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Pohjaa ponnistaa. Talousministeri Dana Reizniece-Ozolan mukaan Latviassa on tehty useampi 

vuosi pohjatöitä uusien vientimarkkinoiden avaamiseksi latvialaisille tuotteille. 

Maa on löytänyt Aasiasta korvaavia markkinoita Venäjän-viennin menetyksille. Suomesta haetaan 

uusia kumppaneita. 

Latvia ei ole jäänyt surkuttelemaan pakotteiden ja ruplan sukelluksen takia putoavaa Venäjän-

vientiään. Uusia markkinoita haetaan Kiinasta ja Keski-Aasiasta, länttäkään silti unohtamatta.  

"Tämä ei ole meillä ensimmäinen kriisi. Opimme paljon jo vuoden 1998 ruplakriisistä", sanoo toista 

kuukautta Latvian talousministerinä toimiva Dana Reizniece-Ozola .  

"Yritysten oli silloin pakko hakea uusia markkinoita. Ne suuntautuivat Venäjältä EU-maihin ja 

muualle."  

Reizniece-Ozola kiittelee Latvian korkeimman poliittisen johdon pohjatyötä, kun se on vienyt 

liikemiesvaltuuskuntia viime vuosina ulkomaille.  

"Pääministerimme ja presidenttimme ovat olleet hyvin aktiivisia ja ovat johtaneet 

liikemiesvaltuuskuntia Keski-Aasiaan ja Kiinaan ja auttaneet näin yrityksiä löytämään uusia 

markkinoita."  

"Nyt, kun Venäjän kriisi on iskenyt meihin, nämä yhteydet auttavat."  

Talousministerin mukaan tärkeä askel otettiin viime vuonna, kun Kiina avasi porttinsa lihan ja 

meijerituotteiden tuonnille Latviasta. Määrät eivät ole vielä suuria, mutta alku on lupaava.  

"Yksi suurista meijeriyrityksistämme, Food Union , on tehnyt juuri sopimuksen jäätelön viennistä 

Kiinaan. Se osoittaa, että yrityksemme pystyvät kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla."  

"Esimerkit ovat hyvin tärkeitä muille yrityksille."  



Reizniece-Ozola on Kauppalehden haastattelua edeltävänä päivänä ollut päivällisillä Shanghaista 

Riikaan tulleen liikemiesryhmän kanssa. Seurue on tavannut myös Latvian presidentin Andris 

Berzinsin .  

Reizniece-Ozola kuuluu myös presidentti Berzinsin seurueeseen, joka tulee 28. tammikuuta 

valtiovierailulle Suomeen. Presidenttiä seuraa liikemiesvaltuuskunta, jossa on peräti yli 80 edustajaa 

eri toimialojen yrityksistä Latviasta.  

Tarkoitus on solmia yhteyksiä yritysten välillä ja panna vauhtia Suomen ja Latvian väliseen 

kauppaan, jonka kokonaisarvo on miljardin euron luokkaa. Kauppa on vahvasti ylijäämäistä 

Suomelle.  

Latvia on finanssikriisin jälkeen ollut EU:n nopeimmin kasvavia maita. Kansantuotteen kasvu oli 

viiden prosentin luokkaa ennen kuin se viime vuonna putosi nykyiselle 2,4-2,8 prosentin tasolle.  

Venäjän talouden heikkeneminen alkoi näkyä Latvian viennissä jo vuonna 2013 - ennen kuin 

Ukrainan yhteenotosta ja pakotteista oli aavistustakaan. Viennin kasvu putosi kaksinumeroisista 

luvuista 1,5 prosenttiin vuonna 2013.  

Kovimpia kärsijöitä sanktioista ovat olleet meijerit ja muu elintarviketeollisuus. Latvian valtio on 

antanut yrityksille tilapäisesti vapaata veronmaksusta sekä tukiaisia vientiin.  

Talousministeriössä on arvioitu, että sanktiot pudottavat Latvian bkt:tä 0,25 prosenttiyksikköä. 

Tämän lisäksi Venäjän suhdanteiden sukellus painaa bkt:ta alaspäin arviolta 0,65 prosenttiyksikköä. 

Vaikutukset ovat suurimpia tekstiili-, lääke- ja metalliteollisuudessa.  

Viennin edistämisen rinnalla Latvia pyrkii myös houkuttelemaan lisää ulkomaisia sijoituksia 

maahan. Keskipalkka yksityisellä sektorilla on 700 euroa kuukaudessa.  

"Sisäisesti ei ole mikään ylpeyden aihe sanoa, että kustannuskilpailukyky on hyvä matalien 

palkkojen takia. Tosiasia kuitenkin on, että se antaa merkittävän kilpailuedun."  

