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Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän
kehitys Kainuun kunnissa
Hyrynsalmi
Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 7,8
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kehitys jatkui myönteisenä Hyrynsalmella
vuoden 2015 alkupuolella. Liikevaihto kohosi tammi-maaliskuussa 8,8 prosenttia ja huhtikesäkuussa 2,3 prosenttia vuodentakaisiin vertailuneljänneksiin nähden.
Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen henkilöstömäärä laski vuonna 2014 yhteensä 0,7
prosenttia edellisvuodesta. Tammi-kesäkuussa 2014 henkilöstömäärä nousi hienoiset 0,3 prosenttia
ja laski 1,6 prosenttia heinä-joulukuussa vuotta aiemmasta. Vuoden 2015 alkupuolella tammimaaliskuussa henkilöstömäärä kasvoi 0,9 prosenttia ja huhti-kesäkuussa laski 0,3 prosenttia
vuodentakaisesta.
Kajaani
Kajaanin kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto laski vuonna 2014 yhteensä 1,4 prosenttia
vuodentakaisesta. Vuoden 2014 aikana liikevaihdon kehitys oli laskusuuntaista jokaisella
vuosineljänneksellä. Samansuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Tammi-maaliskuussa 2015 liikevaihto supistui 7,1 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 5,6 prosenttia
vuodentakaisiin vastinajanjaksoihin verrattuna.
Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni Kajaanin kunnan alueella 1,9 prosenttia vuonna 2014.
Laskusuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 alkupuolella. Vuoden 2015 ensimmäisellä
neljänneksellä henkilöstömäärä laski 1,7 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 0,6 prosenttia
vuoden takaisesta. Tuoreimman tarkastelussa ollen kuukauden heinäkuussa 2015 aikana
henkilöstömäärä laski 1,8 prosenttia.
Kuhmo
Kuhmon alueen kaikkien toimialojen liikevaihto laski 2014 vuositasolla 2,3 prosenttia. Kuluvan
vuoden tammi-kesäkuussa liikevaihdon kehitys pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
Vuosineljänneksittäin tarkasteltuna tammi-maaliskuussa 2015 liikevaihto supistui 5,2 prosenttia ja
huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia vuoden takaisesta.
Kuhmon alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä laski vuonna 2014 yhteensä 2,4 prosenttia
vuotta aiempaan verrattuna ja laskua kertyi tuolloin jokaisella vuosineljänneksellä. Laskusuuntainen
kehitys jatkui vuoden 2015 alkupuolella. Tammi-maalikuussa henkilöstömäärä laski 0,8 prosenttia
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ja huhti-kesäkuussa 0,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Viimeisen tarkastelussa olleen
kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä laski 2,6 prosenttia.
Paltamo
Paltamon kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon vuodesta 2010 jatkunut nousujohteinen
kehitys kääntyi laskuun vuonna 2014. Vuositasolla liikevaihto supistui vuonna 2014 kaikkiaan 13,5
prosenttia. Laskusuuntainen kehitys jatkui Paltamon alueella vuoden 2015 alkupuolella. Tammikesäkuussa liikevaihto väheni 2,0 prosenttia vuoden takaisesta.
Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä laski Paltamon kunnan alueella liikevaihdon tavoin
voimakkaasti vuonna 2014. Koko vuonna henkilöstömäärä väheni 17,7 prosenttia. Vuoden 2015
henkilöstömäärä kehitys oli myönteisempää. Tammi-maaliskuussa 2015 henkilöstömäärän kehitys
pysyi lähes edellisen vuoden tasolla (+ 0,1 %) ja huhti-toukokuussa henkilöstömäärä kasvoi 4,0
prosenttia vuoden takaisesta. Myös viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015
aikana henkilöstömäärä kasvoi 6,6 prosenttia.
Puolanka
Puolangan kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto laski vuonna 2014 kaikkiaan 2,9
prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihto laski reippaasti. Tammimaaliskuussa 2015 liikevaihto laski 11,1 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 7,9 prosenttia vuotta
aiemmasta.
Puolangan kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kehitys pysyi samalla tasolla
vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
henkilöstömäärä laski 2,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös
viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä väheni 1,5
prosenttia vuodentakaisesta.
