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Työelämän tutkimus -leh julkaisee suomen- ja ruotsinkielisiä ar kkeleita,
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sanaa, katsausten ja puheenvuorojen 2 000–3 000 sanaa ja kirja-arvioiden
enimmäispituus 1 000 sanaa. Kaikki ar kkelit käyvät läpi normaalin eteellisten ar kkeleiden referee-prosessin. Katsausten ja kirja-arvioiden julkaisemisesta pää ää lehden toimitusneuvosto ja/tai päätoimi aja.
Käsikirjoitus lähetetään sähköpos n liite edostona doc-, txt- tai r -muodossa lehden päätoimi aja Mia Hakovirralle (miahak@utu.fi). Ar kkelikäsikirjoitus tulee toimi aa arvioitavaksi sellaisessa muodossa, e ei kirjoi aja ole
siitä tunniste avissa. Kirjoi ajan edot ilmoitetaan joko saatekirjeessä tai
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Yksityiskohtaiset ohjeet kirjoi ajille löytyvät Työelämän tutkimus -lehden
verkkosivustolta:
hƩp://pro.tsv.fi/tetu/Ʃ/Ʃohjeita.htm
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Työelämän tutkimuspäivät 2013
Yhdeksännet Työelämän tutkimuspäivät pidetään kaksipäiväisinä

7.–8.11.2013
Työelämän tutkimuspäivät ovat Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen tutkijoiden ideoima ja vuonna 2004 ensimmäistä kertaa organisoima tapahtuma, joka järjestetään vuosi ain Tampereella. Tapahtumalla pyritään lisäämään työelämän tutkimuksen näkyvyy ä ja edistämään työelämän
tutkimuksen kehitystä muun muassa edesau amalla tutkijoiden verkostoitumista ja suomalaisen työelämän tutkimuksen profiloitumista omaksi tärkeäksi asiantuntemusalakseen. Lisä etoja tutkimuspäivien verkkosivustolta:
hƩp://www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/

