala

kokonaisuudessaan vastaa kuluttajien kysyntään. Useimmat tällaiset kannanotot koskettavat
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etupäässä vähittäismyyntiliikkeitä ja niiden innovaatiokykyjä, mutta käsityöläisen on myös

osattava myydä töitään ja taitojaan, eikä tämänkaltaisia kysymyksiä ja huolia voi täysin sivuuttaa.

Millaiset seikat tulevaisuudessa muodostavat uhan alan markkinoinnille ja minkälaisia asioita

pidetään vaihtoehtoisena koruhankinnoille?  

“Jos katsomme tulevaisuuteen, seuraavaan vuosisataan, niin kehitys saattaa olla tasaisempaa eikä

tee sellaisia hyppyjä niin kuin tällä vuosisadalla. Jotkin kehitysnäkymät tulevat olemaan negatiivisia,

kuten voimakkaasti lisääntyvät kauneusleikkaukset, jotka voivat korvata koruhankintoja. Olen

muuten ollut paikoissa, joissa kaikilla naisilla on ollut nuoret kasvot, mutta vanhat kädet. Toinen

negatiivinen ilmiö on lisääntyvä rikollisuus; ehkä geenitekniikka pystyy tuomaan ratkaisun tähän

pulmaan.”(Weckströmin luento 7. 11. 1998, 8/98. 16 - 17) 

Alan tulevaisuuden visiot suunnataan  aineistossa usein nuoriin kultaseppiin ja opiskelijoihin.

Myös Suomen Kultaseppien Liitto on omalta osaltaan päättänyt ottaa aktiivisemman roolin alan

kehittymiseen liiton sisältä päin. Esimerkiksi koulutuksen ja työelämän välisten ongelmien

yhdeksi ratkaisuksi on ehdotettu liiton sääntöjen muuttamista siten, että johtokuntaan ehdotetaan

yhtä lisäpaikkaa, joka annettaisiin alan ammattioppilaitosten edustajalle (toimintasuunnitelma

1999).

Alan ammattikoulutuksen ja työelämän haasteiden välisestä ristiriidasta huolimatta tulevaisuuteen

voi katsoa myös luottavaisesti.

 
“Koulutuksen vaikutuksesta koko kultasepänala muuttuu vähitellen uusien tekijöiden myötä, sanoo

Kirsti Doukas, Muotoiluinstituutin yliopettaja ja Kaunis Korun pääsuunnittelija.” (Haapanen 1/98,

20) 

“Nuorissa on myös korusuunnittelun tulevaisuus. Nuoret korusuunnittelijat tuovat uusia

tuulahduksia, ennakkoluulottomia ideoita, kokeiluja, joihin vanhemmilla ei ole aikaa eikä ehkä

tarmoakaan. Nuorten ratkaisuissa on ihailtavaa pelottomuutta. Monet heistä ohjautuvat

ensimmäisten töittensä jälkeen muille aloille, mutta monista tulee jalometallialan kantavia voimia.”

(Haapanen 1/96, 44 - 46)
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Weckströmin mukaan (8/98, 16 - 17) tulevaisuuden avainsana on identiteetti, jota tarvitsevat

kaikki: jokainen yrittäjä, valmistaja ja myyjä yhtä hyvin kuin taiteilija, jolle se on elinehto. Hänen

mielestään identiteetti vaatii tahtoa, taktista ajattelua ja johdonmukaisuutta sekä rohkeutta.

Identiteetin luominen vie vuosia. Suomalaisena ongelmana Weckström pitää muotoilijoiden ja

teollisuuden välistä kuilua, johon syyllisiä ovat kumpikin osapuoli. Muotoilijoiden pitäisi yrittää

antaa näyttelyissä uusia virikkeitä yritysjohtajille eikä pelkästään esitellä toisille muotoilijoille

tarkoitettuja jännittäviä luomuksia.  Teollisuuden tulisi uskoa muotoiluun ja käyttää  muotoilijoita

tuotesuunnittelussa. Weckströmin aloittaessa neljäkymmentä vuotta sitten muotoilijanuransa,

Suomessa oli viisi yritystä, jotka näkyvästi käyttivät muotoilijaa, nyt niitä on enää kaksi.

Kuitenkin Wecströmin mukaan suomalainen korumuotoilu kokonaisuudessaan ei ole koskaan

ollut näin korkealla tasolla.    

9 KÄSITYÖLÄISYYDEN KUVA KULTASEPÄN AMMATISSA

Alasuutarin (1994, 206) mukaan kulttuurintutkimuksen piirissä pitäisi lähteä siitä, että

tutkimuksen tarkoituksena on  vanhojen ajatusmallien kyseenalaistaminen ja tajunnan

laajentaminen, eikä omien hypoteesien oikeaksi todistelu. Tutkijan tulisi siis katsoa

itsestäänselvyyksien horisontin taakse. 

Tässä työssä on tukeuduttu sekä kulttuurin-  että yhteiskuntatutkimuksen antamaan näkökulmaan

tarkasteltaessa monimerkityksisiä käsityö ja käsityöläisyys -käsitteitä kultasepänammatin ja

erityisesti Suomen Kultaseppien Liiton kannalta. Tässä työssä on myös pyritty kyseenalaistamaan

itsestään selvyyksiä, mutta toisaalta on haluttu tuoda selvästi esille kirjoittajan taustasitoumukset,

sekä pyritty aktiivisesti kritisoimaan myös omia ennakkoluuloja ja urautuneita käsityksiä.

Tässä luvussa vastataan tutkimusongelmiin siinä järjestyksessä,  kun ne on esitetty. Lisäksi

käydään läpi tulkinnan tulokset ja niiden yhteys aikaisemmin esitettyyn teoriaan. Ensin

perehdytään aineistosta tulkittuun käsityö ja käsityöläisyys -käsitteisiin ja seuraavaksi kultasepän
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Kuvio 5. Käsityö-käsityöläisyys Kello- ja kultasepänala lehdessä 

ammatinkuvaan. Lisäksi pohditaan esiymmärrykseen perustuvaa ammattikäsityöläisyyttä

kuvaavaa mallia, ja sen suhdetta Kultaseppien Liiton lehden antamaan kuvaan

kultasepänammatista ja ammatin tulevaisuudesta.

9.1 Käsityö ja käsityöläisyys

Sisällön erittelyn ja kontekstianalyysin tuloksena saatiin seuraavaan kuvioon tiivistetty

lehtiaineistossa esiintyvä käsitys käsityöstä ja käsityöläisyydestä. 

Kuviossa 5 kuvataan yhdeksän erilaisen ominaisuuden avulla lehtiaineistossa esitettyjä käsityksiä

käsityöstä ja käsityöläisyydestä. Kuvaavat ominaisuudet ovat tulevaisuus, taiteellisuus, taito,

koulutus, käsityötekniikka, arvo, mainoskieli, perinne sekä taloudellisuus ja työelämä. Kiinteästi

toisiinsa liittyvien ominaisuuksien välille on piirretty yhteysviivoja ja vastakohtaisten

ominaisuuksien välille ristiriitaisuuksia kuvaavia merkkejä. Kuitenkin kaikki ominaisuudet

muodostavat yhdessä eräänlaisen kudelman ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Pääkategoriat
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muodostettiin ominaisuuksista sen perusteella, että niistä kirjoitettiin eniten käsityöläisyydestä

puhuttaessa, ja ne ovat 1) perinne, 2) koulutus, 3) taiteellisuus  sekä 4) taloudellisuus ja työelämä.

Suurimmat ristiriidat löytyvät 1:n ja 4:n eli taiteellisuuden ja työelämän sekä 2:n ja 4:n eli

koulutuksen ja työelämän välillä. Kuviosta 5 voidaan huomata esimerkiksi se, että tulevaisuus

nähdään ristiriidattomasti erilaisena, jos sitä tarkastellaan taiteellisuuden tai koulutuksen tai

taloudellisuuden kannalta; jokaisella ominaisuudella on erilainen kuva alan tulevaisuudesta.

