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»Hyvä ilmapiiri luo meille Hyviä asiakassuHteita«
partner tomi Hyryläinen 
on viihtynyt koko työuran-
sa samassa yrityksessä, 
sillä vaihtelevia tehtäviä 
ja haasteita on riittänyt 
kotimaassa ja ulkomailla. 
pitkäjänteisyys sopii hänelle. 
teksti: emmi oksanen  
valokuva: tage rönnqvist

Tilintarkastusta, yritysjärjestelyjä, Tukholman 
ja Piilaakson toimistoissa työskentelyä sekä 
ryhmänjohtamista. Muun muassa tätä kaik-

kea on ollut Tomi Hyryläisen 15-vuotinen työrupea-
ma PwC:llä. Hän on esimerkki siitä, kuinka tehtävät 
voivat muuttua ja oma osaaminen kehittyä saman 
työnantajan palveluksessa.

Mitä nykyiseen tehtävääsi kuuluu?
– Olen 50 hengen tiimin ryhmänjohtaja, eli henki-
löstöjohtaminen on tärkeässä osassa työssäni. Sen 
lisäksi pidän yhteyttä asiakkaisiin ja olen matkoilla 
5–6 viikkoa vuodessa. Myös vajaan kymmenen maan 
kollegat raportoivat minulle. Työskentely-ympäristöni 
on hyvin kansainvälinen ja esimerkiksi ryhmässäni 
on työntekijöitä monista eri maista, vaikka toimim-
me fyysisesti Suomessa. Myös ryhmäni suurimmat 
asiakkaat ovat kansainvälisiä yrityksiä, joiden työkieli 
on englanti.

Mikä on parasta urassasi ja työssäsi?
– Olen saanut tehdä erilaisia töitä ja työskennellä 
kahteen otteeseen ulkomailla, vaikka olen pysynyt 
saman työnantajan palveluksessa. 2000-luvun alussa 
työskentelin kaksi vuotta tilintarkastajana Tukhol-
massa ja 2000-luvun loppupuolella toiset kaksi vuotta 
Piilaaksossa. Nykyään on hyvin trendikästä vaihtaa 
usein työpaikkaa, mutta itse pidän pitkäjänteisyydestä.

Miksi PwC on hyvä työnantaja?
– PwC:llä panostetaan monin eri tavoin työntekijöi-
den hyvinvointiin. Yrityksen toimintatapa on hyvin 
tiimilähtöinen ja yhteisöllinen. Isossa talossa on myös 
paljon erilaisia uramahdollisuuksia.

Miten ryhmähenki näkyy käytännössä?
– Hyvän ryhmähengen ansiosta kukaan ei jää haas-
teiden kanssa yksin. Ryhmähengen rakentaminen on 
myös moninaista, esimerkiksi omassa ryhmässäni sen 
lisäksi, että teemme töitä yhdessä, meillä on välillä 
muita aktiviteetteja: käymme ulkona syömässä tai me-
nemme pelaamaan esimerkiksi megazone-laserpeliä. 
Ryhmähengen korostaminen näkyy myös palkitse-
misjärjestelmässä, joka huomioi alaisten, saman tason 
ja ylempien työntekijöiden kokemuksen. Järjestelmä 
herättää huomaamaan, mitä tekee hyvin ja missä pitää 
parantaa.

Miten PwC palkkaa työntekijöitä?
– Yksi keskeinen väylä on Kisälli-ohjelma ja toinen 
teemapäivät, kuten Assurance Day, jonka järjestämi-
sessä olen itse mukana. Päivän ideana on, että opiske-
lijat saavat kokeilla tilintarkastajan töitä yhden päivän 
ajan. Annamme heille tehtäviä ja lopuksi pidämme 
purkutilaisuuden. Viime kerralla päivä herätti monien 
opiskelijoiden kiinnostuksen. Palkkasimme joukosta 
uusia harjoittelijoita ja lopulta vakituisia työnteki-
jöitä. Vastaavia teemapäiviä järjestävät myös vero- ja 
konsultointi-osastomme. Toki perinteistä työpaikkail-
moittelua on myös.

Millaisia neuvoja antaisit uraansa aloitteleville 
opiskelijoille?
– Työelämään menemistä ei kannata pelätä, sillä työ-
elämässä on kivaa. Pohdi, miten välität innostuksesi ja 
kiinnostuksesi niin, että se varmasti näkyy työnantajil-
le. Työnantajat pitävät aktiivisista ja iloisista ihmisistä. 
Hanki myös monenlaisia kokemuksia. •

www.pwc.fi
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PwC tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia, tilin-
tarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen 
ja varmennukseen liittyviä palveluja. Toimimme 
Suomessa 20 paikkakunnalla. Asiakkaamme 
ovat eri toimialoilla vaikuttavia paikallisia ja 
kansainvälisesti toimivia pörssiyhtiöitä, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä sekä säätiöitä ja yleishyö-
dyllisiä yhteisöjä.
Henkilöstömäärä: Suomessa 750, maailmalla 
169 000.
Työntekijöiden koulutustausta: Pääosin kaup-
patieteiden maistereita, juristeja ja insinöörejä.
Tutustu meihin: Liity Facebook-faniksemme 
osoitteessa www.facebook.com/pwcsuomifb 
saadaksesi tietoa mm. opiskelijoille suunnatuista 
aktiviteeteistamme (esim. Kisälli-haku, Assuran-
ce Day, Advisory Day ja Tax Day).
Ota yhteyttä: Martina Westman, martina.west-
man@fi.pwc.com, www.pwc.fi/rekry.

Olipa kerran … Kolmen miehen yritys, SVH 
(Salmi, Virkkunen, Helenius), perustettiin 
vuonna 1954. Vajaassa 60 vuodessa Pricewa-
terhouseCoopers Oy (PwC) on kasvanut yhdeksi 
Suomen suurimmista asiantuntijapalveluita 
tarjovista organisaatioista. PwC pitää keskeisi-
nä arvoinaan laadukkuutta, tiimityöskentelyä ja 
johtajuutta.

TOmi Hyryläinen
Tehtävä: Partner tilintarkastus-
yksikössä
Koulutus: KHT, KTM, Helsingin 
kauppakorkeakoulu 1998.
Ensimmäinen työpaikka valmis-
tumisen jälkeen: Tilintarkastaja, 
SVH PricewaterhouseCoopers Oy.
Mitä toivon, että olisin tiennyt  
ollessani vielä opiskelija: Työ-
elämä on kivaa eikä työelämää 
varten tarvitse muuttua. Ihmiset 
ovat ihmisiä töissäkin.

pwC

skannaa kOOdi ja 
lue lisää!


