
Arkkitehdit Soini & Horto Oy on 45 arkki-
tehdin ja asiantuntijan suunnittelutoimisto 
Helsingissä. Yritys on kasvanut perustamises-
taan 2007 lähtien merkittäväksi suomalaiseksi 
toimijaksi alallaan panostamalla asiakkaiden 
liiketoiminnan ymmärtämiseen ja oman työ-
kulttuurin kehittämiseen.  Matka jatkuu. 

OMA VALMENTAUTUMINEN SYTYTTI

Keväällä 2012 Arkkitehdit Soini & Horton perustajat  
Kalle Soini ja Sami Horto ilmoittautuivat mukaan Trainers’ 
Housen Johtajan Polku -valmennusohjelmaan. ”Siitä se 
kaikki oikeastaan lähti. Johtajan Polussa syttyi kipinä, 
joka myöhemmin roihahti yrityksemme kasvukierteeksi”,  
kertoo toinen Arkkitehdit Soini & Horton perustajista,  
toimitusjohtaja ja osakas Sami Horto. ”Jotta yritys kasvaa  
ja menestyy, meidän tulee ensisijaisesti kasvaa itse  
johtajina ja ihmisinä. Trainers’ Housen lähestymiskulma  
johtamiseen oli erilainen. Emme lähteneet opettelemaan  
kaavioita tai malleja, vaan johtamisen ydintä, eli ihmisten  
kanssa toimimista.” 

TYÖ- JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS KESKIÖÖN

”Saimme Johtajan Polusta hyvät eväät työhömme ja laa-
jensimme yhteistyötä valmennusten, johtamisjärjes-
telmän ja tarinankirkastusten tiimoilta”, kertoo toinen 
perustajajäsen, hallituksen puheenjohtaja Kalle Soini. 
”Seuraava pullonkaulamme oli myynnin kehitys. Lähdimme 
yhdessä rakentamaan kasvuun keskittyvää  myyntitiimiä.”

”Valmennuksissa havahduimme mittareiden puutteeseen ja 
päätimme nostaa työtyytyväisyyden ja asiakaskokemuksen 
johtamisen keskiöömme”, Soini jatkaa. ”Tavoitteenamme 
on olla alan kolmen parhaan toimijan joukossa ja alan paras 
työnantaja. Kasvussa uskomme ihmisiin panostamiseen ja 
työtyytyväisyyteen.”

”Trainers’ House on ollut aidosti kiinnostunut meidän liike- 
toiminnan kehittämisestä. Työkalut ovat tuottaneet  
tulosta. Valmentajien kanssa ystävystyy ja yhteistyö on  
todella luottamuksellista”, Horto kertoo. ”Eniten vaikut-
tanut yksittäinen tekijä on oma ajankäyttö: emme enää  
piiloudu johtamisen taakse, vaan siirryimme kulmapöydästä 
ihmisten sekaan tekemään töitä”, Soini jatkaa. 

”Trainers’ House on opettanut meitä todella ajattelemaan 
uudella tavalla ja kyseenalaistamaan omia tapojamme.”

LIIKEVAIHDON KOLMINKERTAISTUMINEN

”Olemme ihan eri firma kuin vuosi sitten. Yhteistyö on  
vaikuttanut myös meidän onnistumisiin alalla. Voitimme 
Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun 
yhdessä YIT:n kanssa nimimerkillä Tripla. Se on pitkänlinjan 
projekti, joka on harvinaista arkkitehtitoimistolle.”

”Liikevaihtomme on kolminkertaistunut ja olemme rekry-
toineet valtavasti lisää osaajia, mutta siitä huolimatta 
olemme onnistuneet pitämään työtyytyväisyyden korkealla. 
Olemme jatkuvasti tilanteen päällä. Pystymme johtamaan 
ja tunnemme prosessit, tiedämme mitä pitää tehdä. Sitä 
vaan osaa hommansa paremmin.”

”Trainers’ House on meidän kasvun kumppani. Meille on  
tullut selkeä johtamismalli ja selkeä rutiini. Niitä on kehi-
tetty yhdessä ja niistä on pidetty kiinni. Se jatkuu edel-
leen. Meidän myyntityömme ja suhtautumisemme omaan  
työhömme on muuttunut oleellisesti”, Horto kiteyttää.

”Ai suosittelisinko Trainers’ Housea?  
En kyllä kilpailijoillemme!” 

SOINI & HORTO
“HALUAMME ALAN PARHAAKSI”
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