Työelämä näkee  käsityön vanhentuneena tekniikkana, jolla ei ole asemaa tulevaisuudessa muuten

kuin perinteen ja mainoskielen alueilla. Dimensio koulutus luottaa taitoon ja taiteellisuuteen.

Huolimatta siitä, että käsityötekniikkaa voidaan korvata tietotekniikalla, koulutusdimension

mukaan tulevaisuuteen kuuluu myös käsintekeminen. Taiteellisuus, taito, mainos kieli, arvo ja

perinne edustavat ihanteellista suhtautumista käsityöhön. Perinne nousi kaikista voimakkaimmin

kuvaamaan käsityöläisyyttä ja perinteeseen liitettiin suuria tunteita, alan arvo ja arvostus,

monipolviset oppipoika- mestarikertomukset sekä eräänlaisena loppuhuipennuksena pietarilaisen

kultasepäntaidon ihanne.

9.2 Käsityöläisyys ja kultasepän ammatti

Grounded Theoryn avulla jatkettiin aineiston analysointia tarkoituksena oli käyttää

yleiskategoriona luvussa  9.1 esitettyjä kategorioita koulutus, taiteellisuus, taloudellisuus ja

perinne. Aineistosta nousi kuitenkin erilainen painotus, koska käsityö sanana ei ollut enää

merkitsevä, vaan aiheet, joissa sivuttiin käsityöläisyyttä. Samoin painotus olisi muuttunut, jos

olisi käsityön asemesta korostettu esimerkiksi yrittämistä. Seuraavalla sivulla oleva kuvio on

muodostettu kuvaamaan näitä tuloksia. Keskeisenä ilmiönä esitetään käsityöläisyyden kuva

kultasepän ammatissa. 
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             Kuvio 6. Käsityöläisyyden kuva kultasepänammatissa

Määrällisesti tarkasteltuna eniten käsityöstä ja käsityöläisyydestä puhuttiin arvo - perinne

kategoriaan kuuluvissa artikkeleissa ja kirjoituksissa. Käsityöhön suhtaudutaan ihaillen ja sitä

arvostetaan, käsityö on laadun ja arvon takeena; se on ihanteellinen muisto menneisyyden

kultaisilta päiviltä. Käsityöläisyyttä Suomen Kultaseppien Liitossa voisi verrata uskontoon,

eettiseen koodiin, jonka mukaan ihmisen tulisi käyttäytyä, mutta joka valitettavan usein jää

arkisten ja opittujen askareiden ja kaavamaisen käyttäytymisen varjoon. Eligius ja pietarilainen

perinne ovat käsityöläisyyden symboleja, joista kirjoitetaan lehdessä paljon. Näiden symbolien

ympärille keräännytään järjestämällä retkiä näyttelyihin, joissa esitellään vanhoja koruja ja

hopeaa. Suomen Kultaseppien Liiton jäsenlehden analysoinnin tuloksena voidaan päätellä, että

käsityöläisyys on muuttuvassa yhteiskunnassa etääntynyt arkipäivän työstä ja ottanut paikkansa

perinteeseen ja alan arvoon liittyvänä ideationaalisena mallina, jota käytetään liiton jäsenten

identiteetin muodostamisessa, mainostustarkoituksessa ja juhlapuheissa.   

Koru ja sen tekijät -kategoriassa käsityön osuus nousi myös vahvasti esiin, etenkin kysyttäessä

sekä liiton jäsenten että kuluttajien käsityksiä korusta. Tässä aineistossa koruihin ja niiden
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käyttöön liitettiin paljon symbolisia ja tunteisiin vetoavia arvoja, kuten “muistojen tallentaminen”,

“aitous” ja “amuletti”. Liiton jäsenille aitous merkitsi leimattua jalometallista tehtyä esinettä,

kuluttajat etsivät koruista syvällistä sisältöä ja yksilöllisyyttä, myös käsintekemistä ja

käsityötaitoa arvostettiin. Tässä aineistossa liiton jäsenten  suhde koruun liittyy kaupankäyntiin

ja leimaukseen, käsintehdyt korut edustivat heille “apurahakoruja” ja historiallisia ja perinteeseen

liittyviä näyttely- ja keräilyesineitä. Luvussa 3.3 kuvailtiin käsityöläisyyden merkitystä

kulttuurisena rakenteena Pociuksen (1993) esittämien nostalgia, sukupuoli ja identiteetti -

näkökulmien avulla. Tässä aineistossa tuli selvästi etenkin nostalginen ja identiteettiin perustuva

näkökulma esiin, koska käsityöhön liitettiin aineistossa nostalginen perinne ja toisaalta korut

nähtiin kuluttajan identiteettiä korostavina yksilöllisinä esineinä, jolloin myös käsityötuotteista

voi tulla joidenkin kuluttajaryhmien symboli.

Muuttunut ammatinkuva -kategoriassa tarkasteltiin ammatin ja ammattitaitovaatimusten

muuttumista, jolloin Timosen (1996, 38) esittämän kultasepän ammattikentän mukaisia

kultasepän ammatinharjoittajia esitettiin neljä, joita tarkasteltiin käsityöläisyyden näkökulmasta

(Liite 3). Kultasepän alan muuttumisesta kertovat kauppiaan, erikoismyyjän ja korukosmetologin

ammatit, joiden työnkuvaan ei kuulu kultasepänkäsityötä. Yrittäjyys on kuitenkin yhdistävänä

tekijänä vähittäismyyjäliikkeen kauppiaan (S. Laitalan Kello- ja Kulta), palveluun orientoituneen

kultaseppäyrittäjän (Nastolan Kultatuote Oy) ja taiteeseen orientoituneen kultasepän (Union

Design) välillä. Teollisuuteen orientoitunut kultaseppä voi kuitenkin jakaa edellisten kanssa

Kyrön (1997) esittämät yrittäjyyteen kuuluvat arvot, kuten ulkoinen yrittäjyys, sisäinen yrittäjyys

ja omaehtoinen yrittäjyys. Tällöin ikään kuin sisäistetään yrityksessä toimiminen omaksi

yrittäjyydeksi, joka toteutuu ainakin aineistossa esitetyssä teollisuuteen orientoituneen kultasepän

kertomuksessa (Lapponia Oy). Jahnukaisen esittämän käsityöyksinyrittäjän malli toiminee

parhaiten palveluun ja taiteeseen orientoituneiden yritysten kuvauksissa.       

Tulevaisuuden visiot -kategoriassa aineistossa esitettiin kultasepänalan tulevaisuuden kuviksi

kaksi  käsityön suhteen keskenään ristiriitaista näkemystä, joissa toisessa käsityöläisyydellä oli

paljon,  toisessa ei ollenkaan merkitystä. Tekniikan kehittymisen myötä käsityön tekeminen

hitaana ja kalliina työtapana jää historiaan, mutta samanaikaisesti aineistosta tuli toistuvasti esiin
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käsityövaltaisten studio-työhuoneiden mahdollisuudet uusien kuluttajaryhmien ja -tottumusten

tarpeiden täyttäjinä. Tulevaisuuden uhkina esitettiin rikollisuus ja haluttomuus muutokseen, jolla

tarkoitettiin toisaalta tietotekniikan hyväksymistä osaksi kehitystä, mutta myös koulutuksen ja

työelämän yhteensovittamista, kuten suunnittelijoiden palkkaamista teollisuuteen ja

ammattikoulutuksen saaneiden vähäistä kiinnostusta teollisuuden tarjoamia työpaikkoja kohtaan.

Tulevaisuus kategoriassa on paljon yhtymäkohtia Pociuksen esittämille ajatuksille käsityön

sitomisesta valtaan, eli siihen kenellä on oikeus määritellä se, mikä on hyvää ja oikeaa käsityötä

tai muotoilua, kenellä on varaa käyttää käsityönä valmistettuja tuotteita. Myös Kälviäinen (1996)

on tutkimuksessaan päätynyt samankaltaisiin ajatuksiin.

