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Tuomiokapituli on Suomen vanhin hallinto-
virasto, jonka historia ulottuu 1200-luvulle asti. 
Sen tehtävänä on hoitaa hiippakunnan hallintoa 
ja toimintaa. Piispan johtama tuomiokapitu-
li tukee hiippakunnan seurakuntia ja niiden 
henkilöstöä seurakunnan perustehtävän toteut-
tamisessa . Se myös edustaa Suomen evankelis-
luterilaista kirkkoa alueellaan. Helsingin hiippa-
kuntaan kuuluu 33 seurakuntaa, ja sen alueella 
asuu yli kymmenesosa kaikista suomalaisista. 
Hiippakunnan piispana ja siis myös tuomioka-
pitulin johtajana on syksystä 2010 toiminut Irja 
Askola.

Agenssi on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Hel-
singin tuomiokapitulin kanssa. Kun Irja Askola 
aloitti uutena piispana ja esimiehenä, hän halusi 
”varmistaa seuraavan luvun hyvin alkaneelle 
jatkokertomukselle”. Muutostilanteessa käytiin 
läpi tuomiokapitulin arvopohjaa ja kehitettiin 
johtoryhmän työskentelyä. Askola sanoo Agens-
sin tuoneen jatkuvuutta uuden emännän astu-
essa taloon. Erityisen arvokkaana hän pitää itse 
saamaansa coachingia, joka tuki häntä uuden 
roolin pohtimisessa ja oman ammattiprofiilin 
määrittämisessä. Pohja tulevaisuuteen suuntau-
tuvalle toiminnalle on nyt vahva.

Katse kohti 
tulevaisuutta –  
tukena vahva 

arvopohja ja  
johtajuus

Case Helsingin tuomiokapituli



AGENSSI on perustettu vuonna 1994. Liiketoimintamme kehittyessä 
olemme keskittyneet johtamisen, esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen 
kehittämiseen. Asiakkaitamme ovat tyypillisesti keskisuuret yritykset ja 
julkiset organisaatiot eri toimialoilta. Yhä useammin työskentelemme 
myös suurten kansainvälisten yritysten kumppanina.

© C
opyright 2013 A

genssi O
y  

Arvopohjan 
uudelleen määrittely 

työyhteisössä

Työyhteisökysely ja 
kehittämispäivä

helsingin tuomiokapituli Helsingin hiippakunta on maamme yhdeksäs-
tä hiippakunnasta toiseksi nuorin, perustettu vuonna 1959. Pinta-alaltaan 
hiippakunta on vain vähän yli yhden prosentin (1%) koko maan pinta-alasta, 
mutta alueella asuu yli kymmenesosa kaikista suomalaisista. Hiippakunnan 
seurakuntien jäsenmäärä on 530 907 (31.12.2009) Hiippakuntaan kuuluu 33 seu-
rakuntaa. Yli 90 % seurakuntien jäsenistä kuuluu suuriin kaupunkiseurakuntiin.

kulkee ihan omilla korkokengillään”. Silti 
uusi, julkinen ja vastuullinen asema pisti 
miettimään monia asioita. Siinä häntä tuki 
Agenssin antama yksilöcoaching. ”Sain 
rauhassa pohtia omaa rooliani. Hienolla 
tavalla konsultti piirsi kanssani ammatillis-
ta profiiliani, mikä sopi hyvin tällaiselle vi-
suaaliselle ihmiselle. Saamani sparraus oli 
älykästä, mutta realistista, hyvällä tavalla 
lempeää, mutta samalla jämäkkää. Työs-
timme myös ajankäyttöäni, mikä on työni 
kannalta olennaista”, Askola kertoo.

Yhteistyö Agenssin kanssa jatkuu 
monipuolisena. Piispan ja tuomiokapitu-
lin toimistosihteerien coaching jatkuu, ja 
vuosittain järjestetään työyhteisöpäivä. 
Tuomiokapituli ja myös hiippakunnan 
muutamat seurakunnat kääntyvät Agenssin 
puoleen, kun tarvitsevat tukea henkilöstö-
johtamiseensa.

Muutos on mahdollisuus

Piispa Askola katsoo tulevaisuuteen 
ja pitää toimintaympäristön muutosta 
kiinnostavana. Kirkon toiminnassa osana 
kansalaisyhteiskuntaa muutoksen tunnis-
taminen ja hyväksyminen onkin tärkeää. 
Muutoksessa toimimisessa asiantuntija-
organisaatiota auttavat yhteisesti sovitut 
ja tulkitut arvot. Agenssi oli toiminut 
tuomiokapitulin työyhteisön kumppanina 
jo piispa Eero Huovisen aikana. Uusi piispa 
Askola sai hyvät suositukset sekä häneltä 
että työyhteisön jäseniltä. Siksi hän halusi 
”varmistaa jatkokertomuksen” Agenssin 
kanssa, ja yhteistyöstä haettiin tukea 
murrosvaiheeseen, jonka uusi johtajuus 
toi. Piispan lisäksi johtoryhmään ka koko 
työyhteisöön tuli muitakin uusia henkilöitä. 
Johtoryhmän ja koko työyhteisön yhtei-

nen arvopohja päivitettiin osallistavalla 
prosessilla. ”Kävimme läpi demokratian ja 
hierarkian suhdetta ja halusimme muuttaa 
toimintakulttuuria avoimemmaksi”, Askola 
kertoo. Hän kuvaa, kuinka kollegoiden työs-
kentely arvojen parissa Agenssin konsultin 
tukemana voimaannutti ja tuki myös häntä 
omassa johtajuudessaan. ”Johtoryhmän 
vahvistamisessa konkreettisuus ja realismi 
toimivat  hyvin. Mieleeni tulee hetkiä, jol-
loin työyhteisö selvästi koki helpotusta. Se 
vahvisti yhtenäisyyttämme”, hän sanoo.

Oman johtajuuden vahvistuminen

Irja Askola tuli Helsingin piispaksi 14 vuot-
ta hyvinkin näkyvänä piispana olleen Eero 
Huovisen jälkeen. Askola tietää olevansa 
omanlaisensa johtaja, joka ”ei edes yritä 
astua edeltäjänsä suuriin saappaisiin vaan 

”Yhteisömme kannalta oli tärkeää, että Agenssi loi turvallisuuden säikeen 
muutokseen. Saamani coaching taas oli älykästä, realistista, hyvällä tavalla 
lempeää mutta silti jämäkkää. Se ei ollut ideaalisilmälasien vaan reaalisilmä-
lasien läpi katsomista.”  Irja Askola, Helsingin hiippakunnan piispa

Johtoryhmän
sparraus

Piispan yksilö-
coaching


