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Jarkko Wuorinen on kolmella vuosikymmenellä ja etenkin viime vuosikymmenellä ja
vuosikymmenen vaihteessa ollut vahvasti mukana suomalaisen yhteiskunnan ja erityisesti
elinkeinoelämän kehittämisessä toimien Yrittäjäjärjestön puheenjohtajistossa kahdeksan
vuotta ja sen puheenjohtajana vuodesta 2008 vuoteen 2010. Hän on toiminut
Yrittäjäjärjestön johtotehtävissä ja sen edustajana monissa elimissä kuten pääministerin
vetämässä talousneuvostossa, jossa ovat mukana keskeisten työmarkkinajärjestöjen
johtajat ja hallituksen keskeiset ministerit, Finnveran hallintoneuvostossa, Fennian ja
Eläke-Fennian hallintoneuvostoissa, Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunnassa sen
puheenjohtajana, EK:n, MTK:n, SAK:n, STTK:n ja Akavan kanssa olleissa
yhteistyöryhmissä ja erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä kuten Euroopan
Yrittäjäjärjestön UEAPMEn varapuheenjohtajana 2008 – 2011 ja myös sen
työvaliokunnassa sekä Yrittäjien maailmankongressin johtoryhmän jäsenenä 2010 – 2011.
 
Vuonna 2013 Jarkko Wuorinen valittiin Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtajaksi
sekä Savonlinnan seudun Yrityspalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Vuoden 2016
keväällä valtioneuvosto nimitti Jarkko Wuorisen Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI -
seurantakomitean ( JMC Joint monitoring committee) jäseneksi.
 
 
Jarkko Wuorinen on toiminut konsultoijana ja kouluttajana hyvin monilla Suomen noin
70:stä seutukunnasta ja tämä on liittynyt etenkin siihen, että hän vastasi Suomen Yrittäjien
varapuheenjohtajana ja järjestön aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajana
aluekehitysoppaan tekemisestä ja toimintamuotojen perehdyttämisestä vuosina 2005 -
2008.
 
Vuoden 2007 joulukuussa Pietarissa hän oli aloittamassa läheisempää yhteistyötä
Venäjän pienten ja keskisuurten yritysten järjestön OPORA:n kanssa ja solmi
yhteistyösopimuksen Suomen Yrittäjien puolesta heidän kanssaan kansainvälisistä
asioista vastaavana varapuheenjohtajana. Hän on tehnyt yhteistyötä Venäjän
yrittäjäjärjestön OPORA:n kanssa ja osoituksena tästä on Savonlinnassa vuosikymmenen
alussa järjestetyt ”Saimaa Summit – Venäjä nyt”- tapahtumat, joissa Jarkko Wuorinen on
ollut mukana järjestäjäorganisaation puheenjohtajana ja osin myös koko tapahtuman
juontajana. Kansainvälisen Saimaa Summit -tapahtuman vetäjänä Jarkko Wuorinen on
toiminut 2012 – 2016. Edelleen Euroopan yrittäjäjärjestö UEAPME:ssa hän siis toimi
varapuheenjohtajana ja määrätynlaisena vastuualueena oli yhteistyö Itä-Euroopan maiden
kanssa vuosina 2008  - 2011.
 
Jarkko Wuorinen on osallistunut jatkuvasti kansainvälisiin hammaslääketieteeseen ja
elinkeinotoimintaan liittyviin konferensseihin ja pitänyt niissä myös alustuksia.
Esimerkkeinä voi ottaa ICSB:n (International Council of Small Business) kongressissa
vuonna 2009 Soulissa hänen pitämänsä esityksen aiheesta Small Business Act in Finland
and in Europe eli lainsäädännölliset haasteet PK-sektorin kehittämisessä Suomessa ja
Euroopassa sekä Venetsiassa vuoden 2011 kesällä Eteläisen Euroopan
yrittäjyystapahtumassa hänen pitämänsä esityksen Yrittäjyyden menestystekijät
Pohjoismaissa.
Vuosina 2010 ja 2011 Jarkko Wuorinen on ollut siis ISBC:n (International Small Business
Congress) Steering Committeen eli johtoryhmän jäsen ja on osallistunut näihin
kongresseihin useamman vuoden ajan. Näissä kongresseissa ovat vahvasti esillä
maailmanlaajuisesti niin kansalliset kuin maiden sisäisten alueiden erilaiset yrittäjyyden
kehittämisohjelmat ja -toiminnot.
 