Professio -kategoria on käsityöläisyyden kannalta ongelmallinen. Aineistossa puhutaan Suomen

Kultaseppien Liiton merkityksestä vahvan ammatillisen rintaman muodostamisessa ja erilaisten

etujen ajamisessa sekä ammatillisen identiteetin luomisessa. Kuitenkin Suomen Kultaseppien

Liitto on etupäässä vähittäisliikkeiden muodostama aatteellinen yrittäjien yhdistys, huolimatta

vahvasta käsityöläisestä historiasta ja perinteestä, josta kertoo liiton tunnus Eligius. Liitto on

säilyttänyt myös kultaseppien edunvalvojan aseman. Esimerkiksi ammattikoulutusta

suunniteltaessa  liiton jäsenyritysten etuja ajaessaan käsityöläisyyden merkitys on marginaalinen.

Tarkastusleimauskäytäntöön tehtävät muutokset ovat etupäässä vähittäismyyjien edun mukaisia,

sillä niiden on turvallista myydä kuluttajille ennakkotarkastettuja esineitä, koska niiden oma

ammattitaito ei riitä jalometallien tunnistamiseen. Käsityöläisen etu olisi säilyttää

tarkastusleimauskäytäntö samanlaisena tai tehdä siitä Saksassa käytössä olevan tavan mukaisesti

vapaaehtoinen. Tästä kaikesta voidaan päätellä, että koska Suomen Kultaseppien Liitto ajaa

etupäässä vähittäismyyntiin keskittyneiden jäsenyritysten etuja, kultasepänammatti ei ole

professioammatti, huolimatta koulutuksesta, valtiovallan erityisestä valvonnasta tai

erikoisosaamisesta.
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9.3 Käsitysten kohtaaminen   

Esiymmärryksen pohjalta hahmoteltu ammattikäsityöläisyyden malli perustuu Habermasin

teoriassa esitettyihin ajatuksiin, jolloin elämismaailmaa edustaa käsityöläisyys. Tässä aineistossa

tarkasteltu Kultaseppien Liitto edustaa suhteessa käsityöläisyyteen systeemistä maailmaa.

Kyseessä on käsityöläisyyden kannalta katsoen kultasepän ammatin ja ammattikunnan

vieraantuminen toisistaan, jonka seurauksena valta- vastuusuhteet ovat muuttuneet epäselviksi,

esiintyy erilaisia tavoiteristiriitoja sekä yhdenmukaisuuden liioittelua, sillä elämismaailmalla ja

systeemillä on erilainen logiikka ja moraali (Habermas). Kyntäjän (1998, alunperin Ahrne 1995)

mukaan Habermasin esittämänä systeeminen maailma nähdään liian yhtenäisenä ja hyökkäävänä

elämismaalimaa kohtaan, sen sijaan realistisempaa olisi olettaa systeemin olevan epäyhtenäinen,

jolloin myös voitaisiin säilyttää kahdentumisen problematiikka, sallittaisiin erilaisuuden yhteiselo.

Tämän aineiston perusteella voidaan sanoa, että käsityöläisen arvot ja eettinen koodi jäävät

yrittäjyyden ja kaupankäynnin suhteen paitsioon, ja käsityöläisen elämismaailman edustamien

arvojen käyttäminen rajoittuu juhlapuheisiin ja perinteeseen kultasepänalan yrittäjien

arkielämässä.

Tässä työssä moneen kertaan problematisoitu käsityöläisen ja taiteilijan töiden samankaltaisuutta.

Leví-Straussin mukaan mitään eroa ei ole, sillä kumpikin rakentaa käsillään siitä mitä on.

Kuitenkin tämän tutkielman aineistossa ristiriita syntyy siitä kysymyksestä, voiko kultaseppä olla

taiteilija. Koulutusta moititaan liiasta taiteellisuuden suosimisesta, koska työelämään tarvittaisiin

hiljaisia puurtajia, käsityöläisiä. Toisaalta teollisuusyrityksen korujen suunnittelijaa kutsutaan

taiteilijaksi erotukseksi käsityöläisistä, vaikka koulutus voi olla sama. Herää kysymys siitä, onko

syytä erottaa käsityöläistä ja taiteilijaa toisistaan. Kummankin käsien kautta syntyy elämyksiä

tuottavia töitä, joista tulee taidetta vasta niiden saavuttaessa vastaanottajan hyväksynnän.

Esiymmärryksen mukaan rakennetun ihanteen vertaaminen aineistosta saatuun kuvaan onnistuu

parhaiten Kälviäisen (1996; kuvio 11, 183) esittämän mallin avulla.
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           SUOMALAINEN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELUN KOKONAISALUE

                                           korkeakulttuuri
                                        KUVATAITEEN KENTTÄ     

        Kuvio 7. Taidekäsityön arvottamisen reviiri ja sitä ympäröivät alueet (Kälviäinen 1996, 183)
                     Sovitettuna ammattikäsityöläisyyden mallin ja aineiston käsitysten kanssa

    Alue 1: esiymmärryksen mukainen kultasepäntyön kenttä
    Alue 2: aineiston tulkintaan perustuva kultasepäntyön kenttä

Tässä työssä esitetyt kaksi erilaista näkökulmaa kultasepän ammattiin voidaan yhdistää

ja havainnoida edellä esitetyn Kälviäisen mallin avulla, jolloin esiymmärryksen luoma kuva

edustaa taidekäsityötä kultasepänammatissa ja aineiston kuvaama alue hajautuu moneen osaan.

Kello- ja Kultasepänalan -lehden kuvaamana käsityöläisyys jakautuu laajasti, sillä yhtä hyvin

käsityötä voidaan kuvata perinnekäsityön tai materiaalitaiteen alueilla kuin teollisen

tuotesuunnittelun tai koriste-esineet (negatiivisessa merkityksessä) alueilla. Käsityö-

käsityöläisyys sanat taipuvat aineistossa moneksi. Kultasepänala sen sijaan sijoittuu mallissa

taideteollisuuden kenttään ja siinä voimakkaammin teollisuuden alueeseen.       
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9.4 Tutkimustulokset

Tässä aineistossa käsityöstä ja käsityöläisyydestä kirjoitetaan useimmiten silloin, kun aiheena on

perinteeseen ja koulutukseen liittyvät artikkelit ja kirjoitukset. Myös pääkirjoituksissa käsityöstä

on puhuttu perinteen ja koulutuksen yhteydessä. Perinteeseen liittyvissä kirjoituksissa

käsityöläisyys esiintyi ihanteellisena arvona, mutta koulutuksesta kertovissa kirjoituksissa

kannettiin huolta teollisuuden työntekijöistä sekä koulutuksen ja työelämän heikosta

vastaavuudesta. Käsityöläisyyden symboliksi nousivat Eligius ja pietarilainen kultasepän taito ja

taide.

Kultasepän ammatinkuva muodostuu rikkonaiseksi ja siitä kuultaa työelämän ja koulutuksen

välinen ristiriita. Koulutus tuottaa taidekäsityöläisiä ja työelämässä kaivattaisiin käsityöntekijöitä

teollisuuteen. Alan tarpeita vastaamaan on kehitetty uusia ammattitutkintoja, kuten erikoismyyjän

ja kauppiaan tutkinnot. Kultasepänammatti on ammattikuntalaitoksen aikaan ollut koko professio

tai tarkennettuna kultaseppämestarin ammatti on ollut koko professio, jota tuki voimakas

ammattikunta. Tämän päivän kultasepän ammatti on jakautunut moneen erilaiseen

ammattinimikkeeseen ja työtehtävään. Alalla voimakkaimmin omia etujaan ajavat teollisuuden

ja vähittäisliikkeiden edustajat.

Tietotekniikan kehityksen tuomat ja  teollisuuden käyttöönottamat uudistukset tekevät kultasepän

taidoista teollisuudessa tarpeettomia. Kultasepän ammatin tulevaisuuden mahdollisuudet nähtiin

aineistossa sekä hyvinä että huonoina. Pessimistisimmän arvion mukaan “kehityksen kelkasta

pudonneet” ovat jäänteitä, joiden mahdollisuudet toimeentuloon ovat heikot, sillä he joutuvat

kilpailemaan käsityöllä koneiden työtahdin kanssa ja häviämään. Toisenlaiset arviot tulevat

etenkin koulutuksen edustajilta, joiden mukaan tulevaisuuden mahdollisuudet ovat loistavat, sillä

tekniikka vapauttaa ammattilaiset teollisuustyöstä, kauppiaat huolehtivat myyntityöstä ja

taidekäsityöläisen koulutuksen saaneet sepät taitavat korkeatasoisen laadun ja muotoilun. Lisäksi

uudenlaiset kulutustottumukset ja kuluttajaryhmät tuovat heille työtä.        