"Se kiinnostaa sijoittajia. Ja se, että täällä on korkeatasoista inhimillistä osaamista."  

Latvian haasteita on se, miten luodaan hyväpalkkaisia työpaikkoja, jotka pitävät osaajia maassa. 

Yksi tärkeä asia ministerin mukaan on se, että tutkimus- ja kehityspanos pystytään nostamaan 

nykyisestä 0,65 prosentista 1,5 prosenttiin bkt:sta.  

"Myös yksityistä rahaa on pystyttävä houkuttelemaan enemmän t&k-toimintaan."  

EU:n rakennerahastoista on luvassa seuraavien seitsemän vuoden aikana seitsemän miljardia euroa 

Latvialle.  

"Aiempaan verrattuna rakennerahoja käytetään huomattavasti enemmän innovaatiotoimintaan eikä 

vain infrastruktuurin kehittämiseen", ministeri lupaa.  

33-vuotias Reizniece-Ozola on shakin suurmestari ja neljän lapsen äiti. Miten ministerin aika riittää 

kaikkeen?  



"Se on urheilua. Olin shakin ammattilainen vuosia. Urheilussa auttaa, jos on kunnon aikataulut ja 

pystyy tekemään asiat ehkä nopeammin kuin tavalliset ihmiset."  

Jorma Pöysä 

jorma.poysa@kauppalehti.fi 
 

 

Umami 

Lifestylejulkaisu 

Julkaistu 15. 1. 2015 Teksti Tiedotteet Ei kommentteja Luonto ja vapaa-aika  

Latvia on linnoja, luontoa ja 

kaupunkikulttuuria 

 

  Latvia on omintakeinen merentakainen naapurimaa, johon kannattaa tehdä lähempää tuttavuutta. 

(Vasemmalla: Riian jugendarkkitehtuuria) 

Tiesitkö tätä Latviasta? 

• Latvia on euromaa 

• Riika on jugendarkkitehtuurin keskittymä 

• Latviassa on saksaisen ritarikunnan jäljiltä paljon linnoja ja palatseja 

• Latvian lippu on yksi maailman vanhimmista; punavalkoinen väriyhdistelmä tunnettiin jo 1200-

luvulla; virallisesti lippu otettiin käyttöön 1900-luvun alussa 

• Latvia on EU:n puheenjohtajamaa ensi kertaa vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla 
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Näkymä Riian vanhaan kaupunkiin 

Latvia on nyt pinnalla 

Latvia toimii EU-puheenjohtajamaana nyt ensimmäistä kertaa sitten liittymisensä unioniin 2004. 

Euromaa Latvia on nyt toista vuotta. Pääkaupunki Riika on tulvillaan designia, muotia ja palvelevia 

kahviloita, tavernoja ja gourmet-ravintoloita. Riian helmistä uusin, kansalliskirjasto ”Valon linna” 

toimii puheenjohtajuuskaudella myös poliitikan keskuksena. 

Musiikkia joka makuun 

Latvian Kansallisoopperaa kutsutaan ”Valkoiseksi taloksi”; tänä vuonna sen ohjelmistossa on 

Giacomo Puccinia ja myös verevä klassikko Tosca esitetään Riian oopperafestivaalien aikaan. 

Poppari Robbie Williams konsertoi Riiassa huhtikuussa, ja kesäkuussa järjestetään perinteiset 

koululaisten laulujuhlat. 30 000 osallistujaa keräävä suurtapahtuma järjestetään viiden vuoden 

välein. Musiikki on läsnä muuallakin Latviassa. Esimerkiksi Salacgrivassa kattaukseen kuuluu 

Baltian suurin popfestivaali Positivus 2015. 
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Latvian Kansallisooppera 

Kartanoita, linnoja ja linnoituksia 

Historian, tarinoiden ja arkkitehtuurin ystäviä Latvia hellii lukuisilla linnoillaan, kartanoillaan ja 

linnoituksillaan. Barokkiromantiikkaa löytää vaikkapa Rundalen palatsista, jonka restaurointi kesti 

peräti 40 vuotta ja joka nyt on palautettu loistoonsa. Palatsi on Latvian suosituin nähtävyys. 

Daugavpilsin linnoitus taas on Itä-Euroopan suurin. 

 

Rundalen barokkilinnaa kutsutaan usein Itämeren Versaillesiksi. Sen rakennutti Venäjän 

keisarinnan suosikki Ernst Johann Biron vv. 1736-40 kesäpalatsikseen. 
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Rundalen palatsin vaaleanpunainen salonki. Linnan ulkoasu on barokkia, mutta sisätilat on tehty 

rokokoon henkeen. 

