EHDOTA ESITELMÄÄ TYÖELÄMÄN TUTKIMUSPÄIVILLE 2014!
Yhdennettoista Työelämän tutkimuspäivät pidetään 6.-7.11.2014 Tampereen yliopistossa
Työn monet muodot
Työelämän muutokset heiluttavat työn käsitettä. Perinteisen palkkatyön ohella ihmiset työllistyvät
esimerkiksi vuokratyöhön sekä osa- ja määräaikaisiin työsuhteisiin, työllistävät itsensä erilaisten
yrittäjyyden muotojen kautta, tai ovat osin tai kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Ammatteja
häviää ja uusia syntyy, mikä yksilön näkökulmasta voi näyttäytyä elinikäisenä oppimisena, mutta
myös silppuisena työurana. Yhdelle työ on harrastus, toinen tekee harrastuksestaan työn, kolmas
pitää palkkatyön rinnalla tai sijasta huolta läheisistään. Jotkut downshiftaavat vapaaehtoisesti,
toiset olosuhteiden pakosta.
Yhdensillätoista Työelämän tutkimuksen päivillä pohdimme, mitä on työ ja millaisia muotoja se saa.
Mitä työ on erilaisille työelämän toimijoille ja mikä sija työllä on ihmisten elämänkokonaisuudessa?
Millaisia vapauksia ja pakkoja erilaiset työn muodot sisältävät? Entä keitä ovat ne, joille valinnat
työn monien muotojen välillä edustavat vapautta toteuttaa itseään ja keitä ne, joille ne edustavat
pakkoa ja turvattomuutta?

Abstrakti
Mikäli haluat pitää esityksen tutkimuspäivillä kokoontuvassa työryhmässä, lähetä abstrakti
(enintään 2500 merkkiä) ja muut pyydetyt tiedot palautusjärjestelmän kautta osoitteessa
https://www.lyyti.fi/reg/Tyoelamantutkimuspaivat2014esitelmat
konferenssikoordinaattorille viimeistään sunnuntaina 31.8.2014.

Abstraktin hyväksymisestä ilmoitetaan abstraktin lähettäjälle viimeistään perjantaina 5.9.2014.
Konferenssipaperin kirjoitusohjeet: www.uta.fi/laitokset/tyoelama/wrd/abstartohjeet.php
Työryhmät (kuvaukset: www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/tyoryhmat.php)
Ehdolla olevat työryhmät (muutokset mahdollisia)
1) Ammattisivistys yli laidan? – Kestävyydessä on kysymys intohimosta
2) Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus
3) Journalistisen työn vaihtoehdot
4) Joustoa koulutukseen - pituutta työuraan?
5) Julkisyksityinen yhteistyö työelämää muuttamassa
6) Monimuotoisen työn ja työyhteisön kehittäminen työnohjauksessa - tutkiva ote työnohjaukseen
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7) Osatyökykyisyys työelämässä
8) Sitoutumisen monet muodot muuttuvassa työelämässä
9) Taiteet ja työelämä
10) The changing face of communication technologies in work life
11) Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen – tutkimus työpaikoilla
tapahtuvan kehittämisen ja Työelämä 2020:n tukena
12) Työkyvyn tukeminen muuttuvassa työssä
13) Työmarkkinoiden ja työvoimapolitiikan sekä työmarkkinamarginaaleissa saatujen kokemusten
tutkimus
14) Työn globalisaatio - tendenssejä, ristiriitoja ja vaikutuksia
15) Työn laatu erilaisissa työsuhteissa
16) Työn ja työsuhteiden muutokset työelämädialogien sisältöinä – Tarkastelussa eri
työelämätoimijoiden näkökulmat ja kokemukset
17) Työn muuttuva yhteisöllisyys
18) Työn ja sosiaaliturvan yhteensovitus
19) Työntekijöiden hyvinvointi, esimiestyö ja johtaminen 24h-taloudessa
20) Työntekijöiden osallistuminen yhteiskehittämiseen organisaatioiden muutospaineessa
21) Työn tutkimisen monet muodot: kriittiset metodologiset interventiot
22) Työ, perhe ja sukupuoliroolit
23) Varttuneet työntekijät ja työurien pidentäminen
24) Vastuullisen johtamisen monet muodot
25) Verkostoitunut työ
Konferenssijulkaisu ja arviointiprosessi
Voit tarjota julkaistavaksi esitelmääsi pohjautuvaa artikkelia tutkimuspäivien jälkeen toimitettavassa
konferenssijulkaisussa,
jolloin
työryhmäkoordinaattorit
arvioivat
käsikirjoituksen
julkaisukelpoisuuden.
Ilmoita – samalla kun lähetät abstraktin – haluatko artikkelisi otettavan mukaan tähän arviointiin.
Tällöin sen käsikirjoitus on toimitettava konferenssikoordinaattorille viimeistään maanantaina
13.10.2014.
Katso tarkemmat ohjeet: http://www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/abstartohjeet.php
Lisätietoja
Lisätietoja ja tarkempia ohjeita Työelämän tutkimuspäivien verkkosivustolta osoitteessa
www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat
tai
konferenssikoordinaattorilta
sähköpostitse
tyoelaman.tutkimuspaivat@uta.fi.
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