Tutkimuksessa esitetty yhteisö, Suomen Kultaseppien Liitto, ei ole kultaseppien ammattiyhteisö

vaan edunvalvonta yhteisö, jossa valtaa käyttävät muut kuin kultasepät. Suomen Kultaseppien



104

Liitto toimii kultaseppien edunvalvojan julkiseen valtaa päin ja omaa sen aseman, joka useimpien

ammattien ammattiliitoilla on. Suomen Kultaseppien Liitto korostaa kaupallisuutta ja yrittäjyyttä

ja arvostetaan gemmologinkoulutusta. Liitto on vieraantunut kultasepän käsityöammatista, mutta

arvostaa käsityötä ideationaalisella tasolla, ja on siksi onnistunut säilyttämään osan

kultaseppienammatillista kulttuuria ja sisäistämään sen. Kultasepän ammatin

professionaalisuuden sijaan, vähittäismyyntiliikkeet ja teollisuus ovat onnistuneet suojelemaan

omia etujaan, josta esimerkkinä tarkastusleimaus. Kultasepänala nähdään aineistossa

jalometalliteollisuuden ja kulta- ja kelloliikkeiden muodostamana kokonaisuutena, jossa

kultasepänliikkeellä tarkoitetaan jalometalliesineisiin ja kelloihin erikoistunutta

lahjatavaraliikettä.

Kälviäisen malli selvensi sekä esiymmärrykseen perustuvaa ammattikäsityöläisyyden kuvaa että

aineistosta esiin tulleita käsityksiä käsityöläisyydestä. Esiymmärryksen mukainen alue kuvaa

taidekäsityötä. Aineistossa esitetyt käsitykset jakautuvat hyvin laajalle, joten siitä voidaan tehdä

sellainen johtopäätös, että aineistossa ei ole tarkkaan määritelty sitä, mitä käsityöllä tarkoitetaan.

Siihen suhtaudutaan sekä ihaillen että vältellen. Ihailu kohdistuu taidekäsityöhön, menestyviin

jalometalliesineden tekijöihin ja muotoilijoihin sekä erityisesti ammatin perinteeseen, joka

nähdään säilyneiden ja arvokkaiden esineiden kautta. Ihanteiden avulla yritetään nostaa

ammattikunnan identiteettiä ja yhteishenkeä. Välttely liittyy siihen, että halutaan erottua

käsintekemisen tekniikasta, hitaudesta ja vanhanaikaisuudesta, ja suuntautua kehitykseen ja

kaupallisuuteen.   

10 TUTKIELMAN LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU

Tieteellisissä tutkimuksissa ja opinnäytetöissä pyritään “oikeaan tietoon”, mutta se, mitä oikealla

tarkoitetaan, ei aina ole itsestään selvää. Anttila (1997, 401) esittää tämän tutkielman kannalta

hyvän ajatuksen, jonka mukaan todellisuus voidaan ymmärtää prosessina, joka kulkee meidän
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tajuntamme kautta, muuttaen sitä, mutta myös prosessina, jota me voimme muuttaa. Tässä

tutkielmassa on pyritty kuvaamaan aineistosta löydettävissä olevaa totuutta esiymmärryksen

kautta kulkeneena totuutena, joka on myös ulkopuolisen seurattavissa, arvioitavissa ja

ymmärrettävissä, jolloin lukija voi joko hyväksyä tulkinnan ja esitetyn todellisuuden tai asettaa

sen kyseenalaiseksi (esim. Eskola & Suoranta 1998, 217).

Anttilan ( 1997, 407 - 408) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen validiteetti liittyy  kohderyhmän

paikantamiseen ja tutkijan kykyyn rakentaa toimiva tutkimusasetelma sekä tulkinnan paikkansa

pitävyyteen tutkimusaineiston lisäksi myös siinä ympäristössä, jota on haluttu tutkia. Tämän työn

tutkimusasetelmassa lähdettiin historian muovaamien sosiaalisen ja kulttuurisen todellisuuden

vaikutuksista yhteisöön ja yhteisön tapaan viestiä, jota tutkittiin käsityöläisyyden kannalta, eli

miten aineistossa käsityöläisyys esiintyy ja miten se liitetään kultasepän ammatinkuvaan.

Kohderyhmän paikantaminen koettiin ongelmaksi, koska tiedettiin kultasepänalan olevan

hajanainen, ja kuitenkin  oltiin kiinnostuneita kultasepän ammatista ja ammatillisesta yhteisöstä

1990-luvun lopun Suomessa, aikana jota elämme. Ryhmänä kultasepät olisivat olleet liian laaja

tutkimuskohde, siksi päädyttiin tarkastelemaan Suomen Kultaseppien Liittoa.

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu siitä, onko todellisuutta edustavan

tutkimusaineiston tulkinta validia vai ei. Sen sijaan pidetään selvänä sitä, että datamateriaalin

uskotaan olevan edustamansa todellisuuden mukainen (esim. Tella ja Lavonen 1996, 31).

Luotettavuuden kannalta tässä tutkielmassa pidettiin tärkeänä pohtia tulkinnan validiteettiä eli

tulkitaanko havaitut seikat oikein ja tuottavatko tulkinnat hyväksyttävän teoreettisen mallin, jonka

mukaan voidaan tarkastella käsityöläisyyttä ja erikoisesti Suomen Kultaseppien Liiton käsityksiä

käsityöläisyydestä. Tässä tarkastelussa on huomioitava se, että aineisto edustaa Kultaseppien

Liiton virallista mielipidettä (SKL:n säännöt, § 19) , joka käsityöläisyyttä kultasepänammatissa

tutkittaessa muodostaa osan totuudesta. Lisäksi esiymmärryksen muovaama kuva muodostaa

toisenlaisen ja toisen osan totuudesta, jolloin tässä tutkielmassa tehdään johtopäätöksiä ja

tulkintaa näistä lähtökohdista käsin. Kuitenkin nämä kaksi näkökantaa edustavat vain itseään,

jolloin kultasepän ammatissa olevan käsityöläisyyden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun päästään

vain kahden osatotuuden verran.
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Yhtenä tämän tutkielman aineiston valintaan vaikuttavista tekijöistä pidetään Alkulan,  Pöntisen

ja Ylöstalon (1994, 121) esittämää huomiota. Sen mukaan haastatellen kerättynä kaikkein

epäluotettavimmat tiedot liittyvät asenteisiin ja mielipiteisiin, eli juuri niihin seikkoihin, joista

tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita. Aineistoksi valittiin Suomen Kultaseppien Liiton

jäsenlehtien vuosikertoja, sillä pyrittiin pois haastatteluaineiston mahdollisesti mukanaan

sisältämistä epäluotettavista tiedoista. Myös  esiymmärryksen vastapainoksi kaivattiin kirjallista

tietoa, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä ja tarkastettavissa. Toisaalta myös tiedettiin

ammattikunnan jäsenten kielteinen suhtautuminen kyselyihin ja haastatteluihin. Ajatuksena oli

käydä vuoropuhelua ammattia edustavan yksilön ja ammattikuntaa edustavan yhteisön välillä,

jolloin esiymmärrys esitettiin kenttäkokemuksena. Kirjalliseen aineistoon päädyttiin myös siksi,

että jo tutkielman teon alkuvaiheessa epäilin ennakkoasenteeni vaikuttavan kysymysten tekoon

ja tulkintaan. Kirjallista aineistoa puoltaa myös Juutin ja Lindströmin (1995, 13) huomio siitä,

että yhteisön ammatillista kenttää tutkittaessa avainasemassa ovat viestintä, symbolit ja

