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JOHDANTO	
	
Tämän	 oppaan	 tarkoituksena	 on	 tarjota	 käytännön	 tietoa	 ja	 paikallista	
asiantuntemusta	 suomalaisille	 yrityksille,	 jotka	 harkitsevat	 liiketoiminnan	
aloittamista	Yhdysvalloissa.	Oppaan	kiintopiste	on	Teksasin	osavaltiossa	 ja	Dallas-
Fort	 Worthin	 talousalueessa,	 joka	 erittäin	 yrittäjäystävällisenä	
liiketoimintaympäristönä	 tarjoaa	 yhden	 maan	 parhaista	 paikoista	 harjoittaa	
menestyksekästä	 liiketoimintaa.	 Dallas-Fort	 Worth	 on	 asukas-	 ja	 talouslukujen	
valossa	 erittäin	 houkutteleva	 metropoli	 ja	 siihen	 kuuluu	 neljätoista	 yli	 100,000	
asukkaan	 kaupunkia	 ja	 kymmeniä	 pienempiä	 kaupunkeja.	 Tämän	 Yhdysvaltojen	
neljänneksi	 suurimman,	 ja	 nopeimmin	 kasvavan	 kaupunkikokonaisuuden	
asukasmäärä	on	noin	7.3	miljoonaa	ja	joka	vuosi	mennään	ylöspäin.	
	 Opas	 on	 yleisluontoinen	 katsaus	 tärkeistä	 asioista,	 joita	 Teksasiin	 tulevan	
yrityksen	 on	 hyvä	 huomioida	 ennen	 liiketoiminnan	 aloittamista	 osavaltiossa.	
Oppaan	 tarkoituksena	 on	 myös	 tarjota	 kustannustehokas	 ja	 taloudellisesti	
houkutteleva	 vaihtoehto	 yritykselle,	 joka	 harkitsee	 USA:n	 liiketoimintansa	
aloituspaikaksi	 New	 Yorkia,	 Kaliforniaa	 tai	 muita	 suomalaisyrityksille	 perinteisiä	
osavaltioita.	

Juuri	 nyt	 on	 otollinen	 aika	 tulla	 Teksasiin	 ja	 avata	 ovet	 valtaviin	
mahdollisuuksiin	 ja	 menestykseen	 Amerikan	 markkinoilla.	 Teksasissa	 puhaltavat	
voimakkaat,	 liiketoimintaystävälliset	myötätuulet	 ja	 yritykset	 kaikkialta	maailmaa	
muuttavat	osavaltioon	hyödyntämään	sen	suotuisan	yritysympäristön	ja	verotuksen	
tarjoamia	 etuja	 ja	 ottamaan	 osaa	 Teksasin	 talousihmeeseen.	 Teksas	 on	 järkevän,	
perinteitä	 kumartamattoman	 yrityksen	 valinta,	 jossa	 dollarit	 jäävät	 viivan	 alle	
eivätkä	 valu	 verokarhun	 pohjattomiin	 kirstuihin.	 Muiden	 osavaltioiden	 nostaessa	
veroja	ja	kiristäessä	sääntelyä,	Teksas	ui	vastavirtaan	ja	tekee	yritysten	toiminnasta	
entistä	helpompaa	pitämällä	 verot	kurissa	 ja	näyttämällä	ovea	yritysten	 toimintaa	
vaikeuttaville	turhille	säännöille.	Teksas	is	OPEN	FOR	BUSINESS.	Tervetuloa!	

	

		
	
Tämän	oppaan	tiedot	ovat	suuntaa	antavia,	eivätkä	ne	ole	lainopillisia	neuvoja.	Oppaan	on	kirjoittanut	
Dallasissa	 asuva,	 suomalais-amerikkalainen	 lakimies/oikeustieteen	 maisteri,	 Santeri	 Leskinen.	
Lisätietoa:	santeri@leximia.com;	www.leximia.com	
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MIKSI	JUURI	TEKSAS?	
	