maailmanlaajuisesti niin kansalliset kuin maiden sisäisten alueiden erilaiset yrittäjyyden
kehittämisohjelmat ja -toiminnot.
 
Maakunnallisessa ja seudullisessa strategiatyössä Jarkko Wuorinen on ollut mukana
useampia vuosia. Hän oli mukana työryhmässä, joka muokkasi uusiksi Etelä-Savon
maakunnan strategian vuosina 2009 - 2010. Nyt hän toimii Maakuntauudistuksen
ohjausryhmän puheenjohtajana ja on mukana maakuntauudistuksen johtoryhmässä sekä
maakuntastrategiaryhmässä.
Savonlinnan seudulla Jarkko Wuorinen toimi kymmenen vuotta seudun kuntayhtymän
hallituksen puheenjohtajana ja veti sitä työtä, jolla muodostettiin Itä-Savolle/Savonlinnan
seudulle varsinainen seutustrategia. Vuosina 2013 – 2016 hän on vetänyt
elinkeinostrategiatyötä elinkeinoyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Seudun
kuntayhtymälle kuuluivat myös muun muassa kuuden kunnan elinkeinoasiat ja kuntien
sekä hankintarenkaan muiden osapuolten hankinnat. Jarkko Wuorinen toimi monta vuotta
myös Aluekeskusohjelman johtoryhmän ja siis myös seudullista strategiatyötä vetäneen
työryhmän puheenjohtajana.
 
Maakunnan yhteistyöryhmässä Jarkko Wuorinen on ollut vuosina 1998 - 2013, sen
varapuheenjohtajana 2005 ja maakuntahallituksen jäsenenä vuosina 2007 – 2009.
Vuosina 2010 – 13 hän toimi maakuntavaltuuston I varapuheenjohtajana ja nyt siis
toukokuussa 2013 lähtien hän on ollut maakuntahallituksen puheenjohtaja. Jarkko
Wuorinen on kuudetta kautta Savonlinnan kaupunginvaltuustossa, on ollut myös kaksi
vuotta kaupunginhallituksen jäsenenä.
 
Hän on toiminut kolme vuosikymmentä aktiivisesti niin paikallisesti, seudullisesti,
maakunnallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Monen Suomen Yrittäjien
puheenjohtajistossa toimimiensa vuosien aikana hän kykeni luomaan hyvät verkostot sekä
elinkeinoelämään että poliittisen päätöksentekoon. OAJ:n nykyisen puheenjohtajan Olli
Luukkaisen kanssa hän teki vuonna 2002 muun muassa kirjan ”Yrittävä elämänasenne”
aiemmin yrittäjyysasenteista ja yrittäjyyden haasteista tekemänsä tutkimuksen pohjalta.
 
Ohessa on otos Jarkko Wuorisen CV:stä, jossa on luettelonomaisesti kerrottu toiminnoista
Lisää tietoa niistä saa nettisivuilta, www.findais.fi ja www.wuorinen.fi
 
KOULUTUS
 
- Hammaslääketieteen lisensiaatti, Turun yliopisto v. 1975
- JOKO HKKK, Mikkelin Pienyrityskeskus v. 1990
- Smart Marketing, ADA, Lontoo v. 1988
- TV 1 juontajakoulutus, Helsinki v. 1992
- Työyhteisövalmentajatutkinto v. 2003
 
