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Latvia hakee kumppaneita kolmansille markkinoille 

29.1.2015 20:00 Kauppa Logistiikka Matkailu Politiikka  

 
KUVA: Lauri Olander/KL  
Kaukomaille. Kehitysjohtaja Linda Litina toivoo, että Grindex voisi lähteä 3-4 vuoden tähtäyksellä 

esimerkiksi Aasian markkinoille yhdessä muiden Itämeren alueen lääkeyhtiöiden kanssa. 

Valtiovierailu tiivistää laajenemassa olevia suhteita yritysten välillä. 

Latvialaiset yritykset eivät ole jääneet valittelemaan euroalueen vaikeuksia ja Venäjältä tullutta 
iskua maan viennille. Hyvä esimerkki on listattu lääkeyhtiö Grindex . Yhtiö aloitti viime vuonna 

kaupallisen yhteistyön suomalaisen Orionin kanssa. Keskiviikkona yhtiön liiketoiminnan 
kehittämisestä vastaava johtaja Linda Litina neuvotteli Helsingissä myös pienempien yritysten 

edustajien kanssa.  

"Suomi on hyvin lähellä. Onkin kumma ettemme ole aiemmin olleet yhteistyössä", Litina sanoi.  

Litinan mukaan Grindex hakee Suomesta uusien markkinoiden lisäksi kumppaneita, joiden kanssa 
se voisi lähteä yhdessä kaukomaille.  

"Voisimme mennä yhdessä esimerkiksi Kiinan tai Etelä-Korean markkinoille. Uskon, että tällaiset 

suunnitelmat voivat toteutua 3-4 vuoden tähtäyksellä."  

Litina on mukana Latvian presidentin Andris Berzinsin 120-henkisessä valtuuskunnassa, joka 
saapui eilen Helsinkiin. Mukana on edustajia yli 50 latvialaisyrityksestä.  

Vierailun yhteydessä Suomi-Latvia -kauppayhdistys, Finpro ja Elinkeinoelämän keskusliitto 

järjestivät talousseminaarin Säätytalolla Helsingissä. Sen ohessa oli kahdenkeskisiä 

yritystapaamisia.  

Riikan pörssissä listatun Grindexin päämarkkinat ovat Venäjällä ja Ukrainassa. Litinan mukaan 
sanktiot eivät ole vaikuttaneet yhtiöön. Ruplan heikko kurssi kuitenkin puree pahasti.  
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"Siksi on luonnollista, että etsimme uusia markkinoita. Liikevaihtomme on mennyt ylöspäin, mutta 

parin viime vuoden aikana ei niin nopeasti kuin olisimme toivoneet."  

Grindexin ohella myös latvialainen luonnonlääkkeitä marjoista ja yrteistä valmistava Lotos 

Pharma on aloittamassa kaupallista toimintaa Suomessa. Toimitusjohtaja Kaspars Ivanovs kertoo 

tehneensä viime vuonna sopimuksen yhtiön viiden tuotteen myynnistä Suomessa.  

"Lähimarkkinat ovat hyvin houkuttelevia liiketoiminnan kannalta", sanoo Latvian investointi- ja 
kehitystoimisto LIAA:n johtaja Andris Ozols .  

Ozolsin mukaan latvialaiset ovat lähdössä Suomen jälkeen merkittävällä liikemiesjoukolla Norjaan. 

Aiemmin vienti- iskuja on tehty myös esimerkiksi Kiinaan ja Mongoliaan.  

"Suomen ja Latvian välinen kauppa on merkittävää. Miljardi euroa vuodessa", Ozols sanoo.  

Merkittäviä ovat myös suorat sijoitukset. Niitä oli viime vuoden syyskuussa kertynyt 300 miljoonaa 
euroa. Lisäksi yksityisten sijoitukset latvialaisiin yrityksiin ovat 200 miljoonaa euroa.  

Latviassa toimii 380 suomalaisyritystä.  

Ozolsin mukaan euro on lisännyt sijoituksia latvialaisiin kiinteistöihin. Teollisiin yrityksiin 

tehtäviin investointeihin vaikutus on ollut neutraali. Latviasta tuli euromaa viime vuoden alussa.  

Jorma Pöysä 
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Latvian ja Suomen presidentit: Ukrainan sota 

herättää pelkoa 

Keskiviikko 28.1.2015 klo 16.56  

Ukrainan tilanne puhutti, kun Latvian presidentin Andris Berzinsin vierailu Suomeen alkoi 
keskiviikkona. 
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Latvian presidentti Andris Berzins tapasi presidentti Sauli Niinistön keskiviikkona.  

 

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Ukrainan tilanne on lisännyt jännittyneisyyttä Itämeren alueella. 
Berzinsins sanoi Ukrainan sodan herättävän pelkoa sekä Latviassa että Suomessa. 

Niinistö korosti, ettei Suomeen kohdistu suoraa uhkaa. 

- Mutta Suomessakin on ihmisiä, jotka ovat peloissaan, Niinistö myönsi. 

Presidentti Berzinski ilmoitti tiistaina, ettei hän osallistu voitonpäivän juhliin toukokuussa 

Moskovassa. Syyksi hän ilmoitti Venäjän toiminnasta aiheutuneet siviiliuhrit Ukrainassa. 

Kun EU:n pakotteiden kiristämisestä kysyttiin, molemmat presidentit vastasivat varovaisin 
sanankääntein. Niinistön mukaan nyt pitää selvittää, mitä Ukrainassa Mariupolin iskujen jälkeen 
tapahtuu. Pakotteita pitää Niinistön mukaan kiristää, jos Venäjä on kiristänyt otteitaan Ukrainassa. 