Totuus	 on,	 että	 yritys	 säästää	 selvää	 rahaa	 jo	 pelkästään	 valitsemalla	 Teksasin	
osavaltion	 toimipaikakseen.	 Yritysvero	 on	 osavaltiossa	 maksimissaan	 1%	 (yksi	
prosentti)	 eikä	 se	 peri	 yksityishenkilön	 tuloista	 veroa	 ollenkaan.	 Tämä	 on	
huomattava	 kilpailuetu	 verrattuna	 esimerkiksi	 Kalifornian	 lähes	 9	 prosentin	
yritysveroon	 ja	 korkeimmillaan	 13.3	 prosentin	 henkilöveroon,	 tai	 New	Yorkin	 7.1	
prosentin	 ja	8.8	prosentin	vastaaviin	verrattuna.	Osavaltioverosiivun	puuttuminen	
verokakusta	 onkin	 makea	 etu,	 sillä	 Teksasissa	 toimivalle	 yritykselle	 jää	
maksettavaksi	ainoastaan	USA:n	liittovaltion	verot,	jotka	verovuonna	2018	ovat	21	
prosenttia	yrityksille,	ja	progressiosta	riippuen,	10-37	prosenttia	yksityishenkilöille.	
USA:ssa	 on	 tällä	 hetkellä	 ainoastaan	 seitsemän	 osavaltioita	 jotka	 eivät	 kanna	
osavaltion	 veroa:	 Alaska,	 Florida,	 Nevada,	 Etelä-Dakota,	 Washington,	 Wyoming	 ja	
Teksas;	Teksasin	ollessa	näistä	taloudellisilla	mittareilla	mitattuna	suurin.	

Veroedulla	 on	 suoria	 käytännön	 vaikutuksia	 yrityksen	 toimintaan,	 koska	
verokakun	 karvas	 osavaltiopala	 voi	 helposti	 nostaa	 kulut	 niin	 korkeiksi,	 ettei	
yrityksellä	ole	 järkeviä	taloudellisia	mahdollisuuksia	palkata	riittävästi	henkilöstöä	
tai	 ylipäätään	 harjoittaa	 kannattavaa	 liiketoimintaa	 korkean	 verotuksen	
osavaltioissa	 –	 puhumattakaan	 esimerkiksi	 Kalifornian	 ja	 New	 Yorkin	 asuin-	 ja	
elinkustannuksista,	 jotka	 ovat	 karkeasti	 arvioituna	 puolet	 korkeampia	 kuin	
Teksasissa	 ja	 vaikuttavat	 suoraan	 työntekijöiden	 saatavuuteen	 ja	 ihmisten	
hyvinvointiin.	
	 Veroedun	lisäksi	Teksas	on	suuri	ja	kasvava	markkina-alue,	jossa	asuu	lähes	
30	 miljoonaa	 ostokykyistä	 asukasta.	 Teksas	 onkin	 yhdysvaltojen	 toiseksi	 suurin	
talousalue	 ja	 on	 laskettu,	 että	 jos	 Teksas	 olisi	 itsenäinen	 valtio,	 sen	
bruttokansantuote	olisi	maailman	kymmenenneksi	suurin.	Teksasilaiset	ovat	ylpeitä	
yritysmyönteisyydestään	 ja	 monien	 muiden	 osavaltioiden	 lainsäädäntö	 nähdään	
teksasilaisittain	 liian	 monimutkaisena	 ja	 yritystoimintaa	 hidastavana.	 Teksasissa	
halutaan	 keskittyä	 rahan	 ja	 bisneksen	 tekemiseen,	 eikä	 byrokratian	 ja	
sääntöviidakon	 viljelemiseen	 veronmaksajien	 kustantamilla	 siemenillä.	 Teksasin	
sääntelynvastainen	 asenne	 ei	 kuitenkaan	 ole	 holtitonta	 ja	 esimerkiksi	
ympäristöasiat	ja	yritysvastuu	nähdään	tärkeinä	asioina,	jotka	lisäävät	hyvinvointia	
ja	 alueen	 houkuttelevuutta	 entisestään.	 Ideana	 Teksasissa	 on	 lähinnä	 se	 että	
ihmisten	 annetaan	 hankkia	 toimeentulo	 haluamallaan	 tavalla	 ja	 pyritään	 eroon	
turhista	 byrokraattien	 luomista	 säännöistä,	 jotka	 usein	 hyödyttävät	 ainoastaan	
pientä	 joukkoa	 virkamiehiä,	 sisäpiiriläisiä	 ja	 poliitikkoja.	 Teksasissa	 jopa	
virkamiehet	ovat	sääntövastaisia,	mikä	jo	sinänsä	on	pieni	ihme.	