Ristijärvi
Ristijärven alueen kaikkien toimialojen liikevaihto supistui yhteensä 8,8 prosenttia vuonna 2014.
Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa liikevaihto laski 10,1 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 2,0
prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon
lasku oli yhteensä 6,1 prosenttia vuoden takaisesta.
Ristijärven kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni 4,3 prosenttia vuonna 2014.
Henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisen vuonna 2015. Tammi-maaliskuussa
henkilöstömäärä supistui 4,6 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaaviin
ajanjaksoihin verrattuna. Myös kuluvan vuoden heinäkuussa kirjattiin laskua 5,4 prosenttia
vuodentakaisesta.
Sotkamo
Sotkamon kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 kaikkiaan 5,0
prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihdon kehitys kääntyi voimakkaaseen
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laskuun Sotkamossa. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto supistui 15,2
prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 25,9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.
Sotkamon kunnan alueen henkilöstömäärä supistui vuonna 2014 yhteensä 5,7 prosenttia.
Henkilöstömäärä kehitys jatkui laskusuuntaisena vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tammi-kesäkuussa
henkilöstömäärä laski 1,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös viimeisen tarkastelussa olleen
kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä laski 1,9 prosenttia.
Suomussalmi
Suomussalmen kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto supistui 2,3 prosenttia vuonna 2014.
Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihto laski edelleen Suomussalmella. Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 2015 liikevaihto laski 6,4 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 3,4
prosenttia vuodentakaisista. Tammi-kesäkuun 2015 liikevaihto laski yhteensä 4,8 prosenttia vuotta
aiemmasta.
Suomussalmen kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kehitys oli laskusuuntaista
vuonna 2014. Vuositasolla henkilöstömäärä supistui 3,2 prosenttia. Laskusuuntainen kehitys jatkui
vuoden 2015 puolella. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 3,5
prosenttia vuotta aiemmasta. Viimeisenä tarkastelussa olleena kuukautena heinäkuussa 2015
kehitys oli edelleen samansuuntaista henkilöstömäärän laskiessa 9,4 prosenttia vuoden 2014
heinäkuuhun verrattuna.
Vaala
Kaikkien toimialojen liikevaihto Vaalan kunnan alueella laski 4,3 prosenttia vuonna 2014. Kehitys
jatkuin samansuuntaisena vuonna 2015. Tammi-maaliskuussa 2015 laskua kertyi 2,0 prosenttia ja
huhti-kesäkuussa 6,7 prosenttia edellisvuoden vastinneljänneksiin verrattuna. Vuoden 2015
ensimmäinen vuosipuoliskon liikevaihto supistui yhteensä 4,5 prosenttia vuotta aiemmasta.
Vaalan kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni 1,4 prosenttia vuonna 2014.
Henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena vuonna 2015. Tammi-kesäkuussa
henkilöstömäärä väheni 3,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Heinäkuun 2015 osalta laskua
vuodentakaisesta kirjattiin 2,3 prosenttia.

Kainuun maakunnan suhdannekehitys
Liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun maakunnassa
Liikevaihdon kehitys oli vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla positiivista Kainuun
maakunnassa elintarvikeklusterissa, jossa lisäystä edellisvuodesta kertyi 12,1 prosenttia. Muiden
toimialaklustereiden liikevaihdon kehitys oli laskusuuntaista kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa.
Energiaklusterin liikevaihto laski 3,6 prosenttia, ICT-ja elektroniikkaklusteri 0,6 prosenttia,
matkailuklusteri 2,2 prosenttia, metalliklusteri 39,5 prosenttia, metsä- ja puuklusteri 4,0 prosenttia
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ja kaivannaistoimintaan kirjattiin liikevaihdon laskua 52,6 prosenttia vuoden 2015 tammikesäkuussa.
Kainuun maakunnan henkilöstömäärän kehitys oli myönteistä vuoden 2015 tammi-kesäkuussa ICTja elektroniikkaklusterissa, jossa henkilöstömäärä nousi 1,9 prosenttia vuotta aiemmasta.