TYÖKOKEMUS YKSITYISENÄ YRITTÄJÄNÄ
 
- Työyhteisökehittäjä ja julkisen ja yksityisen sektorin konsultoijana ja kouluttajana
vuodesta 2001 alkaen
- FinDais ky:n johtava kouluttaja vuodesta 1990 alkaen ja sen toimitusjohtaja edelleen
- AWD Oy:n (valtakunnallisesti merkittävin SOTE-sektorin kauppojen välittäjä)
toimitusjohtaja vuosina 2012 -2015
- Wiisaudenhammas-Yhtiöiden (neljä hammashoitolaa, kaksi
hammaslaboratoriota, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa harjoittava
yhtiö) toimitusjohtaja ja omistaja vuodesta 1981 vuoteen 2012 saakka.
- Kouluttaja ja luennoitsija erilaisissa tapahtumissa vuodesta 1988 alkaen
- Päätoimittaja hammashoitoalan ja yrittäjyyteen liittyvissä lehdissä vuodesta 1992 alkaen
- yksityishammaslääkäri vuodesta 1975 alkaen, joskin enemmän johtotehtävissä
 
YRITTÄJYYTTÄ JA KONSULTOINTIA SEKÄ PROJEKTIHALLINTAA TUKEVA
TYÖKOKEMUS
 
- Mitkä tekijät vaikuttavat yritysten sijoittumispäätöksiin, tutkimus- ja koulutusohjelma
vuosina 2006- 2009?
- Työorganisaatioiden palveluhankkeen ja yritysten
polvenvaihdostoimintojen johtajana vuosina 2001- 2006



vuosina 2006- 2009?
- Työorganisaatioiden palveluhankkeen ja yritysten
polvenvaihdostoimintojen johtajana vuosina 2001- 2006
- Yrittäjyysvuosikymmen –hankkeen hankepäällikkö vuosina 1997-2001 (hanke
onnistunut ja mukana valtakunnallisella hyvien hankkeiden listalla)
- Yrittäjyyskasvatusprojektien johtajana Joensuun yliopiston
Täydennyskoulutuskeskuksessa vuosina 1993-1996
- Yrittäjyyskasvatuksen valtakunnallinen vastuukouluttaja OPEKOn
- Yrittäjyyskasvatus osaksi koulun toimintakulttuuria 6 op –
koulutuskokonaisuudessa vuosina 2005 - 2008
- Mukana avainhenkilöiden yrittäjyyskoulutusprojektin toteutuksessa,
Joensuun yliopiston Täydennyskoulutuskeskus, Savonlinna vuosina 1996-1997
- Juontajana tapahtumissa ja paikallisissa TV-ohjelmissa
vuosina 1993-2000
- Käsikirjoittajana ja juontajana yrittäjyydestä tehdyissä cd-koulutusohjelmissa vuosina

1999 – 2005
- Paikallistelevision tuottajana ja juontajana 1993 – 1995 Savonlinnassa
 

