
 

 

 

YRITTÄJYYSKASVATUS 

YRITTÄJYYSKASVATUS, -ASENTEET, -PERSOONA 

 Yrittävä elämänasenne 

 Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys 

 Oppiva organisaatio 

 Tulevaisuuden osaaminen 

 En vain minä, vaan myös muut 

 Negatiivinen ajattelu positiiviseksi 

Koulutuksen pohjamateriaalina on kouluttajien Olli Luukkaisen ja Jarkko Wuorisen kirjoittama kirja   

”Yrittävä elämänasenne - kasvaminen yksilönä ja yhteisönä”.  

 

Kohderyhmä 

Kunnat, organisaatiot ja oppilaitokset sekä järjestöt. 

Tavoitteet 

Tavoitteena on perehdyttää yrittäjämäisyyteen ja sen merkitykseen elämässä menestymiseen. Koulutuksessa 

painotetaan vastuun ottamista itsestä ja muista sekä analysoidaan keinoja, miten halutut tulokset saavutetaan.  

Lähtökohtana on yrittäjämäisen asenteen ja työtavan aikaansaaminen. Perehdytetään, miten kykenee 

analysoimaan itse omia ominaisuuksiaan ja vahvuuksiaan yrittäjyyttä ajatellen. Annetaan tietoa, miten voidaan 

hyödyntää yrittäjämäisiä ominaisuuksia työntekijänä työyhteisössä? 

Kouluttajat 

Kouluttajina toimivat kasvatustieteiden tohtori, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toimitusjohtaja, 

työyhteisövalmentaja Jarkko Wuorinen.  Olli Luukkainen on toiminut erityisopettajana, rehtorina, kuntaliiton 

kehittämispäällikkönä ja ammatillisen korkeakoulun johtajana. Hänellä on myös eri lajien 

urheiluvalmentajakoulutusta A-valmentajaksi saakka. Jarkko Wuorinen on toiminut johtavana kouluttajan 

parikymmentä vuotta ollen mm. Joensuun Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen yrittäjyyskasvatuksen 

johtajana ja valtakunnallisena yrittäjyyskasvatuksen vastuukouluttajana. Yhdessä Olli Luukkaisen kanssa Jarkko 

Wuorinen loi Joensuun Yliopistolle 15 opintojakson mittaisen yrittäjyyskasvatus opintojakson.  

Koulutusajankohta ja –paikka 

Tilaajan osoittamissa tiloissa. 

Kesto 

6h 

 



 

 

 

 

 

 

Hinta 

1500€ /päivä + matkat+ mahdolliset päivärahat + alv 23%. Hinta sisältää suunnittelun, koulutuksen ja 

materiaalit. Koulutus voidaan toteuttaa yksipäiväisenä, mutta parempi tulos saavutetaan, kun koulutus 

toteutetaan kolmen lähipäivän jaksona. Lähipäivien välillä tehdään konkreettisiin esimerkkeihin liittyviä 

etätehtäviä, jotta sisäistetään paremmin yrittäjämäisyyden sisältöä. Kahden kouluttajan päivän hinta on 2.500 

euroa ja yhden kouluttajan päivähinta on 1.600 euroa. Lisäpäivät toteutetaan yhden kouluttajan toimesta ja 

niiden hinta 1.500 euroa + matkat + mahdolliset päivärahat + ALV 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kouluttajat: 

 

Olli Luukkainen 

 

 Monen vuoden kokemus opettajuudesta ja oppilaitosten johtamisesta 

 Toiminut parin vuosikymmenen ajan koulutussektorin organisaatioiden 

johtajana ja tällä hetkellä opettajien ammattijärjestön (OAJ) 

puheenjohtajana 

 Tehnyt yli kymmenen kirjaa kasvatustieteen sektorilta ja yhdessä Jarkko 

Wuorisen kanssa tutkimuksen 2000-luvun alussa yrittäjyysasenteista ja 

yrittäjyyden esteistä ja sen tutkimuksen pohjalta he tekivät kirjan ”Yrittävä 

elämänasenne”. 

 Hyvin laajasti erilaista koulutustoimintaa eri mittaisissa ja laajuisissa 

täydennyskoulutuskokonaisuuksissa, joiden kohdejoukkona ovat olleet eri 

koulutusasteiden opettajat, rehtorit, hallintohenkilöt ja eri organisaatioiden 

vastuuhenkilöt sekä mm. yrittäjät. 

 Väitellyt kasvatustieteiden tohtoriksi 

 

 

Jarkko Wuorinen 

 

 Kehittänyt yritystoimintansa 35 vuodessa hammaslääkäriasema- ja 

koulutusyhtiöketjuksi, joissa työskentelee 55 henkilöä 

 

 Omaa vankan kokemuksen hallitustyöskentelystä, toimitusjohtajuudesta ja  

johtavana kouluttajana toimimisesta 

 

 Toimii suomalaisen ja eurooppalaisen yritysedunvalvonnan johtotehtävissä 

 

 Työskentelee maakunnan, seutukunnan ja kuntatason elinkeinopolitiikan 

strategia- ja johtotehtävissä  

 

 Toteuttanut useita yritystoimintaan ja terveydenhoitoon liittyviä tutkimuksia 

 

 Julkaisutoiminnasta esimerkkinä kirja ” Yrittävä elämänasenne – 

kehittyminen yksilönä ja yhteisönä ” 

 

 Lisensiaattikoulutusta täydentänyt erilaisilla johtamis-, markkinointi- ja 

valmentajakoulutuksilla, Smart Marketing ADA, Lontoo sekä TV 1 

juontajakoulutus 

 

 HLL, JOKO 

 

 