Latvian mediaa kiinnosti Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys. Niinistö huomautti, että jäsenyys 

tarvitsisi taakseen laajan enemmistön, eikä sellaista tällä hetkellä ole. 

- Näissä olosuhteissa kukaan ei sitä ehdota. 

Iso seurue 

Latvian presidentin Suomen vierailu jatkuu torstaina. Presidentillä on mukanaan suuri seurue, kuusi 
ministeriä ja laaja bisnesvaltuuskunta. 
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Latvialaiset etsivät uusia markkinoita tuotteilleen, joilta Venäjän vastapakotteet ovat sulkeneet 

markkinoita. Presidentti käy Geologian tutkimuslaitoksella. Ala kiinnostaa, sillä Latvia on 
kartoittamassa maaperänsä rikkauksia. Myös suomalainen koulutusjärjestelmä kiinnostaa vieraita. 

Latvia on tällä hetkellä maailmanpolitiikan keskiössä, sillä Latviasta tuli vuoden alusta EU.n 

puheenjohtajamaa.  
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Latvia 

Latvia rynnäköi Suomeen 120-henkisellä 

kauppavaltuuskunnalla ja poikakuoronkin 

voimalla 
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EU-puheenjohtajamaa Latvia toi terävimmän vientikärkensä Helsingin Säätytalolle suureen 

talousseminaariin.  

Latvia esiintyy tänään keskiviikkona Suomessa presidentti Andris Berzinsin johtamalla 120-
henkisellä valtuuskunnalla. Edustettuna on yli 50 yritystä, monet johtavia toimialoillaan. 

Euromaa Latvian talous on ollut viime vuosina nousuvauhdissa, vaikka Venäjän asettamat sanktiot 

ovatkin purreet kasvun 2,4 prosenttiin vuonna 2014. 

Latvialaisvaltuuskunta vakuuttaa, että Latviassa on paljon kasvupotentiaalia suomalaisyrityksille, 
jotka hakevat uusia markkinoita Baltiasta. 

Ja investoijia Latvia houkuttelee Suomesta veroetuuksin. Yritysverotus tarjoaa kunnon, 25–15 

prosentin, veronpalautuksia maahan tehtyjä yritysinvestointeja vastaan. 

Neljä erityistalousaluetta, kolme ympäri vuoden jäätöntä satamaa ja yhteinen raideleveys itäisen 
Euroopan maiden kanssa ja aina Kiinaan saakka tekevät piskuisesta Latviasta houkuttelevan 

välipysäkin uudelle Silkkitielle Kiinaan. 

Finpro, EK ja Suomi-Latvia kauppayhdistys järjestävät keskiviikkona iltapäivällä Säätytalolla 
talousseminaarin, jossa puheenvuoron pitää presidentti Andris Bērziņšin ja talousministeriDana 
Reizniece-Ozolan lisäksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok).  

Seminaarin ohessa järjestetään kahdenvälisiä kohtaamisia latvialaisten ja suomalaisten yritysten 
kesken. 

Yritysten roundtablet jatkuvat torstaina Finpron toimitiloissa Helsingin Ruoholahdessa. Kulttuuri 
tahdittaa torstaina illalla, kun Riian Tuomiokirkon poikakuoro konsertoi Temppeliaukion kirkossa. 

Suomen 8. suurin kauppakumppani 

Latvian viennin kolmen kärki muodostuu puu-, metalli- ja rakennusteollisuudesta. Myös 
elintarviketeollisuus hakee vientimarkkinoita Suomesta. 

Suomi oli Latvian kahdeksanneksi suurin kauppakumppani vuoden 2013 lukujen perusteella. 
Viennin arvo Latviasta Suomeen oli 364,7 miljoonaa euroa ja tuonti Suomesta 639 miljoonaa euroa; 
jälkimmäinen on ollut hienoisessa kasvussa. 

Latvia toimii EU-puheenjohtajamaana nyt ensimmäistä kertaa sitten liittymisensä unioniin 2004. 
Euromaa Latvia on ollut vuoden 2014 alusta. 

Latvia on Helsingissä näkyvästi esillä tammi-helmikuun aikana myös kulttuuritilaisuuksien, ruoan 
ja matkailun kautta. 
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Autot 

 

Nousevatko tiemaksubisnekset keskusteluun? 

Liikenneministerit tapaavat ylihuomenna 

 

Suomi oli Latvian kahdeksanneksi suurin kauppakumppani. Kuvassa suomalaisasiakkaan Latviasta ostama 
käytetty auto. 

Harry Kuurio 

Julkaistu: 26.1.2015 12:16  

kauppapolitiikka Euroopan unionin puheenjohtajamaa Latvia esiintyy Suomessa presidentti Andris 
Berzinsin johtamalla 120-henkisellä valtuuskunnalla.  

Keskiviikkona valtuuskunnan ohjelmassa on muun muassa liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikon sekä 

Latvian liikenneministerin Anrijs Matissin tapaaminen. 

 

Finpro, EK ja Suomi-Latvia kauppayhdistys järjestävät keskiviikkona myös talousseminaarin, jossa 

puheenvuoron pitää presidentti Andris Bērziņšin ja talousministeri Dana Reizniece-Ozolan lisäksi 

elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Seminaarin ohessa järjestetään kahdenvälisiä kohtaamisia latvialaisten ja 

suomalaisten yritysten kesken. 

 

Latvian valtuuskunnassa on edustettuna on yli 50 yritystä, monet johtavia toimialoillaan.  
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Suomalaiset liikenneministerit ovat viime vuosina ottaneet useaan otteeseen esille erilaiset 

älyliikenteeseen liittyvät vientimahdollisuudet. 

 


