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Suomi–Kiina
Kansantalous

Brut to kan san tuo teen kas vu vauh ti oli vuon na 2018 Kii nas sa 6,6 %
ja Suo mes sa 1,7 %. Brut to kan san tuo te hen keä koh ti oli vuon na
2018 Kii nas sa 16466 eu roa ja Suo mes sa 42503 eu roa os to voi ma‐ 
kor jat tu na. Tu lo ero ja mit taa va Gi ni-ker roin oli vuon na 2015 Kii‐ 
nas sa 38,6 ja Suo mes sa 27,1, eli tu lot ja kau tui vat Suo mes sa ta sai‐ 
sem min.

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuote asukasta kohden

Gini-kerroin

Vuosi Suomi Kiina

2005 27,6 40,9

2015 27,1 38,6

Lähde: Maailmanpankki.

Ulkomaankauppa

Ta va roi ta vie tiin vuon na 2018 Suo mes ta Kii naan 3534,2 mil joo‐ 
nan eu ron ar vos ta ja tuo tiin 4643,8 mil joo nan eu ron ar vos ta.

Tavaroiden ulkomaankauppa
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Suurimmat ulkomaankaupan
tavaraluokat

Milj. € Osuus, %

Vienti Kiinaan

1. Massa, paperi, kartonki ja pahvi 979,6 27,9

2. Muut erikoiskoneet 303,9 8,7

3. Puutavara, sahattu ja höylätty 230,7 6,6

4. Värimetallimalmit 165,5 4,7

5. Mittaus-, testaus- ja navigointilaitteet;
kellot 152,5 4,3

Tuonti Kiinasta

1. Tietokoneet ja niiden oheislaitteet 617,5 12,7

2. Viestintälaitteet 583,0 12,0

3. Vaatteet (pl. turkisvaatteet) 467,2 9,6

4. Muut yleiskäyttöön tarkoitetut koneet 185,2 3,8

5. Kulutuselektroniikka 181,6 3,7

Liukuva 12 kk summa.
Lähde: Tulli.

Kiinan osuus Suomen ulkomaankaupasta
vuonna 2018

Tavarat

Tuonti 6,974

Vienti 5,550

Lähde: Tulli.

Kauppasuhteet

Suo rien si joi tus ten kan ta Kii naan oli 0,3 mil jar dia eu roa vuon na
2018. Sa maan ai kaan Kii nan suo rat si joi tuk set Suo mes sa oli vat
ar vol taan -0,1 mil jar dia eu roa.

Suorat ulkomaiset sijoitukset

Hinnat

Ku lut ta ja hin ta in dek sin mu kai nen inf laa tio oli vuon na 2018 Kii‐ 
nas sa 2,1 pro sent tia ja Suo mes sa 1,1 pro sent tia.

Inflaatio

Työmarkkinat

Kan sain vä li ses ti ver tai lu kel poi nen työl li syys as te yli 15-vuo tiail la
oli vuon na 2019 Kii nas sa 71,7 pro sent tia ja Suo mes sa 57,4 pro‐ 
sent tia. Työt tö myys as te oli vuon na 2019 Kii nas sa 4,4 pro sent tia
ja Suo mes sa 7,3 pro sent tia.
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Työllisyysaste

Työttömyysaste

Ilmasto ja energia

Kas vi huo ne kaa su pääs töt fos sii li sis ta polt to ai neis ta ja se men tin
val mis tuk ses ta hen keä koh ti oli vat vuon na 2014 Suo mes sa 8,7
ton nia ja Kii nas sa 7,5 CO -ek vi va lent tia ton nia. Uu siu tu van ener‐ 
gian osuus ko ko nais ku lu tuk ses ta oli vuon na 2015 Suo mes sa
43,2 % ja Kii nas sa 12,4 %.

Kasvihuonekaasupäästöt

Uusiutuvan energian osuus

Väestö

Väkiluku, miljoonaa henkeä

Vuosi Suomi Kiina

2008 5,31 1324,65

2018 5,52 1392,73

Lähde: Maailmanpankki.

Ikäryhmien osuus väestöstä, %

Ikäryhmä Suomi Kiina

Alle 15-vuotiaat 16,1 17,9

15–64-vuotiaat 62,1 71,2

Yli 64-vuotiaat 21,7 10,9

Lähde: Maailmanpankki.
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Kokonaishedelmällisyysluku

Vuosi Suomi Kiina

2007 1,83 1,62

2017 1,49 1,68

Lapsimäärä, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan.
Lähde: Maailmanpankki.

Elinajanodote

Turismi

Kii nas ta teh tiin Suo meen 203 tu hat ta mat kaa vuon na 2018.

Matkat Kiinasta Suomeen