perusmyytistö

Lehtiaineistoon liittyy  tulkitun tiedon ongelman lisäksi se, että aineisto vanhenee koko ajan ja

yhteiskunta ympärillä muuttuu, siksi tulkinnassa halutaan korostaa sitä, että saadut tulkinnat

koskevat erityisesti vain tutkittua ajanjaksoa. Kirjallisen tutkimusaineiston valinnalla haluttiin

myös  välttää sellainen helppo tie, että oltaisiin haastateltu samoin ajattelevia käsityöyrittäjiä,

jolloin koko tutkielman totuutena olisi jaettu esiymmärryksen mukainen todellisuus, jolloin kaikki

tutkielmassa esitetyt tulkinnat olisi voitu luokitella subjektiivisiksi asenteiksi ja epäluotettaviksi

mielipiteiksi. Tutkielman teon aikana on käyty usean kultasepänalan käsityöyrittäjien kanssa

lukuisia epävirallisia keskusteluja siitä, minkälaisena kultasepäntyö ja -ala nähdään tällä hetkellä

ja tulevaisuudessa, ja näiden keskustelujen  merkitys on ollut tärkeä tutkijan esiymmärryksen

selventämisessä ja vahvistamisessa. Kuitenkin jälkiviisaana voidaan todeta, että

haastatteluaineiston tai kirjallisen kyselyn tekemistä olisi voinut aktiivisemmin yrittää, etenkin

niiden Kultaseppien Liiton jäsenten keskuudessa, jotka eivät edusta käsityöyrittäjän näkemystä.

Myös toisen palveluksessa työskentelevien kultaseppien mielipiteet jäivät vähälle huomiolle,

seikka, joka johtuu myös siitä, että tutkittiin Liittoa, jonka jäsenet ovat yrityksiä.

Tutkijan esiymmärrys (alaluku 6.1), joka perustuu alan koulutukseen ja yrittäjätaustaan, koetaan
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vahvuudeksi ja tulkinnan lähtökohdaksi, ja kuten Anttila (1997, 411) kirjoittaa, esiymmärryksen

auki kirjoittaminen parantaa oleellisella tavalla myös tutkielman luotettavuutta. Tässä työssä on

selvitetty ja perusteltu ammatillisen esiymmärryksen merkitystä tämän työn analysoinnissa.

Grounded  Teoryn periaatteista pidettiin kuitenkin kiinni siten, että kaikki käsityöläisyyttä ja

kultasepän ammattia kuvaavat kategoriat ja dimensiot johdettiin suoraan aineistosta ja vasta

kartoitusvaiheiden jälkeen pohdittiin aihetta yleisemmin ja tulkittiin saatuja väittämiä

esiymmärrykseen ja muuhun soveltuvaan kirjallisuuteen peilaten (Airi Mäki-Kulmala 1995, 164).

Myös Eskolan ja Suorannan (1998, 211) mukaan laadullisen tutkimuksen pääasiallisin

luotettavuuden kriteeri on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija on

tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline.

Voidaan toisaalta myös hyvällä syyllä kysyä, onko mahdollista ja edes realistista yhdistää ja

käyttää samassa työssä Grounded Theoryn “tabula rasa”-ideaa ja esiymmärryksen tuomaa

ennakkoasetelmaa. Kuitenkin käytännöstä kasvaneen esiymmärryksen avulla voidaan huomata

ja tulkita asioita, joiden merkitystä aineistossa joko peitellään ja vähätellään, kuten

käsityöläisyyttä, tai tuodaan korostetusti esille, kuten perinteitä. Esiymmärrys on enemmänkin

tulkinnan ja ymmärryksen apuväline, jota ei ole haluttukaan peitellä, mutta josta on syytä olla

tietoinen voidakseen etäännyttää itsensä konkretiasta, kuten kulttuurisessa tutkimusotteessa on

tapana. Toisaalta on epätodennäköistä, että olisi yhtään tutkimusta, jossa tutkija olisi täysin vailla

ennakko-oletuksia tai pystyisi irtaantumaan omasta kulttuurisesta taustastaan. Aineiston tarkastelu

ja luokittelu perustuu tässä tutkielmassa tekstissä itsessään olevien luokitteluiden olemassaoloon.

(Mills 1990, 8 - 9; Alasuutari 1994, 97 - 101)

Strauss (1987, 22) neuvoo analysoimaan aineistoa lause lauseelta tai sanaa sanasta silloin kun

halutaan välttää aikaisemmat ennakkoluulot. Heiskalan (1990, 247) ohje on samankaltainen:

”mielekkäästi laskemalla aineistosta voi ottaa esille sellaisia asioita, kuten yleisyys, ja välttää

henkilökohtaisten mielipiteiden esiintuomisen”. Tämän tutkielman alkuvaiheessa karkeana

metodisena esikuvana oli Heiskalan (1990) tutkimus siitä, miten alkoholista puhutaan

aikakauslehdissä. Hän laski tutkimuksessaan aineistona olevista lehdistä alkoholimaininnat ja

tutki niiden kontekstuaalisuutta. Tämän tutkielman ja Heiskalan tutkimuksen oleellinen ero oli

se, että haluttiin lähteä liikkeelle Grounded Theoryn periaatteen mukaisesti tyhjältä pöydältä eikä
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etukäteen päätetty sitä, mitä sanoja lasketaan tai yleensäkään lasketaanko mitään.

  

 Reliabiliteetilla tarkoitetaan aineiston käsittelyn ja analyysin luotettavuuden lisäksi myös

aineiston arvioitavuutta ja uskottavuutta (Leskinen 1995, 15 - 16). Tämän tutkielman

luotettavuuden parantamiseksi oli tarkoitus käyttää rinnakkaistarkastajaa, joka olisi toistanut

sisällönanalyysin ja tarkastellut käsityö ja käsityöläisyys sanojen kontekstuaalisuutta, mutta valittu

tarkastaja luopui tehtävästään henkilökohtaisten syiden vuoksi. Rinnakkaistarkastajan ansioksi

on luettava kuitenkin se, että sanojen laskeminen, jolla pyrittiin myös objektiivisuuteen, ja

analysointi on suoritettu erityisen huolella ja tarkastusta varten aineisto on luetteloitu tarkasti

kolmeen kertaan. Ensimmäinen luettelo käsittää lehtiaineiston sisältämät artikkelit,  kirjoitukset

sekä erilaiset uutiset, yhteensä 670 yksikköä ja lisäksi mainokset ja ilmoitukset, jotka myös on

merkitty M -kirjaimella. Lopullisesta analyysistä jätettiin mainokset, ilmoitukset ja tuoteuutiset

pois. Toinen suuri luettelo koski käsityö ja käsityöläisyys -sanoja, joiden luetteloinnissa sanojen

ympärille on kirjoitettu kontekstianalyysissä tarvittavaa tekstiä, ja sen lisäksi artikkelin tai

kirjoituksen nimi, kirjoittaja sekä lehden antaman aihepiirin nimi, kuten Näyttelyt, Ulkomaiset

messut tai Kesäkalenteri. Käsityö-sanoista on tehty tilasto-ohjelmalla kaksitoistasarakkeinen

tilasto, jolloin käsityö sanojen lukumäärän ja muiden määrällisten ominaisuuksien tarkastelu

tarkentui, esimerkiksi käsityöalkuisia sanoja esiintyi aineistossa 179 kappaletta. 

