
Lohja on elinvoimainen kaupunki, jonka alueella toimii noin 4000 yritystä useilta eri
toimialoilta. Seudulla toimii esimerkiksi metsä-, metalli-, muoviteknologia-, elektroniikka-
ja matkailualan yrityksiä. Loistava logistiikka ja valmiit verkostot luovat menestyvän
liiketoiminnan edellytykset. Kaunis ja tapahtumarikas järvikaupunki vain puolen tunnin
päässä pääkaupunkiseudulta.

Lohja - Menestyksen paikka
Lohjan kaupungille loka-marraskuussa 2021 toteutetun yrityspitovoimatutkimuksen tavoitteena oli 
1. selvittää yrittäjien näkemyksiä Lohjasta yrittämisen paikkana ja heidän tyytyväisyyttään Lohjaan.

2. kartoittaa paikallisten yrityspalvelujen tunnettuutta ja käyttöä sekä kerätä kehittämisideoita Lohjan
yritysmyönteisyyteen liittyen.

 
Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä sekä puhelinhaastatteluina ja on osittain seuranta vuoden 2019

tutkimukselle. Kohderyhmän muodostivat lohjalaiset yritykset. Tulokset perustuvat 58
vastaukseen. Suuret kiitokset kaikille vastanneille!

Yrityspitovoimatutkimus 2021

Yritysten sitoutuminen Lohjalla toimimiseen on parantunut verrattuna vuoteen 2019. Yhdeksän
kymmenestä (93 %) lohjalaisesta yrityksestä pyrkii joko säilyttämään markkina-asemansa tai on

voimakkaasti kasvuhakuinen. Neljä viidestä (80 %) yrityksestä on sitoutunut jatkamaan toimintaansa
melko tai erittäin varmasti kunnan alueella seuraavan vuoden ajan. Yritystoiminnan laajentamisen

lähitulevaisuudessa Lohjalla arvioi erittäin tai melko todennäköiseksi kaksi viidestä vastaajasta (44 %).
 

Alueellisissa sidoksissa kertoo, että kolmessa yrityksestä viidestä (60 %) omistaja tai ylin johto asuu
kunnan alueella. Lohjan logistista sijaintia pitää suotuisana kaksi viidestä (2021:44 %, 2019: 23 %). On

positiivista, että vastaajien aktiivinen osallistuminen yritysverkostoihin ja koulutusorganisaatioiden
tapahtumiin ovat molemmat kasvaneet 17 %.

 Miten sitoutuneita yrittäjät ovat Lohjaan? 
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”Liikenneyhteydet hyvät. 
 Palvelut lähellä.”

 
”Sijainti hyvä ja 

 työvoimaa saatavilla.”

suosittelijoiden kommentteja

Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että
kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn

kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa.

Mitä lohjasta tulee
mieleen yrittämisen
paikkana?

Lohja on onnistunut vastaamaan yritysten tarpeisiin kohtalaisen hyvin. Ajatukset Lohjasta ovat
pääosin positiivisia, mutta kriittisiäkin näkemyksiä löytyy. Yrityksille tärkeimmiksi asioiksi

liiketoiminnan kehittämiselle muodostuivat toimipisteiden logistinen sijainti (3,8/5), kulttuuri- ja
liikuntapalvelut (3,5/5) ja hyvä työvoiman saatavuus alueella (3,4/5).

 Miten Lohja on onnistunut palveluillaan tukemaan
lohjalaisten yritysten toimintaa? 

Parhaiten onnistuneet ominaisuudet tällä hetkellä
yrityksen nykysijainnissa

Tärkeimmät ominaisuudet yrityksesi
liiketoiminnan kehittämiselle
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Heikoiten onnistuneet ominaisuudet tällä hetkellä
yrityksen nykysijainnissa

Vähiten tärkeät ominaisuudet yrityksesi
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Asteikko: 1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä

Kuiluarvosanoilla mitattuna merkittävimmät positiiviset muutokset vuodesta 2019 vuoteen 2021 ovat
joukkoliikenteen toimivuuden kehittyminen työpaikkaliikenteessä (+0,4) ja seudun elinkeinoelämää
kehittävien projektien ja hankkeiden onnistuminen (+0,3). Laskusuunnassa ovat hyvän työvoiman

saatavuus (-0,4) ja kaupungin hankintapalveluiden onnistuminen (-0,3).

Liiketoiminnan kehittämisen tekijöiden vuosivertailu

Mitä suurempi tekijän
negatiivinen kuiluarvo on, sitä
heikommin tekijässä ollaan
onnistuttu.

Onnistuneet tekijät: negatiivinen
kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu
on positiivinen.

Parantamisen varaa -tekijät:
negatiivinen kuilu on 0,5 - 0,9
yksikköä.

Kriittiset tekijät: negatiivisen
kuilun arvo on vähintään 1,0
yksikköä.

 Mitä tulisi tehdä, että yrityksillä olisi parhaat
mahdolliset kehittymis- ja kasvuolosuhteet Lohjalla? 

Uusien yritysten houkuttelemiseksi ja Lohjan elinvoiman lisäämiseksi seudulle kaivataan entistä
enemmän teollisuusyrityksiä, majoitus- ja ravitsemistoimintaa, ammatillista, tieteellistä ja teknistä

toimintaa, rakentamista sekä taiteita, viihdettä ja virkistystä.

Kaupungilta toivotaan panostusta työvoiman osaamisen kehittämiseen, yrityslähtöisyyteen,
kaavoitukseen, lupaprosessien byrokratian helpottamiseen, toimitilatarjontaan, avoimeen

tiedottamiseen ja näkyvyyteen.

 Minkä seuraavien toimialojen yritysten lisääntyminen Lohjalla lisäisi kaupungin
vetovoimaisuutta paikkana oman yrityksesi näkökulmasta?
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tukku- ja vähittäiskauppa
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ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

rakentaminen

kuljetus ja varastointi

Kiitos kaikille vastanneille erittäin arvokkaasta palautteesta!
Saimme paljon positiivista ja rakentavaa palautetta. Käymme

kehitysehdotukset huolellisesti läpi toimintamme kehittämiseksi.

Pekka Puistosalo
Toimialajohtaja

Tutkimuksen toteuttiKuvat: J.Kainulainen Photography, Lohjan kaupunki, Peter Kavonius, 110th Street Productions.

http://lohja.fi/
http://lohja.fi/
http://www.innolink.fi/

