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Tärkeimmät sidosryhmämme
Sidosryhmä Vuorovaikutuksen muotoja Esimerkki sidosryhmäyhteistyöstä tilikaudella Kuinka yhteistyötä on tarkoitus kehittää

Asiakkaat Asiakastapaamiset, asiakasta-

pahtumat, asiakaspalaute, 

bränditutkimus, sosiaalisen 

median kanavat, PwC:n julkai-

sut, uutiskirjeet.

Järjestimme useita verkostoitumiseen ja tiedon jakamiseen 

tähtääviä tilaisuuksia, kuten talousjohtajien CFO Round-

table -tapahtumasarjan. 

Julkaisimme useita selvityksiä ja raportteja, joista esi-

merkkinä Suomen kattavin yritysten vastuullisuutta kartoit-

tava selvitys PwC:n yritysvastuubarometri.

Paras asiakaskokemus on strategiamme keskei-

simpiä painopistealueita. Panostamme entistä pa-

rempaan vuorovaikutukseen ja teknologian hyö-

dyntämiseen entistä paremman asiakaskokemuk-

sen tuottamiseksi.

Henkilöstö Ilmapiiritutkimus Global People 

Survey, People-ryhmä, toimi-

tusjohtajan ja johtoryhmän kat-

saukset, intranet, sisäinen so-

siaalinen media, henkilöstön 

uutiskirje, koko henkilöstön ja 

ryhmien tilaisuudet, Great 

Place to Work -kilpailu.

Osallistuimme ensimmäistä kertaa Great Place to Work 

-kilpailuun. Saimme ensimmäisenä yrityksenä isojen yhtiöi-

den sarjassa Great Place to Work -sertifikaatin. 

Aloitimme BeWell-hankkeen, joka tähtää työntekijöiden 

henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseen. BeWell-tilai-

suuksiin osallistui yhteensä noin 200 PwC:läistä. 

Johtamiskoulutusten osalta aloitimme uuden partnereil-

le suunnatun Leadership Academyn, joka tähtää johtami-

sen ja johtajuuden kehittämiseen.

Paras työpaikka on asiakaskokemuksen rinnalla 

toinen keskeinen strateginen tavoitteemme. Jat-

kamme BeWell-hankettamme, Leadership Acade-

mya ja muita jo olemassa olevia henkilöstön työ-

tyytyväisyyteen ja -hyvinvointiin liittyviä toimenpi-

teitä ja koulutuksia. 

Jatkamme puhumista arvoistamme ja tavas-

tamme toimia ja kehitämme sitä kautta kulttuu-

riamme.

Oppilaitokset Yhteistyösopimukset oppilai-

tosten kanssa, luennointi, 

rekrytointitilaisuudet ja -mes-

sut oppilaitoksissa, yritysvie-

railut PwC:lle, Kisälli-ohjelma.

Järjestimme useita tapahtumia yhdessä opiskelijajärjestö-

jen kanssa, esimerkiksi erilaisia case-iltoja, verkostoitumis-

tapahtumia sekä muita yhteistyötapaamisia.

Solmimme uusia yhteistyökumppanuuksia mm. Tampe-

reen kauppatieteilijöiden Boomi ry:n kanssa.

Kehitämme yhteistyötä nykyisten kumppanien 

kanssa ja rajaamme sopimusten määrää, jotta yh-

teistyö on tarkoituksenmukaista ja tavoitamme sil-

lä halutut kohderyhmät. 

Pyrimme jatkossa olemaan entistä paremmin 

läsnä myös oppilaitoksissa.

Yhteistyötahot Tapahtumat, koulutustilaisuu-

det, julkaisujen ja kirjojen kir-

joittaminen.

Jatkoimme pitkäaikaisia kumppanuuksia kuten yhteistyötä 

Perheyritystenliiton kanssa. Tiivistimme yhteistyötä mm. 

Suomen pääomasijoittajayhdistyksen FVCA:n kanssa ja 

järjestimme yhdessä Kasvunrakentaja 2017 -kilpailun. 

Slush-yhteistyö laajeni entisestään, ja olimme jälleen 

Slushin globaali pääsponsori. Olimme myös yksi Nordic 

Business Forumin pääyhteistyökumppaneista. 

Yhteistyö kumppaniemme kanssa jatkuu tiiviinä. 

Järjestämme mm. FVCA:n kanssa Kasvunrakenta-

ja 2018 -kilpailun keväällä 2018.
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