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MUKAVAA
TAVATA!

TERHI MÄKELÄ

MAIJU PULKKI

TRULY HUMAN
MAKING ACCENTURE THE MOST
TRULY HUMAN ORGANIZATION
IN THE DIGITAL WORLD
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WHOLE SELF. BEST SELF.
HELPING YOU FEEL YOU CAN BE PROFESSIONALLY AND PERSONALLY
SUCCESSFUL IN THE DIGITAL AGE.

BODY
Physically energized

MIND
Mentally focused

HEART

SOUL

Sense of belonging

Sense of purpose

EXERCISE

FOCUSED

CONNECTED

NUTRITION

PRODUCTIVE

SLEEP

LEVERAGING STRENGTHS

TRUST-BASED
RELATIONSHIPS

PASSION & INTENT

FEELING VALUED

LEGACY

INCLUSION

VOLUNTEERING

DIGITAL DETOX

INNOVATIVE
LEARNING

INTRINSIC
MOTIVATION

LEADERSHIP DNA

Kuntosali
Psykologille ilman lähetettä

Säännöllinen työhyvinvointikysely

EsimiesKompassi
Sairaan lapsen hoitopalvelu

Laaja Terveysturva -vakuutus
Digivalmennukset
HR People Advisorit

Asiantuntijaluentoja ja videoita
Digiklinikka

Jooga
Fun Clubit

Vapaa-ajan vakuutus

Corporate Citizenship

OmaTyöterveys
Hoitopolut
Lepohuone

#newhabits

Lyhennetty työaika 100% palkalla
Hieroja toimistolla

Mindfulness
Tiivis yhteistyö HR:n
ja työterveystiimin välillä
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ACCENTURE
RESEARCH & THIS
CAN HAPPEN

KYSELYTUTKIMUS
2018

Copyright © 2019 Accenture. All rights reserved.
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MENTAL WELLBEING OHJELMAACCENTURELLA

+60
Koulutettua ja sertifioitua Mental
Healt Ally’ta Suomessa

+

200
Vahva Pohjoismainen Mental
Health Ally verkosto

“

MENTAL HEALTH ALLIES ARE THERE

TO SUPPORT COLLEAGUES IN NEED. “

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.

4.500 Mental Health Allya
+25 maassa
Pohjoismaat pioneereja
Accenturen globaalilla kartalla
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MENTAL
HEALTH ALLY
KOULUTUS 3H
01

02

03

04

Avaus
Accenturen kulttuuri
& inhimmillisen
työympäristön
tukeminen

Rooli Mental Health
Ally’na &
Accenturen mielen
hyvinvoinnin
tukeminen

True story & legal
insight

Ryhmäkeskustelu
Mitä sinä tekisit
Mental Health Allynä?

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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MITEN KOHTAAN KOLLEGAN
MENTAL HEALTH ALLY -ROOLISSANI?

1. Luon turvallisen ilmapiirin – sopivan
etäällä & riittävän lähellä
2. Olen 100% läsnä
3. Kuuntelen koko sydämellä
4. Jokainen kohtaaminen on erilainen,
annan hiljaisille hetkille tilaa

5. Sovimme yhdessä miten tästä eteenpäin

MIELEN HYVINVOINTI &
TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN

• “Walk & Talk with us” kävelyt
• Mental Wellbeing awareness -verkoston kautta
tiimeihin
• Mindfulness aamiaiset

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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MENTAL
HEALTH ALLY
VERKOSTOLLE

MENTAL
WELLBEING
KOULUTUKSIA
•
•
•
•
•

Tositarinoita
Läheisen äkillinen
menetys & surussa
tukeminen
Bounce Back –
resielienssin kehittäminen
vahvuuksien kautta
Strategioita mentaalisen
energian ylläpitämiseen
Mindfulness

YHTEENKUULUVUUDEN
VAHVISTAMISTA
•
•
•

•

Co-creation työpajat
Kuukausittaiset
kahvihetket
Kokemusten jakamista
Teamsissa
Kauden päättäjäiset
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MIKSI LIITYIN MENTAL
HEALTH ALLY
VERKOSTOON?
MIKSI TÄMÄ ON MINULLE
TÄRKEÄÄ?
“Koen, että hyvin pienillä asioilla voimme puolin ja toisin
vaikuttaa siihen, miten päivittäin kohtaamme toisemme
työpaikalla - niin hyvässä kuin pahassa. Ja koska emme voi
koskaan tietää, mitä toinen henkilö omassa elämässään käy
juuri sillä hetkellä läpi, pienetkin empatian osoitukset ja
kuulumisten kysyminen voivat olla tärkeitä asioita toiselle
ihmiselle.”

“I want to really encourage people to take care of
themselves and others EVERY day and help to notice
early-signs of increased stress – not only when they
have some more serious alerts of burnout, insomnia,
anxiety, depression etc.”

“Stress is a factor that plays a major role in our
work environment and we easily accept it even for
longer periods, sometimes neglecting our own
wellbeing. And it might be hard to tell someone that
you are tired, that you have to much work and tell
about your mental health. I want to help in making a
change to that culture. I want to share my own
experiences with people and state that I’m ready to
listen, and that it is ok to not be ok all the time.”

“This forum has brought me a feeling
of relief and awareness that this
concerns many people.
And it is it OK to talk about this.”
“Overall wellbeing of an individual is a theme that is close to my
heart. By participating in this program I wish act as an ally to my
colleagues and to reduce the stigma of mental problems on my part.”
Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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MIKÄ ON OLLUT
MERKITYKSELLISIN ASIA
TOIMIESSANI MENTAL
HEALTH ALLY -ROOLISSA?
“Tunne siitä, että voi omalla toiminnallaan auttaa sekä
itseä että muita jaksamaan paremmin töissä ja
tarvittaessa ohjata ammattiauttajan luo.”

“To meet people that have the same mindset.
It has been truly amazing to talk with people in
MHA and see that they really want to make a
difference and show that they care. That gives
me energy and motivation at work and outside
of it. It is with pride that I can tell my friends
outside of Accenture that we have a network
like this at work. To me it shows that we really
care and that just simply is wonderful.“

“Letting the facade come down at work.
Being more myself with anyone I meet.”
“Also the belonging to the Mental Health Ally gives me
feeling of openness, and enforces me being uniquely
me. It gives me awareness to see situation at work
where I can be open and talk in the way that promotes
mental health wellbeing at work.”

”Toivottavasti tulevaisuudessa yhä suurempi osa
accenturelaisista haluaa mukaan verkostoon
oppimaan lisää näistä tärkeistä asioista.”

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.
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MITEN SINÄ
VOIT TEHDÄ
TYÖPAIKASTASI
HYVÄN MIELEN
TYÖPAIKAN?