Luonnonpuistoja ja satamakaupunkeja 

Latvialla on paljon tarjottavaa myös luontoelämyksiä etsiville. Tervteten kansallispuisto on 

perheiden suosittu lomakohde Zemgalen maakunnassa. Vidzemessä sijaitseva Jūrmala on Baltian 

suurin merenrantakylpyläkaupunki, ja maakunnasta tunnetaan myös Gauja-joen kansallispuisto. 

Latgalen maakuntaa leimaavat järvet; Kurzemea edustavat merelliset satamakaupungit Ventspils 

ja Liepaja. 
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Jurmalan kuulua hiekkarantaa 

Latviaan on helppo tulla Suomesta lentäen tai Tallinnan kautta maanteitse. Riikaan järjestetään 

myös erilaisia risteilyjä. Lisätietoja matkailukohteista: www.latvia.travel/fi sekä Matkamessujen 

osastolta 6b89. 

Tervetuloa – Salvete! 

 

 

 

Latvian presidentti saapuu Suomeen 

valtiovierailulle 
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Latvian presidentti Andris Berzins saapuu Suomeen 28. tammikuuta kaksipäiväiselle valtiovierailulle. 

Presidentti Sauli Niinistö keskustelee Berzinsin kanssa muun muassa EU-yhteistyöstä ja ajankohtaisista 

turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. 

Berzins tapaa myös pääministeri Alexander Stubbin (kok) ja vierailee eduskunnassa. 
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Latvia on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa. Presidentti Niinistö teki valtiovierailun Latviaan syyskuussa 

2013. 
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Latvian presidentti valtiovierailulle Suomeen 

 

Latvian presidentti Andris Berzinš tekee valtiovierailun Suomeen 28.-29. tammikuuta. Tasavallan 

presidentti Sauli Niinistö käy kahdenväliset keskustelut presidentti Berzinšin kanssa 

Presidentinlinnassa. Keskusteluissa ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, alueellinen ja EU-

yhteistyö sekä ajankohtaiset turvallisuuspolitiikan kysymykset. Latvia toimii EU:n 

puheenjohtajamaana vuoden 2015 alkupuoliskon. 
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Presidentti Berzinš vierailee lisäksi eduskunnassa, jossa isäntänä toimii puhemies Eero Heinäluoma, 

sekä tapaa pääministeri Alexander Stubbin. Presidentin seurueeseen kuuluu useita ministereitä sekä 

laaja yritysvaltuuskunta, ja vierailun aikana järjestetään myös Suomen ja Latvian taloussuhteita 

koskeva seminaari. 

Lisäksi presidentti Berzinš tutustuu laajasti suomalaiseen teknologiaan ja tutkimukseen: 

vierailukohteina ovat Aalto-yliopisto, VTT sekä Geologian tutkimuskeskus. 

Vierailun päättää Latvian suurlähetystön Temppeliaukion kirkossa järjestämä konsertti, joka on osa 

Latvian EU-puheenjohtajuuskauden kulttuuriohjelmaa. 

Presidentti Niinistö teki valtiovierailun Latviaan syyskuussa 2013. 

 

Latvian presidentti valtiovierailulle  
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Latvian presidentti Andris Berzins saapuu Suomeen 28. tammikuuta kaksipäiväiselle 

valtiovierailulle. 

Presidentti Sauli Niinistö keskustelee Berzinsin kanssa muun muassa EU-yhteistyöstä ja 

ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. 

Berzins tapaa myös pääministeri Alexander Stubbin (kok.) ja vierailee eduskunnassa. 

Latvia on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa. Presidentti Niinistö teki valtiovierailun Latviaan 

syyskuussa 2013. TS–STT 
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President of Latvia to pay state visit to Finland  

13.01.2015 14:54 | Tasavallan presidentin kanslia | 0 0 0            

Office of the President of the Republic  

Press Release 1/2015 

13 January 2015 

Andris Bērziņš, President of Latvia, will make a state visit to Finland on 28–29 January. President 

of the Republic Sauli Niinistö will hold bilateral talks with President Bērziņš at the Presidential 

Palace. Topics will include the bilateral relations between the countries, regional and EU 

cooperation and current security policy issues. Latvia is the current holder of the EU Presidency for 

the first half of 2015. 

In addition, President Bērziņš will visit Parliament, where Speaker Eero Heinäluoma will act as 

host, and meet Prime Minister Alexander Stubb. The President's delegation will include several 

ministers and a large business delegation, and a Finnish – Latvian business seminar will be arranged 

during the visit. 

