EHDOTA ESITELMÄÄ TYÖELÄMÄN TUTKIMUSPÄIVILLE 2011!
Kahdeksannet Työelämän tutkimuspäivät järjestetään 3.–4.11.2011 Tampereen yliopistossa.
Vuoden 2011 tutkimuspäivien näkökulmana on suomalaisen työelämän tarkastelu eurooppalaisessa
kontekstissa. Miltä esimerkiksi suomalainen työelämän laatu, työssä jaksaminen/jatkaminen,
yritysstrategiat ja työvoiman käyttö tai työelämän kehittämis- ja työllisyyspolitiikka näyttävät
eurooppalaisessa vertailussa? Mitä tekemistä näillä asioilla on viime vuosien kansainvälisestä
talouskriisistä selviytymisen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kanssa?
Mitä sanoisimme kansallisen ja eurooppalaisen työelämän tutkimuksen yhtymäkohdista ja
eroavaisuuksista? Mitä opittavaa kansallisella tutkimuksella olisi eurooppalaisesta työelämän
tutkimuksesta ja millaisia vertailuja tarvitaan? Mikä työelämässä ja sen tutkimuksessa on
eurooppalaista ja miten Suomi ja muut Pohjoismaat asettuvat tähän kontekstiin?

Mikäli haluat pitää esityksen tutkimuspäivillä kokoontuvassa työryhmässä, lähetä esityksesi
abstrakti (enintään 2500 merkkiä) ja muut pyydetyt tiedot e-lomakkeella
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/1886/lomake.html
konferenssikoordinaattorille viimeistään keskiviikkona 31.8.2011. Abstraktin hyväksymisestä
ilmoitetaan abstraktin lähettäjälle viimeistään perjantaina 9.9.2011.
Konferenssipaperin kirjoitusohjeet: http://www.uta.fi/laitokset/tyoelama/wrd/abstartohjeet.php

Tutkimuspäivien työryhmät (alla) esitellään tarkemmin tutkimuspäivien verkkosivustolla.
1) Ammatillisten lokeroiden muodonmuutokset ja kehittämistyön käytännöt
2) Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus
3) Kriittisiä näkökulmia työelämätutkimukseen Suomessa ja Euroopassa
4) Lähijohtajuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden väliset yhteydet työyhteisössä
5) Moninaistuva työelämä, monenlaiset työntekijät
6) Moninaisuus ja tasa-arvo suomalaisessa ja eurooppalaisessa työelämässä
7) Nuorten aikuisten työolot, työmarkkina-asema ja perhe-elämä
8) Osaamiskartoitukset johtamisen ja itsearvioinnin välineenä
10) Quality of work, work organization and well-being
11) Taidelähtöisen työskentelyn vaikutukset työyhteisöissä
12) Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen – millä keinoilla se tehdään?
13) Työelämän tila ja sen tietopohja
14) Työhön osallistuminen ja työurien kestävyys – pidemmiksi, paremmiksi vai miksi?
15) Työmarkkinoiden ja työvoimapolitiikan sekä työmarkkina-marginaaleissa saatujen kokemusten
tutkimus
16) Työn uusi ruumiillisuus
17) Valta, kontrolli ja johtajuus asiantuntijaorganisaatioissa
18) Vastuullisuus ja eettisyys työelämän suhteissa

Konferenssijulkaisu ja arviointiprosessi
Voit tarjota julkaistavaksi esitelmääsi pohjautuvaa artikkelia tutkimuspäivien jälkeen
toimitettavassa konferenssijulkaisussa, jolloin työryhmäkoordinaattorit arvioivat käsikirjoituksen
julkaisukelpoisuuden.
Ilmoita e-lomakkeella – samalla kun lähetät abstraktin – haluatko esitelmäsi otettavan mukaan tähän
arviointiin. Tällöin artikkelin käsikirjoitus on toimitettava konferenssikoordinaattorille maanantaina
17.10.2011 mennessä.
Katso lähemmät ohjeet: http://www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/abstartohjeet.php

Lisätietoja
Lisätietoja ja tarkempia ohjeita Työelämän tutkimuspäivien verkkosivustolta osoitteessa
http://www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat tai konferenssikoordinaattorilta sähköpostitse
tyoelaman.tutkimuspaivat(at)uta.fi