 
LUOTTAMUSTOIMIA
 
- Euroopan yrittäjäjärjestön UEAPME:n varapuheenjohtaja vuosina 2008 - 2011
- UEAPME:n Ad Hoc Working Committeen eli työvaliokunnan jäsen2010 - 2011
-ISBC:n ( International Small Business Congress) Steering Committeen eli johtoryhmän
jäsen vuodesta 2010
- Elinkeinoelämän valtakunnallisen järjestön Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunnan
työvaliokunnan jäsen vuosina 2006 – 2009 ja sen puheenjohtaja vuosina 2009 – 2010
- Pääministerin  vetämän talousneuvoston jäsen vuosina 2008 – 2010
- Suomen Yrittäjien puheenjohtaja vuosina 2008 – 2010
- Suomen Yrittäjät varapuheenjohtaja, vastuualueina koulutus, aluekehitys,
viestintä ja kansainväliset asiat v. 2002-2008
- Suomen Yrittäjien aluekehitystyöryhmän puheenjohtaja v. 2005-2006, aluekehitysryhmän
valtakunnallinen vastuuhenkilö vuosina 2007-2009
- Suomen Yrittäjien viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja v. 2005-2006
- Aluejärjestöjen ja toimialajärjestöjen yhteistyön kehittämistyöryhmän
puheenjohtaja vuosina 2004 – 2005
- Suomen Yrittäjien yhteyshenkilö ICSB World Conference Turku 2007
- Kansainvälistymisen ja ulkomaankaupan työryhmän jäsen työvaliokunnan
edustajana v. 2003-2010
- Koulutusasioiden työryhmän jäsen työvaliokunnan edustajana v. 2003-2008
- Etelä-Savon Yrittäjät, puheenjohtaja v. 1997 –2008
- Savonlinnan Yrittäjät, puheenjohtaja v. 1992 - 98
- Suomen Yrittäjät, hallitus v. 1999 –2010
- Suomen Yrittäjät, työvaliokunta v. 2000 -2010
- Suomen Yrittäjien Kehittämissäätiö, hallitus v. 1999 -2011
- Itä-Savon/Savonlinnan seudun kuntayhtymä, hallituksen puheenjohtaja vuosina 1997 –
2007
- Saimaa Business Club puheenjohtaja vuodesta 2011 alkaen
- Liikelaitosten keskuksen johtokunta, varapuheenjohtaja v. 1999-2000
- Savonlinnan kaupunginhallitus 2001 - 2002
- Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1993 alkaen
- Savonlinnan yrityspalvelut Oy hallituksen puheenjohtaja 2013 - 2016
- Savonlinnan yritystilat Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2013 alkaen
- Savonlinnan seudun matkailun hallituksen jäsen 2013 -2015
- Maakunnan yhteistyöryhmän jäsen vuodesta 1998 vuoteen 2013, varapuheenjohtaja
2005
- Maakuntahallituksen jäsen vuosina 2007 – 2009
- Maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja vuosina 2010 – 2013
- Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013 alkaen
- Maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja 2016 –
- Maakuntauudistuksen johtoryhmä 2016 -
- EU:n ENI -ohjelman Kaakkois-Suomi – Venäjä seurantaryhmän ( JMC) jäsen 2016 -
- Suomen Hammaslääkäriasemat ry puheenjohtaja vuosina 2011 - 12, varapuheenjohtaja



- Maakuntauudistuksen johtoryhmä 2016 -
- EU:n ENI -ohjelman Kaakkois-Suomi – Venäjä seurantaryhmän ( JMC) jäsen 2016 -
- Suomen Hammaslääkäriasemat ry puheenjohtaja vuosina 2011 - 12, varapuheenjohtaja
ja tiedotuspäällikkö vuosina 1992- 2010
- Itä-Savon Yliopistosäätiö, hallitus vuosina 1992 –2006
- Nuorkauppakamarien aluekoulutus- ja aluepalvelupäällikkö v. 1992,
senaattori v. 1992
- RTSF:n ( Round Table Suomi Finland ) presidentti ja kansainvälisten asiain hoitaja
v. 1986-1988
- Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja v. 1973-1976
- Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallitus ja sen talousvaliokunnan puheenjohtaja 1974 – 75
- Sata-hämäläisen osakunnan hallituksen puheenjohtaja 1972
- Turun hammaslääketieteen kandidaattiseuran isäntä 1973
- Turun kaupungin pesulalautakunnan puheenjohtaja 1980 – 83
- Turun kaupungin terveyslautakunta 1973 - 76

 
TEHDYT JA TOTEUTETUT KOULUTUSOHJELMAT YRITYKSILLE, ERI HANKKEILLE,
OPPILAITOKSILLE JA YLIOPISTOJEN TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUKSILLE
 
 
- Mielikuvien vaikutus yritysten sijoittumispäätöksiin ja investointeihin, Etelä-Savon Yrittäjät
- Yrityksen hinnan määritys, TOP-10 - hanke
- Menestyksen avainhenkilöt –koulutus, Maakunnallinen
- Etelä-Savon Yrittäjyysvuosikymmen- hankkeen päällikkö 1997 - 2001
- Yritysten omistajanvaihdosten ongelmatiikka, TOP-10-hanke v 2003- 2006
- Kansainvälisiin yrittäjyyteen ja hammaslääketieteeseen liittyviin
kongresseihin ja tapahtumiin tehdyt luennot vv. 1995 - 2011
 