Energiaklusterissa henkilöstömäärän kehitys pysyi edellisen vuoden tasolla (+0,1 %) kuluvan
vuoden tammi-kesäkuussa. Elintarvikeklusterissa vähennystä tammi-kesäkuussa 2015
edellisvuoteen nähden oli 1,7 prosenttia, matkailuklusterissa 4,8 prosenttia, metalliklusterissa 6,1
prosenttia, metsä- ja puuklusterissa 6,1 prosenttia ja kaivannaistoiminnassa myös 6,1 prosenttia.
Elintarvikeklusteri
Elintarvikeklusterin liikevaihto laski vuonna 2014 Kainuun maakunnassa 4,1 prosenttia.
Liikevaihto putosi selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla (-9,3%), mutta kääntyi 2,1 prosentin
nousuun loka-joulukuussa 2014. Kehitys jatkui suotuisana tultaessa vuodelle 2015: tammimaaliskuussa kasvua oli 11,0% ja huhti-toukokuussa kasvu kohosi13,1 prosenttiin vuoden
takaisesta.
Kainuun maakunnan elintarvikeklusterin henkilöstömäärä nousi vuonna 2014 kaikkiaan 1,5
prosenttia edellisvuodesta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2014 henkilöstömäärä nousi 3,8
prosenttia ja toisella vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 0,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös
kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena kun lasku
kirjattiin yhteensä 3,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viimeisenä
tarkastelussa olleena kuukautena heinäkuussa 2015 henkilöstömäärä laski 3,1 prosenttia
vuodentakaisesta.
Energiaklusteri
Kainuun maakunnan energiaklusterin liikevaihto supistui 3,3 prosenttia vuonna 2014. Kehitys
vuodentakaisesta oli laskevaa kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sen sijaan viimeisellä
vuosineljänneksellä loka-joulukuussa nousua vertailukauteen nähden oli 4,8 prosenttia. Liikevaihto
jatkoi supistumistaan myös tultaessa vuodelle 2015. Tammi-maaliskuussa liikevaihto väheni 4,4
prosenttia, ja uusimmalla tarkastellulla neljänneksellä huhti-kesäkuussa 2,5 prosenttia vuoden
takaisesta.
Kainuun maakunnan energiaklusterin henkilöstömäärä nousi 4,0 prosenttia vuonna 2014. Toimialan
henkilöstömäärän kehitys pysyi vuoden 2015 tammi-kesäkuussa lähes samalla tasolla (+ 0,1 %)
kuin vuotta aiemmin. Heinäkuussa 2015 henkilöstömäärä laski 6,9 prosenttia vuoden takaisesta.
ICT- ja elektroniikkaklusteri
Kainuun maakunnan ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto kohosi 2,6 prosenttia vuonna 2014.
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liikevaihto nousi hienoiset 0,3 prosenttia, ja jälkimmäisen
puoliskon aikana 4,8 prosenttia vertailuajanjaksoista. Kehitys jatkui kuukausitasolla tarkasteltuna
vuonna 2015 vaihtelevasti. Kaikkiaan vuoden 2015 tammi-maaliskuussa liikevaihto nousi 1,0
prosenttia, mutta painui huhti-kesäkuussa 2,0 prosentin laskuun.
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ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärä nousi 0,9 prosenttia vuonna 2014 edellisvuodesta.
Vuoden 2015 alkupuolella toimialan henkilöstömäärän kehitys jatkui myönteisenä. Tammimaaliskuussa henkilöstömäärä kasvoi 0,6 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 3,1 prosenttia vuoden
takaisesta. Heinäkuussa 2015 henkilöstömäärä laski 6,2 prosenttia vuoden takaisesta.
Matkailuklusteri
Kainuun maakunnan matkailuklusterin liikevaihto nousi vuonna 2014 hienoiset 0,1 prosenttia.
Ensimmäisellä neljänneksellä kehitys oli laskevaa liikevaihdon supistuessa 1,7 prosenttia
vuodentakaisesta. Toisella neljänneksellä kertyi nousua 1,1 prosenttia. Kolmannella
vuosineljänneksellä liikevaihto jälleen supistui 1,5 prosenttia, mutta nousi viimeisellä
neljänneksellä 2,1 prosenttia vertailukauteen nähden.
Kainuun maakunnan matkailuklusterin henkilöstömäärä väheni 0,7 prosenttia vuonna 2014. Vuoden
2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä nousi 0,9 prosenttia ja toisella
vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 2,4 prosenttia vuoden takaisesta. Toimialan
henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tammi-kesäkuussa
henkilöstömäärä laski 4,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden
heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä laski 1,0 prosenttia.