 

Tutkielman luotettavuutta olisi tulkintaa tukevien haastattelujen tekemisen ja

rinnakkaistarkastajan työn lisäksi parantaneet aineiston puolittaminen ja tutkimuksen toistaminen

tällä puolitetulla aineistolla (Anttila 1996, 408; Eskola & Suoranta 1998, 214 - 217). Toisaalta

tässä työssä käytettyjen kahden tutkimusmenetelmän käyttö lisäsi luotettavuutta, sillä niiden

tulokset tukivat toisiaan. Myös laadulliseen aineiston analysointiin tarkoitettujen

tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö olisi tuonut ainakin ulkopuolisen lukijan kannalta lisää

luottamusta tulosten oikeellisuuteen ja lisännyt siten tutkielman uskottavuutta ja luotettavuutta

(Kaipainen 1997, 113). Toisaalta Eskolan ja Suorannan mukaan (1998, 209) tietokoneohjelmat

eivät poista ongelmaa tehdyn työn luotettavuudesta, vaikka ne auttavatkin näkemään aineiston

painopisteitä ja välttämään turhien yksityiskohtien nousemista tulkintojen keskustaan. Tutkijan

on itse tiedettävä, mitä tekee.    
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Tämän tutkielman luotettavuutta on pyritty parantamaan lukuisilla autenttisilla lainauksilla

lehtiaineistosta, jolloin myös lukijan on mahdollista seurata tulkinnan etenemistä. Analysoinnin

tarkkuuden kannalta merkitystä oli sillä, että lehtiaineisto kopioitiin käsittelyn helpottamiseksi,

sillä mustavalkoinen materiaali vähensi kuvien ja värien merkitystä ja auttoi tutkijaa keskittämään

ajatukset olennaiseen eli tekstiin. Tulkinta ei perustunut satunnaisiin poimintoihin aineistosta,

vaan tulkinnan tueksi haettiin samankaltaisuuksia ja toistoa eli etsittiin Straussin tarkoittamassa

merkityksessä saturaatiota, kyllääntymistä. Myös raportoinnissa on pyritty tarkkuuteen,

kriittisyyteen ja tarvittaessa jopa toistoon, sillä kvalitatiivisen tutkimuksen arvioitavuus ja siten

myös luotettavuus perustuu raportointiin. (Eskola & Suoranta 1998, 213 - 216)

Lisäksi on yritetty sekä muissa tutkielmissa esitettyjen valmiiden että tätä tutkielmaa varten

rakennettujen kuvioiden ja erilaisten mallien avulla havainnollistaa tutkittavaa ilmiötä. Erilaiset

teoreettiset ajatusmallit ovat selventäneet tutkijan ajatusten kulkua ja siten lisänneet kriittistä

tarkastelua. Näistä tässä tutkielmassa esitetyistä ajatusmalleista ammatilliseen esiymmärrykseen

perustuva käsitys ammattikäsityöläisyydestä luvussa 6.1, saattaisi soveltua laajemminkin

kuvaamaan koko käsityöyrittämistä, erityisesti taidekäsityöyrittämistä,  sillä  se on helposti

paikannettavissa myös Kälviäisen mallista (alaluvut 3.3 ja 9.3).  Kälviäisen mallista on

löydettävissä taidekäsityön ja sitä ympäröivät alueet laajasti esitettynä. Tässä tutkielmassa esitetty

tutkijan esiymmärrykseen perustuvassa ammattikäsityöläisyyttä kuvaavassa mallissa on tekijän

näkökulma.  

11 POHDINTA

Tutkielmassani keskeistä on ollut oma kiinnostukseni ja hämmennykseni kultasepän ammattia

ja ammattialaan kohdistuvia  muutoksia kohtaan. Tässä työssä on eräänä punaisena lankana

kulkenut subjektiivisten käsitysten ja yleisempien tarkastelujen vaihtelu, mikro- ja makrotasot,

kuten tutkijan esiymmärryksen ja Lévi-Straussin bricolage-käsitteen sekä Habermasin teorian
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välinen vuorottelu. Kysymys on myös ammatti-identiteetistä, jota tässä työssä on pyritty

tiedostamaan ja selkiyttämään. Mielestäni on tärkeää pohtia käsityön osuutta ja merkitystä

kultasepän ammatille, sillä käsityö erityisesti taidekäsityön muodossa on ollut keskeistä sekä

työelämässä että ammattikoulutuksessa. Yleinen kiinnostus käsintekemistä ja taidekäsityötä

kohtaan on kasvanut, samoin yrittäjyyden merkitystä korostetaan ja julkinen taho kannustaa

yrittäjyyteen ja sitä kautta itsensä työllistämiseen. Kuitenkin tutkimuksen edetessä käsityö koettiin

monissa tässä aineistossa esitetyissä mielipiteissä esteenä kehitykselle ja ammatissa

menestymiselle. Tulokset ovat monin osin yhteneväisiä esimerkiksi Kaipaisen (1996) esittämien

johtopäätösten kanssa. 

Tutkielman teon alkutaipaleella pohdin sitä, mitkä asiat vaikuttavat käsityöntekijän elämään ja

miten ammatillinen identiteetti muodostuu. Tutkielmassani ammatti-identiteetin osapuolina ovat

yksilöllisyys ja ammatillinen kulttuuri symboleineen. Kävin muutaman kerran Suomen

Kultaseppien Liitossa kyselemässä tietoja liitosta ja käsityöläisyydestä, mutta mitään erityistä

kiinnostusta työni ei herättänyt ja moniin kysymyksiini oli vaikea saada vastausta. Yksi tämän

työn ongelma onkin ollut se, että osa asioita selventävästä materiaalista on ikään kuin sulkeutunut

edestäni, kuten Suomen Kultaseppien Liiton toimistossa säilytettävät vanhat liiton säännöt ja

jäsenluettelot, joiden avulla olisi voinut tarkastella jäsenkunnan muuttumista

käsityöläiskultasepistä vähittäismyyjiksi ja teollisuuden merkityksen kasvua. Vanhoja

kokouspöytäkirjoja ja erilaisiin sisäisiin konflikteihin liittyvää materiaalia en edes uskaltanut

pyytää, sillä olen aina tuntenut olevani vieras Suomen Kultaseppien Liiton toimistossa, vaikka

yritykseni on liiton jäsen ja itse olen kultaseppä. Lehtiaineisto ja Eligiukseen liittyvä materiaali

on sen sijaan ollut vapaasti käytettävissäni. Eligiusta pidettiin ilmeisesti vaarattomana

tutkimuskohteena. Ja pateettisesti sanoen, Eligius ikään kuin johdatti minut ammattiliiton

myyttiselle kentälle. 

Aineistossa korostettu pietarilainen perinne oppipoika-mestari -kertomuksineen kaipasi

lisäselvitystä. Mielestäni yksi parhaista alan tuntevista ihmisistä on  kaivertajamestari ja

Kultaseppäkoulun pitkäaikainen kaiverruksen opettaja Oiva Virta, joka on aloittanut uransa jo

1930-luvulla. Hän oli  aluksi sitä mieltä, ettei osannut sanoa pietarilaisuudesta mitään, koska

hänellä oli ei ollut pietarilaista oppi-isää. Hän sanoi olevansa enemmän amerikkalaistyylinen,
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kuin jotain muuta, koska oli saanut oppinsa kaivertaja Tammelta, joka puolestaan oli saanut

oppinsa Tiffanylla New Yorkissa. Virran mukaan pietarilainen keskittymä oli Tillanderilla, jossa

Virta työskenteli 40-luvulla,  mutta monet Pietarista tulleet sepät tekivät “spesiaalihommia

kotonaan eikä heitä päässyt vakoilemaan”. Yleensäkin pietarilaiset sepät olivat vain yhden pienen

alueen taitajia. Joku osasi istuttaa kiviä, toinen taisi repoussé-tekniikan ja kolmas emaloida.

Pietarilaiset olivat myös hiljaisia, paljon omissa oloissaan viihtyviä, eivätkä tuoneet esille

pietarilaisuutta. Se saattoi tulla esille jotenkin kiertäen, jonkun toisen kertomana. “Olivat vähän

noloja, kun oli pitänyt lähteä sieltä,“ sanoi Virta. Yleinen ilmapiiri Suomessa 1920- 1930 -luvuilla

ei myöskään kannustanut tuomaan esille pietarilaista taustaa: pelättiin “ryssittelyä”, syrjintää. 

Ammattilehtiaineistossa esitetyt pietarilaisesta perinteestä ja alan arvokkaasta historiasta

kertoneet tarinat osoittautuivat todellisiksi myyteiksi, joista yhä halutaan puhua ja pitää kiinni.