- Yrittäjyyskasvatus 15 ov, Joensuun yliopiston Täydennyskoulutuskeskus
Joensuu ja Savonlinna sekä Chydenius-Instituutti Kokkola
- Yrittäjyyskasvatus osaksi koulun toimintakulttuuria 6 op - koulutus ,
Opetusalan koulutuskeskus OPEKO vuosina 2005 - 2008
- Avainhenkilöiden yrittäjyyskoulutus, Joensuun yliopiston
Täydennyskoulutusyksikkö Savonlinna
- Järjestöjen vaikuttajat ja toimintatavat, Oppiva Organisaatiohanke 1999 – 2000,
Työorganisaatiopalveluhankkeen päällikkö 2002 – 2006
- Miten hankkeen tulokset jäävät elämään hankkeen päättymisen jälkeen,
Lapin yliopiston Täydennyskoulutuskeskus
- Ota opiksi – muuta rahaksi – koulutusohjelma organisaatioille ja yrityksille
vuosina 1998 – 2002
- Oriola Oy Hammasväline, koko henkilöstön kehittämisohjelma vuosina
2002 – 2004, vastuullinen vetäjä
- Kotimaisiin koulutusyksiköihin ja täydennyskoulutuskeskuksiin tehdyt
koulutusohjelmat vv. 1993 – 2006
 
 
 
TUTKIMUSTOIMINNASTA (otos)
 
- Laaja valtakunnallinen yrittäjyyteen, yrittäjyysasenteisiin, yrittäjyyden
esteisiin ja sisäiseen yrittäjyyteen liittyvä tutkimus yhdessä kasvatustieteen
tohtori Olli Luukkaisen kanssa v. 1999, Maakunnallinen
Yrittäjyysvuosikymmen –hanke
- Valtakunnallisia laajoja tutkimuksia hammashoitoon liittyvillä eri osa-alueilla
vuosina 1993-2011, Suomen Hammaslääkäriasemat ry
- Valtakunnallinen tutkimus, miten paljon ihmiset ovat valmiita käyttämään
rahaa hammashoitoonsa ja miten paljon kiinnitetään huomiota palvelualan
henkilöiden hampaiston kuntoon v. 1997
- Mitä hymy ja käyttäytyminen vaikuttaa työpaikan saantiin, valtakunnallinen
tutkimus v. 1998
- Millaisia käsityksiä ihmisillä on julkisesta ja yksityisestä hammashoidosta ja
niiden eroista, valtakunnallinen tutkimus v. 2011
 



- Millaisia käsityksiä ihmisillä on julkisesta ja yksityisestä hammashoidosta ja
niiden eroista, valtakunnallinen tutkimus v. 2011
 
JULKAISUTOIMINTA
 
- Yrittäjyysasenteista ja yrittäjyyden esteitä käsittelevän tutkimuksen pohjalta
Olli Luukkaisen kanssa tehty kirja aiheesta ” Yrittävä elämänasenne” v.2002
- Mukana sekä tutorina että kirjoittajana toteuttamassa aiheesta ”sisäinen
yrittäjä yritystoiminnan näkökulmasta” Chydenius-Instituutin v. 1998
julkaisemaa ja Tuija Toivolan ja Olli Luukkaisen toimittamaa
Yrittäjyyskasvatus – mitä se voi olla? –kirjaa
- Terve Suu –lehden päätoimittaja v. 1992-2011
- Paikallisten ja maakunnallisten Yrittäjälehtien päätoimittaja vuosina 1995- 2008
- Kymppi –lehden päätoimittaja v. 1997 – 2006
- Vipunen –lehden päätoimittaja v. 1986-1987
 
 

 
 


