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Karl Hildénin työvälineitä 1939. K.H.Renlundin museo.



Sääty-yhteiskunnan aikana käsityö-
läiset kuuluivat porvariluokkaan ja 
heidän tuli hakea porvarinoikeuksia
kaupungin maistraatilta ja porvaris-
tolta. Kaupunkilain mukaan ehtona
porvariksi pääsemiseksi oli moittee-
ton elämä, kolmen markan suurui-
seksi arvioitu varallisuus sekä tarkoi-
tus harjoittaa porvarillista elinkeinoa –
kaupankäyntiä tai käsityöammattia. 
Porvarinoikeuden omaavien
porvarien lisäksi kaupungissa oli
toisinaan käsityöläisiä, jotka kaupunki
otti lyhyemmäksi ajaksi saadakseen
selville, olivatko he soveliaita ja oliko
heillä toimeentulomahdollisuuksia
kaupungissa.

Hieman uudempaa käsityöläispolvea edustanut Karl Hildén 

pajassaan 1939. 

Hieman uudempaa käsityöläispolvea edustanut

savenvalaja Karl Hildén (1873-1948) vuonna 1939. 

K.H.Renlundin museo. 

Karl Hildénin

tekemä maljakko, 

K.H.Renlundin

museo.



Porvarioikeuksien lisäksi useissa 
eurooppalaisissa kaupungeissa toi-
mi keskiajalta alkaen ammattikun-
talaitos, joka Ruotsissa sai järjesty-
neemmän muodon 1600-luvun 
alkupuoliskolla. Ammattikuntalai-
toksessa käsityöläisammateissa 
saivat toimia vain tietyn ammatin 
harjoittajien virallisen yhdistyksen, 
ammattikunnan jäsenet. Ammat-
tikuntalaitos toimi osassa Suomen 
kaupunkeja vuoteen 1868, jolloin 
asetus elinkeinonvapaudesta 
lakkautti ammattikunnat. 

Jokaisella käsityöläisammatti-
ryhmällä oli oma ammattikunta 
kaupungissa. Ammattikunta val-
voi käsityöläismestarien työn laa-
tua, avusti hädänalaisia ammatti-
veljiä ja käsitteli ammattikunnan 
jäsenten välisiä riita-asioita. Am-
mattikunta valvoi myös, ettei kau-
pungissa harjoitettu laittomasti 
käsityöammatteja. 

Kokkolalaisen Michel Chorinin

valmistama nuuskarasia vuodelta

1784. Turun museokeskus. CC BY-

ND 4.0



Kokkolassa ei kaupungin perustamisen 
aikoihin toiminut virallista ammattikun-
talaitosta, vaan tehtäviä hoiti kaupungin 
pormestarista ja raatimiehistä koostuva 
maistraatti. Myöskään 1600-luvun hen-
kikirjoissa ei vielä kattavasti merkitty 
ammattiryhmiä. 1600-luvulla kaupun-
gissa esiintyi kuitenkin säännöllisesti 
seuraavien ammattikuntien edustajia: 
seppä, räätäli, aseseppä, satulaseppä, 
suutari, lasimestari, puuseppä, tynny-
rintekijä ja muurari. Luultavasti kau-
pungissa oli edustettuina myös muita 

käsityöläisiä kuten kultaseppä, hatun-
tekijä, ruukuntekijä, maalari, vaskisep-
pä, nahkuri ja sorvari. Käsityöläisam-
mattiin voitaneen rinnastaa myös 
kalastajat, ahtaajat ja tervaräkärit, 
kestikievarin pitäjät ja ajurit sekä 
päällysmiehet. Myöskään laivanraken-
tajat eivät kuuluneet virallisen ammat-
tikuntalaitoksen piiriin. Niitä mitä il-
meisimmin rakensivat alueen talon-
pojat lisäansioinaan, olivathan he jo 
vanhastaan harjoittaneet merenkul-
kua ja kaupankäyntiä Tukholmaan 
saakka. 

Hopeaseppä Michel Chorinin 1797 valmistama sokerikulho. 

Kuva Tyra Borgin kirjasta Guld- och silversmeder i Finland. 



Isonvihan (1714–1721) jälkeinen taantuma 
hidasti ammattikuntien järjestäytymistä, 
sillä useista ammattikäsityöläisistä oli pulaa. 
Niinpä kaupunkeihin pyrittiin houkuttele-
maan ammattitaitoisia ihmisiä, kunhan hei-
dän vain uskottiin pystyvän elantonsa käsi-
työllä saamaan. Monet kaupunkiin porvari-
oikeuksia hakevat käsityöläiset olivat saa-
neet koulutusta muualla ja tulivat oppikir-
jeen kanssa hakemaan oikeutta ammattin-
sa harjoittamiseen. Vaikka suurin osa käsi-
työläisistä tuli kaupunkiin lähiseuduilta, tuli 
osa Tukholmasta tai ulkomailta, kuten sak-
silainen puuseppä Johan Kyntzell. 

Ensimmäisenä Kokkolassa 
perustettiin suutareiden 
ammattikunta vuonna 1781. 

Suutareiden ammattikunnan sinetti. Kokkolan kotiseutuarkisto.
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1800-luvulla käsityöläisten määrä 
kasvoi kaupungissa ja 1850-luvulla 
heitä oli jo 50. Myös uusia ammatti-
kuntia perustettiin: hatuntekijät ja 
räätälit (1813), köydenpunojat (1815) 
ja sepät (1826). 

Ammattikuntajärjestelmä lakkautet-
tiin 1868 ja sen jälkeen käsityöam-
matin harjoittajat liittyivät käsityö-
läisyhdistykseen.

Kokkolan Käsityöläisyhdistyksen sinetti (Kokkolan kotiseutuarkisto)

ja pöytäkirja (K.H.Renlundin museo). 
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