Tosiasia on kuitenkin se, että Pietarissa oli paljon suomalaisia kultasepänalan yrityksissä töissä

ja siellä osattiin tehdä taidokasta työtä. Vuosisadanvaihteen Pietarissa oli myös mahdollista

keskittää taitonsa hyvin kapea-alaiseen osaamiseen, esimerkiksi fasettihiottujen kivien

istuttamiseen tai savukekotelon saranoiden tekemiseen, koska siellä oli maksukykyinen ja vaativa

ostajakunta. Ammattilehtiaineistossa esitetty pietarilainen perinne oli myös oppipoika-mestari -

kertomuksia. Kuitenkin Virran mukaan pietarilaiset kultasepät olivat omissa oloissaan viihtyvää

hiljaista väkeä, ja voidaan olettaa, että vain harvat heistä, jos kukaan, piti oppipoikaa. Ilmeisesti

on kyseessä toisen palveluksessa työpaikalla saatu opetus johonkin erikoisalaan. Pietarilaiset

sepät lähtivät eläkkeelle viimeistään 1960-luvulla. Pietarilaisten seppien tuomaa perinnettä saattaa

silti olla se, että kultasepänalalla on erityisen huono palkkaus. Ehkä juuri pietarilaisten seppien

maahanmuuton seurauksena kultasepistä on ollut ylitarjontaa, sillä itsenäisyyden ajan alussa

kultaseppiä ei ole valmistunut suuria määriä. Huomionarvoista on myös se, että Kultaseppäkoulu

perustettiin 1938. Virran mukaan aikaisemmin alalla oli myös paljon alihankkijoita, jotka polkivat

hintoja. 

Pietarilaisten kultaseppien ihailussa on kyse taidon ihailusta. Taidokkaista töistä, joiden

suunnittelua ja valmistusta eivät ole rajoittaneet taloudelliset tekijät. On kuitenkin lohdullista

ajatella, että toteutuksen takana on suunnittelijoista ja valmistajista koottu tiimi eikä yksintekevä

ammattilainen.  Taidon ihailemisesta ei ole pitkä matka kateuteen ja oman ammattitaidon
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suojelemiseen, mikä on jotenkin tyypillistä monille käsityöalojen mestareille.  “Sellainenhan tämä

ala on, että kaikki yrittävät vakoilla toisiltaan”, sanoi myös Oiva Virta. Taidon ihailemisen ja

ammattikateuden välinen raja on useissa yhteyksissä esille tullut veteen piirretty viiva. Tämä

liittyy myös mestaruuteen ja ammattitaidon suojelemiseen sekä ammattietiikkaan ja

laadunarviointiin, joka kultasepällä voisi merkitä sellaisten korujen ja esineiden valmista, joita

on mahdollista korjata. 

    

Ammattikoulutus tuottaa alalle paljon monipuolisen koulutuksen saaneita kulta- ja hopeaseppiä

sekä kaivertajia ja korusuunnittelijoita, jotka osaavat oman erityisalansa lisäksi myös ainakin

alkeet kaikista muista alan erityisosaamisen lajeista. Koulutus antaa mahdollisuuden moneen

erilaiseen suuntautumisvaihtoehtoon, vaikka työelämän tarjoamat työpaikat eivät monitaitureita

tarvitse. Etenkin teollisuudessa pyritään tietotekniikan avulla korvaamaan monet käsityötä

vaatineet työvaiheet. Kuitenkin aineistosta tuli ilmi se, että monet suuret tehtaat tarvitsevat

uniikkeihin  erikoistöihin taitavaa käsityöläistä, esimerkiksi aineistossa esiintyneisiin

piispansauvan valmistamiseen ja presidentin vientipalkinnon tekemiseen. Nämä ovat usein myös

sellaisia töitä,  joista yritykset saavat mainetta ja kunniaa. Kokonaan toinen asia on se, kuinka

monta kultaseppää tulee kouluttaa näitä tehtäviä varten, jos muille neljän viiden vuoden

ammattikorkeakoulutuksen on jälkeen tarjolla ikävää vaihetyötä tai myyntityötä. 

Ehkä kyse on yleisemmästä ylikouluttamisen  tai reserviin kouluttamisen ilmiöstä. Esimerkiksi

Kimmo Kevätsalon (Aaltonen 1999) väitöskirjan mukaan metalliteollisuudessa kaksi kolmesta

palkansaajasta kokee tekevänsä kykyjään vaatimattomampia töitä, jolloin vastaavasti

yksitoikkoisen toistotyön osuus on lisääntynyt kaikissa palkansaajaryhmissä. Syynä tähän

“työvoiman tuhlaukseen” Kevätsalon mukaan on työelämän joustoissa, palkansaajien

jakautumiseen ydinväkeen ja marginaalityövoimaan sekä hierarkiseen ja byrokratisoivaan

johtamiseen. Myös globalisaatio tuo yrityksiin uudenlaiset “näkymättömät omistajat”, joiden

päätökset voivat olla pitkällä tähtäyksellä lyhytnäköisiä ja järjenvastaisia. Lääkkeeksi Kevätsalo

tarjoaa yrityksiin tehtäväjoustoja, työyhteisön syvenevää sisäistä luottamusta ja näistä kasvavaa

henkilöstön yrittäjämäisyyttä, jota esimerkiksi Kyrö (1997) kutsuu sisäiseksi yrittäjyydeksi.

Yritysten ja suomalaisen työvoiman  menestyminen tulevaisuudessa on mahdollista vain silloin,

jos työtehtävät vaativat erityisosaamisen ohella monitaitoisuutta ja joustavuutta työtehtävissä.
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Kultasepän koulutuksen saaneelle yksityisyrittäjyys on miltei ainoa vaihtoehto monipuoliseen

ammatinharjoittamiseen. Kuitenkin hiukan kärjistäen voidaan sanoa, että käsityöyrittäjyydelle

kultasepänalalla on kaksi tietä: joko pienessä verstaassa alihankitatöitä jollekin

vähittäismyyntiliikkeelle tehden tai omien mallien valmistaminen ja myyminen. Viimeksi

mainittu esimerkki on usein ainakin aluksi taloudellisesti kannattamatonta ja sen tueksi tarvitaan

korjaus- ja tilaustöitä, opetustehtäviä, apurahoja tai kokonaan muun alan töitä. Aineistossa omien

mallien valmistajaa kutsutaan osuvasti “apurahataiteilijaksi”.

Käsityöläiskultaseppien ja vähittäismyyntiä edustavien kauppiaiden väliseen ristiriitaan ei ehkä

löydy yksiselitteistä ratkaisua tulevaisuudessakaan. Jalometallien kauppaan ja

tarkastusleimaukseen tulevat muutokset tuovat alalle uusia yrittäjiä, sillä myynti- ja

maahantuontilupia EU:n alueelta ei enää tarvita. Se saattaa tarkoittaa myös ale-kaupan kasvamista

ja siten alan arvostuksen laskua, mutta toisaalta tämän kaltainen kehitys voi johtaa käsityötaidon

uuteen arvostukseen.  Mieltäni on askarruttanut myös internet-kauppa. Jalometalliesineen on

oltava myytäessä tarkastusleimattu, mutta minkä maan lakien mukaan internetissä myytävän

jalometalliesineen myynti tapahtuu?  