President Bērziņš will also be given a general introduction to Finnish technology and research, 

visiting Aalto University, VTT Technical Research Centre of Finland and the Geological Survey of 

Finland. 

The visit will conclude with a concert organised by the Embassy of Latvia in the famous Rock 

church (Temppeliaukion kirkko). The concert will form part of the cultural programme of the 

Latvian Presidency of the Council of the European Union. 

President Niinistö made a state visit to Latvia in September 2013. 

 

 

 

Tiesitkö tämän Latviasta? Lue viisi yllättävää 

faktaa 
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Latvia tarjoaa matkailijalle useita kulttuuri- ja luontokohteita, mutta myös maan edullinen hintataso 

ja läheinen sijainti houkuttavat monia. Lue viisi faktaa Latviasta! 

1. Latvia on helppo kohde 

Viron eteläpuolella sijaitseva Latvia on suomalaisille helppo kohde jo sijaintinsa vuoksi, sillä 

maahan pääsee monella tapaa. Nopeinta on lentää suoraan maan pääkaupunkiin Riikaan, mutta 

Latviaan voi matkustaa helposti myös maitse Viron kautta. Latvian-matkailu on suomalaiselle 

nykyään entistä vaivattomampaa, sillä Latvia on euromaa jo toista vuotta. 

2. Kulttuurikokemuksia joka makuun 

Musiikin ystävä löytää Latviasta mukavia tapahtumia, pitipä sitten klassisesta tai modernista 

musiikista. Mahtipontisesti valkoiseksi taloksi kutsutun Latvian kansallisoopperan ohjelmistossa on 

vuonna 2015 useita tunnettuja klassikoita. Oopperan lisäksi myös pop-musiikin tarjonta on tänä 

vuonna hyvä, sillä muusikko Robbie Williams konsertoi Riiassa huhtikuussa. Kesäkuussa 

kaupungissa järjestetään perinteiset koululaisten laulujuhlat, joiden odotetaan keräävän jopa 30 000 

osallistujaa. 

Musiikki on läsnä myös muualla Latviassa, sillä esimerkiksi Riian pohjoispuolella sijaitsevassa 

Salacgri̅vassa järjestetään heinäkuussa 2015 Baltian suurin pop-festivaali Positivus. 

3. Latvia on myös mainio luontokohde 

Latvian kansallispuistot ja merenrantakaupungit yllättävät matkailijan, sillä esimerkiksi Zemgalen 

maakunnassa sijaitseva Te̅rvteten kansallispuisto on erityisesti perheiden suosikkilomakohde. 

Vidzemessä sijaitseva Jūrmala on Baltian suurin merenrantakylpyläkaupunki, ja myös lähellä 

sijaitseva Gauja-joen kansallispuisto houkuttaa matkailijoita. 

Latgalen maakuntaa leimaavat järvet, ja esimerkiksi Kurzemea edustavat merelliset 

satamakaupungit Ventspils ja Liepa̅ja. 
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Rundalen palatsin 

restaurointityöt kestivät 40 vuotta. 

4. 40 vuotta kestänyt remontti valmistui viimein 

Latvia hellii historian, tarinoiden ja arkkitehtuurin ystäviä lukuisilla linnoillaan, kartanoillaan ja 

linnoituksillaan. Barokkiromantiikkaa löytää vaikkapa Liettuan rajan tuntumassa sijaitsevasta 

Runda̅len palatsista, jonka 40 vuotta kestänyt restaurointi palautti palatsin loiston. Työ oli vaivan 

arvoista, sillä palatsi on koko Latvian suosituin nähtävyys. 

5. Latvia on nyt pinnalla 

Latvia toimii EU-puheenjohtajamaana vuonna 2015 ensimmäistä kertaa sitten liittymisensä unioniin 

vuonna 2004. Pääkaupunki Riika on kevään 2015 keskustelujen tapahtumapaikka, ja kaupungin 

uusi kansalliskirjasto on puheenjohtajakaudella myös politiikan keskus. 

Politiikan lisäksi Riika on tulvillaan designia, muotia ja viihtyisiä kahviloita, tavernoja ja gourmet-

ravintoloita.  

Lähde: Latvia travel  

Kuvat: Flickr / Davie Dunn, Arian Zwegers 
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This press release appeared on 7 paper news papers (Uusimaa, Keski-Uusimaa, Aamuposti, Etelä-Suomen 

Sanomat, Länsi-Uusimaa, Salon Seudun Sanomat and Länsi-Suomi). 



 



 



Article appeared on 2 news 

papers (Hufvudstadsbladet and Östnyland). 


