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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tutkittiin asukastalojen toiminnan edellytyksiä Helsingin kaupungissa. Asukastalot ovat eri puolille Helsinkiä syntyneitä yhteisiä
tiloja, joissa on erilaista, lähinnä paikallista toimintaa. Asukastaloihin voi tulla kuka tahansa ja niiden toimintaan voi periaatteessa osallistua
vapaasti. Tutkielmassa muodostettiin asukastalojen toiminnan edellytysten malli. Tutkielman tuloksena nousi tämän mallin perusteella esiin
asioita, jotka edistivät tai haittasivat asukastalojen toiminnan edellytyksiä.
Tutkielman kontekstina toimi kolmas sektori, jonka osaksi asukastalojen katsottiin kuuluvan. Kolmannen sektorin määritelmiä, tehtäviä, kokoa ja
rahoitusta kartoitettiin etenkin suomalaisen kolmannen sektorin osalta. Tutkimuksessa kartoitettiin myös asukastalojen paikallisia piirteitä ja
yhteisöllisyyden muodostumista.
Tutkimuksen ensisijaisen aineiston muodostivat vuonna 1999 tehdyt 14 teemahaastattelua. Haastateltaviksi valittiin kaikkien vuonna 1999
toimineiden asukastalojen toiminnanohjaajat sekä Helsingin asukastaloverkoston koordinaattori. Toissijaisena aineistona käytettiin asukastaloista
tehtyjä aiempia tutkimuksia, asukastaloista kerättyä kirjallista materiaalia sekä asukastaloista kirjoitettuja lehtiartikkeleita.
Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytettiin Grounded Theory -tutkimusmenetelmää. Toiminnanohjaajaksi ryhtymistä valotettiin symbolisen
interaktionismi-teorian avulla.
Tutkimuksen tuloksena muodostettiin avoimen, aksiaalisen ja selektiivisen koodauksen avulla malli asukastalojen toiminnan edellytyksiä
edistävistä ja haittaavista asioista. Mallissa tarkastellaan asukastalojen toimintaympäristön, toiminnan ja toimijoiden vaikutuksia asukastalon
toiminnan edellytyksiin. Tärkeimmäksi asukastalon toiminnan edellytyksiä edistäväksi asiaksi nousi toimijoiden motivaatio. Toiminnan
edellytyksiä haittaavina asioina pidettiin erityisesti resurssien pienuutta ja epävarmuutta sekä työllistämistoimin palkattujen henkilöiden lyhyitä
työsuhteita. Asukastalojen verkostot muodostuivat toiminnan ja toimijoiden kannalta tärkeiksi.
Tutkielman tärkeimpinä kirjallisina lähteinä olivat kolmannen sektorin osalta Voitto Helanderin ja Harri Laaksosen kirjoittama ”Suomalainen
kolmas sektori: rakenteellinen erittely ja kansainvälinen vertailu” (1999) sekä Liisa Hokkasen, Petri Kinnusen ja Martti Siisiäisen toimittama teos
”Haastava kolmas sektori” (1999). Tutkimusaineiston analyysissä tärkeimpiä teoksia olivat Barney Glaserin ja Anselm Straussin ”The discovery
of Grounded Theory” (1967) sekä Anselm Straussin ja Juliet Corbinin ”Basics of qualitative research” (1990).
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