Suomen Kultaseppien Liito osuus ja merkitys alan keskusjärjestönä korostuu

vähittäismyyntipuolella, mutta käsityöyrittäjien edun mukaista olisi kuulua ja profiloitua

Taidekäsityöläiset Taiko ry:een, joka on Teollisuustaiteen Liitto Ornamon jäsenyhdistys. Taikon

toimintaperiaatteet vastaavat paremmin sitä, mitä kultasepän ammatissa käsityöyrittäjänä toimiva

pitää tärkeänä. Materiaalia ei voi pitää alalla olevien yhdistävänä tekijänä vaan tapa tehdä työtä,

sillä materiaalista riippumatta eri alojen käsityöyrittäjät ovat ongelmineen ja tavoitteineen

lähempänä toisiaan kuin kultasepät ja jalometalliteollisuus ja vähittäiskauppa. Tulevaisuudessa

voisi olla tarpeellista myös miettiä sitä, voidaanko osa Suomen Kultaseppien Liiton tehtävistä

siirtää Ornamolle, kuten alan asiantuntijan rooli julkiseen valtaa päin, kuten ammattikoulutuksen

suunnittelu. Myös yhteistyökumppanien löytyminen erilaisiin  käsityöntekijöiden välisiin

verkottumisiin hoitunee Ornamon piirissä. Lisäksi uusi leimausasetus vapauttaa kaupan

luvanvaraisuudelta, joka tarkoittaa, että kuka tahansa voi myydä jalometalliesineitä ilman erillistä

myyntilupaa. Tämä seikka helpottaa eri käsityöyrittäjien välistä yhteistyötä, esimerkiksi yhteisiä

myyntiorganisaatioita suunnittelua.Mielestäni kultasepän ammatti tulisi nähdä palveluammattina
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Kasvion (1994, 65 - 71) esittämän mallin mukaan. Kultasepänalan käsityöyritys olisi

asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaisi ainutlaatuisia, asiakkaiden tarpeisiin sopeutettuja tavaroita

tai palveluja, erotuksena teollisuudesta tai vähittäismyymälöistä, jotka ovat teollisen tuotannon

myyntiorganisaatio. Käsityöyritykset eivät voi kilpailla teollisuuden kanssa määrällä, ainoastaan

yksilöllisellä palvelulla, muotoilulla ja ainutlaatuisilla tuotteilla. Käsityöyritysten verkottumisen

ja yhteistyön edellytyksiä olisi syytä pohtia myös suhteessa uusiin kuluttajaryhmiin.     

Olen itsepäisesti halunnut puolustaa käsityötä ja käsityön merkitystä kultasepän ammatissa, mutta

kieltämättä tutkielman teon jossakin vaiheessa usko koko ammatinharjoittamisen mielekkyyttä

kohtaan heikkeni, sillä ammattikoulutusjärjestelmää ja ammattia tuskin kannattaa ylläpitää vain

tekijän sisäisen mielihyvän ja itseilmaisun välineenä. Kuitenkin ammatinharjoittamisen tekee

mielekkääksi asiakkaat. Ennen tämän tutkielman tekemistä olin sokeutunut asiakkaiden

olemassaololle tai pitänyt heitä ryhmänä, jotka tilaavat, tarvitsevat ja ostavat jalometalliesineitä.

Olin urautunut ajattelemaan asiakkaan puolesta ja rakentanut  ympärilleni kaikentietävän ja

eristäytyneen elämäntavan, joka on ollut myös este uuden oppimiselle. Lisäksi ajattelin samalla

tavalla kuin aineistossa kultasepänalalla ajatellaan, että korun aitous liittyy jalometalliin ja

arvokkaisiin jalokiviin. Oli vapauttavaa huomata asiakkaiden mielipiteistä se, että niissä korun

aitous ja arvo painottuivat symboliikkaan ja erilaisiin mieltymyksiin ja merkityksiin, joihin kuului

myös käsintekeminen.  Maaria Linko (1998) totesikin tutkimuksessaan, että ihmiset etsivät

taiteesta ja käsityöstä aitoa elämystä, joiden kautta he voivat kuvata omaa elämäänsä. Näitä

ajatuksia puoltavat myös tutkielmassani esitetyt visiot uusista kulutustottumuksista ja

asiakasryhmistä, kuten esimerkiksi Pociuksen ja Weckströmin. Lévi-Straussin ajatuksia voisi

jatkaa ammattikunnan myyttisen ulottuvuuden kartoittamisella ja tutkimalla sen suhdetta

elämyksiä tuottaviin esineisiin.        

Tämän tutkielman tuloksia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kultaseppien koulutusta

suunniteltaessa. Pitäisi pohtia sitä, mikä olisi sopiva oppisisältö nykyisiin työmahdollisuuksiin,

minkälaiselle kentälle opiskelijoita koulutetaan ja mitkä ovat työelämän tarjoamat resurssit.

Koulutuksen suunnittelussa on tärkeää myös kartoittaa sitä, kuinka suuria määriä kultaseppiä

kannattaa kouluttaa ja minkälaiset mahdollisuudet käsityökoulutuksen saaneella on saada

ammattikoulutustaan vastaavaa työtä. Kultaseppäkoulutuksen saaneen sijoittuminen työelämään
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sopisi myös jatkotutkimuksen aiheeksi.

Lopuksi eettisenä pohdintana kannattaa miettiä sitä, minkälaisia seuraamuksia tämän työn

tulokset aiheuttavat ammattikunnassa: edistävätkö ne käsityöläisyyden ymmärtämistä tai

lisäävätkö entisestään ristiriitaisuuksia  koko kultasepänalan eri ammattiryhmien välille.

Tuloksena voi tietenkin olla Kultaseppien Liiton ja ammattikunnan välinpitämätön olankohautus.

Asia on kuitenkin ollut minulle henkilökohtaisesti tärkeä ja selvittämisen arvoinen ja tunnen

olevani Immanuel Kantin opastamalla tiellä toimien vain sen säännön mukaan, jonka toivoisin

olevan myös yleinen laki. 
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LIITE 1

JALOMETALLITUOTTEIDEN LEIMAUS SUOMESSA

                               tarkastusleima     nimileima     pitoisuusleima       vuosileima
 

kultatuotteet
(585, 750 
 969 , 999 )

hopeatuotteet
(830, 925 
  999)

platinatuotteet
(950 , 999 )

Lisäksi käytössä on vapaaehtoinen paikkakuntaleima, jonka ei tarvitse olla leimauspaikkakunnan
leima, kuten aikaisemmin, vaan esimerkiksi yrityksen kotipaikan vaakuna. Vuosileimauksessa
käytetään järjestelmää, joka on ollut voimassa Suomessa vuodesta 1810, ja joka perustuu Ruotsin
aikaiseen järjestelmään, esimerkiksi vuosi 1999 on X8.
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LIITE 2 
 
PYHÄ ELIGIUS JA MUITA KÄSITYÖAIHEISIA SYMBOLEJA JA ESINEITÄ

    
Kuva 1. Pyhä Eligius työssä. Kuparipiirros 1400-luvulta. (Cherry 1992, 26)

Kuva 2. Suomen Kultaseppien Liiton tunnus pyhä Eligius ja Suomen Kultaseppien Liiton       
              ammattiuskollisuusansiomerkki. Nauha puna-keltainen.
             Suunnittelija heraldikko Ahti Hammar.
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      Kuva 3.“Työstä kultasepäntaidon hyväksi”
kiertopalkinto annetaan henkilölle tai              
yritykselle, joka muita enemmän ja                       

            paremmin on edellisenä vuonna                            
             tehnyt työtä kultasepäntaidon                               
             kehittämiseksi ja eteenpäinviemiseksi                 
             maassamme. Työn lahjoitti Kupittaan                  
             Kulta Oy 1971.
                   

                                                         

Kuva 4. Suomen Kultaseppien Liiton muisto- ja onnittelulahja. Hopeoitu siselöintivasara.
              Suunnitellut Pekka Piekäinen 1977.  

  

Kuva 5.Myyjien Eligius -rintamerkki

    
Kuva 6. Muotoiluinstituutin käyttämä Eligiuksen-piispansauvan muotoinen leima.

    Kuva 7.  Eligius-symposiumin tunnus.

Pyhän Eligiuksen kuvilla varustettuja esineitä, leimoja ja sinettejä on löydetty myös Suomesta
keskiajalta lähtien. Pyhän Eligiuksen kuvaa on käytetty Suomen Kultaseppien Liiton tunnuksena
useissa muissakin kohteissa, kuten liiton lipputangon kärkikuviona. Lisäksi Eligius kuvia on
myös useita muitakin versioita, kuin Ahti Hammarin piirtämä nykyisin käytössä oleva tunnus.
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LIITE 3
 
TIMOSEN (1994) MALLI JA SEN SOVELTAMINEN TÄSSÄ TUTKIELMASSA

Kuvio 1. Kultasepänalan ammattikenttä.

                        
                                         

                               

Kuvio 2. Sovellettuna tähän tutkielmaan.
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