Metalliklusteri
Kainuun maakunnan metalliklusterin liikevaihto kohosi vuonna 2014 kaikkiaan 8,0 prosenttia.
Kehitys oli kuitenkin erittäin vaihtelevaa vuoden sisällä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
liikevaihto nousi 18,4 prosenttia, mutta puolestaan supistui jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana 1,3
prosenttia. Liikevaihto putosi tultaessa vuodelle 2015 voimakkaasti. Tammi-maaliskuussa
liikevaihto supistui 33,9 prosenttia. Uusimman tarkastellun neljänneksen aikana (huhti-kesäkuu)
liikevaihto putosi jopa 43,9 prosenttia vertailuajanjaksosta.
Kainuun maakunnan metalliklusterin henkilöstömäärä nousi 1,0 prosenttia vuonna 2014. Toimialan
henkilöstömäärä nousi vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 8,0 prosenttia ja toisella
vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 5,2 prosenttia vuoden takaisesta. Metalliklusterin
henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena vuonna 2015. Tammi-kesäkuussa 2015
henkilöstömäärä laski 6,1 prosenttia vuoden takaisesta. Kuluvan vuoden heinäkuussa
henkilöstömäärän laskuksi kirjattiin 11,0 prosenttia.
Metsä- ja puuklusteri
Kainuun maakunnan metsä- ja puuklusterin liikevaihto supistui 1,0 prosenttia vuonna 2014.
Liikevaihdon kehitys jatkoi laskuaan vuoden 2015 alkupuolella. Tammi-maaliskuussa toimialan
liikevaihto laski 9,4 prosenttia vuoden takaisesta. Huhti-kesäkuussa 2015 toimialan kehitys oli
myönteistä liikevaihdon noustessa 1,6 prosenttia. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2015 aikana
liikevaihto laski yhteensä 4,0 prosenttia.
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Kainuun maakunnan metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä jatkoi laskuaan vuonna 2014, laskun
ollessa koko vuoden osalta 2,0 prosenttia. Henkilöstömäärän kehitys laski edelleen vuonna 2015.
Tammi-kesäkuussa toimialan henkilöstömäärä laski 6,1 prosenttia vuoden takaisesta. Myös
heinäkuussa henkilöstömäärä laski 12,7 prosenttia vuoden takaisesta.
Kaivannaistoiminta
Kaivannaistoiminnan liikevaihto Kainuun maakunnassa kasvoi vuonna 2014 yhteensä 27,9
prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kasvu oli tuolloin voimakasta varsinkin
tammi-kesäkuussa, jolloin se nousi 37,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2015 alkupuolella
liikevaihdon kehitys kääntyi voimakkaaseen laskuun. Tammi-maaliskuussa liikevaihto laski 43,5
prosenttia ja huhti-kesäkuussa 57,7 prosenttia vuoden takaisesta.
Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärän kehitys Kainuun maakunnassa oli negatiivista vuonna
2014. Laskua edellisvuodesta oli yhteensä 17,9 prosenttia. Myös kuluvan vuoden alkupuoliskolla
henkilöstömäärä jatkoi supistumistaan. Tammi-kesäkuussa 2015 kaivannaistoiminnan
henkilöstömäärä väheni 6,1 prosenttia vuoden takaisesta. Heinäkuussa 2015 laskua kertyi 7,3
prosenttia vuotta aiemmasta.
Biotalous
Kainuun maakunnan biotalous toimialan liikevaihto supistui vuonna 2014 yhteensä 2,0 prosenttia
edellisvuodesta. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto väheni 5,7 prosenttia vuotta
aiemmasta. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto nousi hienoiset 0,2 prosenttia vuoden
takaisesta.
Kainuun biotalouden toimialan henkilöstömäärä väheni 0,5 prosenttia vuonna 2014 verrattuna
edelliseen vuoteen. Laskusuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tammikesäkuussa henkilöstömäärä laski yhteensä 5,7 prosenttia vuoden takaisesta. Uusimmalla
tarkastellulla kuukaudella heinäkuussa henkilöstömäärä väheni 9,5 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu 13.11.2015