Muuttovirta	 Teksasiin	 voimistuu	 vuosi	 vuodelta	 yritysten	 siirtäessä	
pääkonttoreitaan	 ja	 henkilöstöään	 pois	 kalliimman	 verotuksen	 osavaltioista.	
Esimerkiksi	 Toyota	 muutti	 hiljattain	 USA:n	 pääkonttorinsa	 ja	 noin	 3,000	
työntekijäänsä	 pois	 Kalifornian	 Torrancesta	 Teksasiin	 ja	 useat	 muutkin	 suuret	 ja	
pienet	 yritykset	 ovat	 pakanneet	 kamppeensa	 ja	 tehneet	 saman	 päätöksen	
kilpailukykynsä	 ja	 työvoiman	saatavuuden	säilyttääkseen.	Suotuisan	verotuksen	 ja	
edullisimpien	 kustannusten	 lisäksi	 muuttoaaltoon	 on	 syynä	 Teksasin	
yrittäjäystävällinen	 lainsäädäntö	 ja	 joustava	 liiketoimintaympäristö,	 jossa	
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esimerkiksi	 lakkoilu	 on	 harvinaista	 tai	 jopa	 kiellettyä.	 Myös	 työvoiman	
palkkaaminen/vähentäminen,	 liiketoimintapaikan	 hankkiminen,	 kaavoitus	 ja	 lupa-
asiat	 hoituvat	 usein	 ilman	 raskasta	 byrokratiaa	 ja	 liiketoiminta	 voidaan	 aloittaa	
paljon	 nopeammin	 kuin	 esimerkiksi	 Kaliforniassa,	 jossa	 vähänkin	 isomman	
liiketoimintapaikan	 tai	 tuotantolaitoksen	pystyyn	 saaminen	 lupaprosesseineen	 voi	
kestää	 pahimmillaan	 vuosia.	 Teksasissa	 monet	 kaupungit	 myös	 kilpailevat	
yrityksistä	 ja	 niiden	 pääkonttoreista	 ja	 tarjoavat	 erilaisia	 kannusteita	 saadakseen	
yrityksen	 tulemaan	 alueelleen.	 Lähes	 kaikesta	 voi	 neuvotella	 ja	 kaupungit	
ymmärtävät,	että	yritys	on	kultakimpale	joka	luo	ihmisille	työpaikkoja	ja	kasvattaa	
kysyntää	 myös	 muiden	 yritysten	 palveluille,	 lisäten	 näin	 kerrannaisvaikutuksella	
alueen	hyvinvointia	entisestään.	

Teksas	on	myös	maantieteelliseltä	sijainniltaan	 ihanteellinen,	 ja	esimerkiksi	
Dallasista	on	lyhyet	lennot	kaikkialle	Yhdysvaltoihin	(San	Francisco	3.2	tuntia,	New	
York	3	 tuntia	 ja	Miami	2.5	 tuntia).	Kirsikkana	kakun	päällä	on	miellyttävä	 ilmasto	
suurimman	osan	vuodesta	ja	ystävälliset	paikalliset	ihmiset.	Dallasissa	toimii	myös	
aktiivinen	Suomi-yhteisö,	joka	järjestää	ohjelmaa	ja	aktiviteetteja	suomalaisille	sekä	
ylläpitää	Suomi-koulua	suomalaisille	 ja	suomalaistaustaisille	 lapsille.	Yrityksiä	taas	
auttaa	 suomalais-amerikkalainen	 business	 kilta,	 joka	 ylläpitää	 listaa	 luotettavista	
paikallisista	 palveluntarjoajista	 ja	 tarjoaa	 kättä	 pidempää	 suomalaisten	 yritysten	
verkostoitumiseen	 ja	 käytännön	 asioiden	 hoitamiseen.	 Asettumista	 osavaltioon	
helpottavat	 myös	 turvalliset	 ja	 siistit	 asuinalueet	 sekä	 laadukkaat	 koulut	 ja	
monipuoliset	 harrastusmahdollisuudet.	 Teksas	 onkin	 kaikkine	 hyvine	 puolineen	
suomalaiselle	 erittäin	 mainio	 paikka	 elää	 ja	 harjoittaa	 liiketoimintaa.	 Huonoihin	
puoliin	 voi	 lukea	 liikenneruuhkat,	 erittäin	 kuumat,	 saunamaiset	 kesäkuukaudet	 ja	
luontoelämysten	rajallisuuden.		
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YRITYKSEN	PERUSTAMINEN	TEKSASIIN	
	
