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LUMO
Asiantuntijuus, luovuus ja motivaatio
• Tutkimusryhmän tutkimuskohteena on asiantuntijuus ja 

asiantuntijaorganisaatiot eri näkökulmista. Ryhmän jäsenten 
tutkimus pureutuu esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioiden 
ohjaukseen, asiantuntijoiden motivaatioon, asiantuntijoiden 
ammatti-identiteettiin, organisatoriseen luovuuteen, luovuuden 
ja kontrollin väliseen jännitteeseen, digitalisaation vaikutuksiin 
asiantuntijatyöhön, sekä tarkastelee asiantuntijaa 
kokonaisvaltaisena kehollisena ja leikillisenä toimijana.
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Toiminta

• Ryhmän tavoitteena on edistää ryhmän jäsenten tutkimustyötä 
sekä tieteellistä julkaisemista sekä jäsenten välistä yhteistyötä ja 
ajatuksenvaihtoa mm. järjestämällä yhteisiä tutkimus-
seminaareja, hakemalla yhteistä rahoitusta, keräämällä 
aineistoja ja kirjoittamalla yhteisiä tutkimuspapereita.

• Yhteistyön avulla jäsenten tutkimusprojekteihin saadaan 
erilaisia näkökulmia ja ajatusten ristiinpölyttämistä.

• LUMOn blogi: https://blogit.utu.fi/lumonblogi/

https://blogit.utu.fi/lumonblogi/


Tutkimusteemat

• Asiantuntijaorganisaatioiden ohjaus ja suoritusmittaus; Luovuus, kontrolli ja motivaatio 
asiantuntijatyössä (Kallio)

• Palkitseminen ja sen vaikutukset asiantuntijan sisäiseen motivaatioon (Lehtivuori)

• Organisatorinen luovuus ilmiönä asiantuntijaorganisaatiossa (Blomberg)

• Fyysinen tila, asiantuntijuus ja luovuus (Blomberg, Kallio)

• Kehollisuus ja aistinvaraisuus asiantuntijuudessa (Satama)

• Johdon laskentatoimi, laskentatoimen uudet teknologiat (mm. digitalisaatio), 
asiantuntijatyö laskentatoimessa (Lepistö)

• Teknologia ja digitalisaatio, asiantuntijuus, verkostotutkimus asiantuntijatyössä, lapset, 
nuoret ja perheet sosiaali- ja terveydenhuollossa (Huhtasalo)

• Leikki, luovuus, lelut ja kulttuuriin leikillistyminen, pelillistyminen ja lelullistuminen
(Heljakka)



Ajankohtaista juuri nyt (I) 
(In)equalities in combining academic 
knowledge work and care responsibilities

Nordic Gender Equality Fund myönsi 402.000 DKK hankkeelle , jonka tavoitteena on 
ymmärtää, kuinka suoriutumispaine vaikuttaa erilaisessa perhetilanteessa olevien 
akateemisten tietotyöläisten työuriin. Erityisesti projektissa selvitetään, miten erilaiset 
perhetaustat ja hoivavastuut perheessä voivat vaikuttaa tähän koettuun paineeseen. 
Aihepiiriä tutkitaan yliopistotyöntekijöiden kontekstissa, mutta tulokset heijastuvat myös 
muuhun akateemiseen tietotyöhön, jossa koetaan suoriutumispainetta työssä. 

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin haasteita, jotka liittyvät 
vanhemmuuden ja tietointensiivisen työn yhdistämiseen ja auttavat osaltaan rakentamaan 
tasa-arvoisia toimintapolitiikkoja sekä organisaatioissa että yhteiskunnassa yleisesti.

Vastuullinen johtaja: Kallio, Kirsi-Mari

Yhteistyötahot: Linnaeus University (Ruotsi) ja Nord University (Norja)

https://nikk.no/en/fundproject/inequalities-in-combining-academic-knowledge-work-and-
care-responsibilities/

https://nikk.no/en/fundproject/inequalities-in-combining-academic-knowledge-work-and-care-responsibilities/


Ajankohtaista juuri nyt (II) 
Lauri Lepistö palkittiin Suomen Ekonomien 
Opetuspalkinnolla

Lauri Lepistölle myönnettiin Opetuspalkinto ansioituneesta laskentatoimen ja rahoituksen 
opetuksesta. Lepistö on erityisesti onnistunut huomioimaan erilaiset oppijat ja luomaan 
tavallisuudesta poikkeavia oppimismenetelmiä. 

Suomen Ekonomien 6 000 euron arvoinen opetuspalkinto annetaan vuosittain 
opettajalle, joka on kehittänyt kauppatieteellisen koulutuksen laatua merkittävästi.  

Tänä vuonna palkinnon teemana oli global mindset. Palkittavaksi haettiin opettajaa tai 
tiimiä, joka on parhaiten kyennyt tuomaan esille uudenlaista kansainvälistä ajattelua sekä 
opetuksen sisällöissä että kokonaisvaltaisesti opettamisen tavoissa.  

Voittajasta päättävä toimikunta perusteli valintaa muun muassa näin: ”Lauri Lepistö on 
luonut haastavasta aiheesta kokonaisuuden, joka huomioi erilaiset oppijat. Lepistön 
opetuksessa toteutustapa sitouttaa opiskelijat työskentelemään ryhmässä ja toimimaan 
yhdessä. Lepistön opetustapa on eettinen, tasapuolinen, ystävällinen ja keskusteleva.”   

https://www.ekonomit.fi/tiedote/turun-kauppakorkeakoulun-lauri-lepisto-palkittiin-
erinomaisesta-opettamisesta/#f42db97e

https://www.ekonomit.fi/tiedote/turun-kauppakorkeakoulun-lauri-lepisto-palkittiin-erinomaisesta-opettamisesta/#f42db97e


Ajankohtaista juuri nyt (III)
Tutkimuspalkinto leikillistä tilasuunnittelua 
käsittelevästä tutkimuksesta
Katriina Heljakalle ja Annika Blombergille myönnettiin kansainvälinen tutkimuspalkinto 
leikillistä tilasuunnittelua käsittelevästä tutkimuksesta. Heidän konferenssipaperinsa 
julkaistaan myös tänä vuonna ilmestyvässä teoksessa.

Lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakka Turun yliopistosta sekä luovuuteen ja organisaatio-
kulttuureihin erikoistunut yliopistotutkija Annika Blomberg Tampereen yliopistosta saivat 
kansainvälistä tunnustusta kuluvan vuoden tammikuun lopulla. Heidän leikillistä 
tilasuunnittelua käsittelevä tutkimuksensa "Materialising Playfulness: Developing a Social
Play Space for a Multidisciplinary Research Community" palkittiin Critical Futures -
palkinnolla AMPS 2020-tutkimuskonferenssiin liittyen. 

Tutkimus käsitteli leikillistä muotoilua osana tilasuunnittelua. Tutkimuksessa tarkasteltiin 
Pori Laboratory of Playn luovan monitilan kehitysprosessia ja toteutuneen tilan eri leikin 
muotoihin kannustavia tarjoumia. Tutkimus julkaistaan tänä vuonna kirjassa Participatory
Practice in Space, Place, and Service Design, Vernon Pressin kustantamana.

https://amps-research.com/critical-futures-award/

https://amps-research.com/critical-futures-award/
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