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»pwc:llä jokaista arvostetaan ja kohdellaan yksilönä.«
suomen pwc:llä työsken
nellään yli 700 liikkeen
johdon konsultin, tilin
tarkastajan sekä yritysjär
jestelyiden, rahoituksen, 
juridiikan ja verotuksen 
asiantuntijan  seurassa. 
asian tuntijan työ on itse
näistä muttei koskaan 
yksinäistä. 
teksti: säde-tuulia laukka

valokuva: jaakko jaskari

Uuteen tehtävään Helsingin toimistoon 
keväällä siirtynyt veroasiantuntija Camilla 
Vaahtovuo tietää, että PwC mukautuu 

työntekijän elämäntilanteen mukaan. Intoon ja 
haluun kehittyä vastataan varmasti, ja yksilöllinen 
urapolku on jokaiselle avoin.

Kertoisitko urasi vaiheista PwC:llä?
− Aloitin tilintarkastustehtävissä Turun toimistossa  
vuonna 2005 juuri ennen valmistumistani, eli 
työskentelen ja viihdyn edelleen ensimmäisessä työ
paikassani. Olen kokenut alusta alkaen, että PwC:llä 
työntekijän halua kehittyä pidetään myönteisenä. 
Auskultointini ajan olin opintovapaalla, ja kun 
halusin hyödyntää myös toista tutkintoani, mahdol
lisuus vaihtaa tehtävää järjestyi sisäisesti. Uudessakin 
toimistossa olen tuntenut oloni tervetulleeksi.

Millaista veroasiantuntijan työ on?
− Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi siirtohinnoit te
luun, yritysjärjestelyihin, konsernirakenteen muok
kaamiseen, sukupolvenvaihdoksiin tai esimerkiksi 
verotarkastuksissa avustamiseen. Olennainen osa 
työtämme on asiakkaiden avustaminen erilaisissa 
liiketoiminnan muutostilanteissa ja eri toiminta
vaihtoehtojen veroseuraamusten kartoittamisessa.
Palvelemme kaikenkokoisten yritysten tarpeita, ja 
töitä tehdään yhdessä asiakkaan eduksi loistavien 
kollegoiden kanssa.

Liittyikö uuteen tehtävään siirtymiseen haasteita?
− Uudessa tehtävässä jotkin asiakysymykset voivat 
aluksi olla haastavia. Kahta keskenään samanlaista 
projektia ei ole, missä piilee sekä työn haastavuus 

Camilla VaahtoVuo
Tehtävä: Senior Tax Consultant
Koulutus: KTM (laskentatoimi), Åbo 
Akademi 2005. OTM (finanssi
oikeus), Turun yliopisto, 2008.
Ensimmäinen työpaikka valmis-
tumisen jälkeen: Tilintarkastus 
PwC:llä Turun toimistossa.
Verkostoitumisvinkki: Käytä avoi
mesti tilaisuudet tutustua kaikenlai
siin ihmisiin; älä ajattele pelkästään 
mahdollista hyötyä.

PwC
PwC tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia, 
tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, vero
tukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja. 
Toimimme Suomessa yli 700 hengen voimin 
20 paikkakunnalla. Asiakkaamme ovat eri 
toimialoilla vaikuttavia paikallisia ja kansain
välisesti toimivia pörssiyhtiöitä, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä sekä säätiöitä ja yleishyö
dyllisiä yhteisöjä.
Henkilöstömäärä: Suomessa 730,   
maailmalla 161 000.
Työntekijöiden koulutustausta: Pääosin kaup
patieteiden maistereita, juristeja ja diplomi
insinöörejä.
Tutustu meihin: Liity Facebookfaniksemme 
osoitteessa www.facebook.com/pwcsuomifb 
saadaksesi tietoa muun muassa opiskelijoille 
suunnatuista aktiviteeteistamme (mm. Kisälli
haku, Assurance Day, Advisory Day, Tax Day).
Ota yhteyttä: Marja Suikkanen  
marja.suikkanen@fi.pwc.com 
www.pwc.com/fi/rekry

oliPa kerran … Kolmen miehen yritys SVH 
(Salmi, Virkkunen, Helenius) perustettiin vuon na 
1954. Alle 60 vuodessa Pricewaterhouse
Coopers Oy (PwC) on kasvanut yhdeksi Suo
men suurimmista asiantuntijapalveluita tarjoa
vista organisaatioista. PwC:n keskeisiä arvoja 
ovat laadukkuus, tiimityöskentely ja johtajuus.

että mielekkyys. Myös lainsäädäntö muuttuu jatku
vasti. On rikkaus, että PwC:llä on paljon kokemusta 
ja tietoa. Osaavaa apua saa aina varmasti.

Mitä eri tehtävämahdollisuuksia PwC tarjoaa?
− Monialaisena asiantuntijaorganisaationa PwC:n 
etuja ovat hyvät urakehitysnäkymät ja vaihtelevat 
tehtävät. Nuorenkaan ei tarvitse tullessaan tietää 
tarkalleen, mitä haluaa, vaan asiantuntemusta voi 
halutessaan joko laajentaa tai syventää tietylle 
erityisalueelle. Jokainen voi keskustella esimiehensä 
ja henkilökohtaisen valmentajansa kanssa siitä, mitä 
sekä työntekijä että työnantaja voivat antaa toisil
leen. Kansainvälisen uran mahdollisuudet ovat hyvät, 
ja vaihtoohjelmamme tuo kansainvälistä ilmapiiriä 
omaankin toimistoon.

Miksi PwC on hyvä työantaja?
− PwC:n vahvuus on mainio kokonaisuus: reilu 
ilmapiiri, tehtävien laaja skaala ja jokaiselle avoimet, 
yksilölliset urapolut. PwC:llä halu pitää huolta 
työntekijöistä korostuu. Arvostamme toisiamme, 
ja jokaista kohdellaan yksilönä henkilökohtaisten 
tavoitteiden ja elämäntilanteen mukaan. Alan 
luonne tuo työhön jossain määrin syklisyyttä, mutta 
työn ja vapaaajan tasapainosta huolehditaan ja 
työt tehdäänkin pääsääntöisesti työaikana. Koko
naisvaltainen välittäminen heijastuu myös PwC:n 
arvoissa ja yritysvastuullisuutena, ruohonjuuritasolla 
esimerkiksi Green Office ohjelmana. •

www.PwC.Com/fi
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