Ulkomaiden	 kansalaisilla	 on	 rajoittamaton	 oikeus	 perustaa	 yrityksiä	 Teksasiin	 ja	
yleensä	 perustamisasiakirjat	 saa	 laadittua	 muutamassa	 päivässä.	 Prosessi	 on	
joustava	 ja	 liiketoiminta	 voidaan	monessa	 tapauksessa	 aloittaa	 hyvinkin	 nopeasti.	
On	 kuitenkin	 muistettava,	 että	 vaikka	 yrityksen	 perustaminen	 on	 helppoa,	 niin	
ennen	 toiminnan	 aloittamista	 on	 varmistettava,	 että	 viisumi-,	 sopimus-	 ja	 muut	
lupa-asiat	ovat	kunnossa.	Liiketoimintaa	ei	esimerkiksi	kannata	aloittaa,	ennen	kuin	
kaikilla	 yrityksen	 avainhenkilöillä	 on	 työluvat	 kunnossa	 ja	 yhteistyösopimukset	
paikallisten	 toimijoiden	 kanssa	 on	 laadittu	 kirjallisesti	 ja	 riittävällä	 tarkkuudella.	
Myös	esimerkiksi	tuotevastuuasiat	ja	vakuutukset	on	syytä	miettiä	tarkkaan	ennen	
tuotteen	Yhdysvaltojen	markkinoille	saattamista.	
	
Järkeviä	yritysmuotoja	aloittavalle	yritykselle	ovat	lähinnä	seuraavat:	
	
Limited	Liability	Company	–	LLC		
	

• LLC	 vastaa	 omista	 veloistaan,	 eikä	 yrityksen	 perustajat	 ole	 pääsääntöisesti	
vastuussa	 yrityksen	 sitoumuksista	 henkilökohtaisella	 omaisuudellaan	
(vastuu	 ei	 kuitenkaan	 ole	 täysin	 rajoitettu).	 LLC	 on	 joustava	 ja	 suosittu	
yritysmuoto,	 jota	 voidaan	 hallinnoida	 perustajien	 tai	 erikseen	 nimettyjen	
henkilöiden	 avulla.	 LLC:n	 voi	 perustaa	 yksi	 tai	 useampi	 henkilö	 ja	 sen	
pyörittäminen	 on	 suhteellisen	 yksinkertaista.	 LLC:n	 verotus/vähennykset	
voidaan	 järjestää	 henkilökohtaisen	 verotuksen	 kautta,	 tai	 yritys	 voi	 valita	
verotuksen	 tapahtuvan	 suoraan	 yritykseltä.	 LLC	 on	 erittäin	 toimiva	
yritysmuoto	 juuri	 sen	 helppouden	 ja	 vastuunrajoitusten	 vuoksi	 ja	 se	 sopii	
hyvin	 monelle	 aloittelevalle	 yritykselle.	 Tavallisen	 LLC:n	 perustaminen	
maksaa	 muutamia	 satoja	 dollareita,	 mutta	 mutkikkaamman	
(osakassopimukset,	lisenssit,	tms.)	yhtiön	perustaminen	on	vähän	kalliimpaa.	
LLC	ei	kuitenkaan	ole	paras	mahdollinen	valinta	jos	yritys	on	tarkoitus	listata	
myöhemmin	 pörssiin	 tai	 yritykseen	 haetaan	 pääomaa	 ulkopuolisilta	
sijoittajilta.	

	
C-Corporation		
	

• C-Corporation	on	osakeyhtiö	sanan	varsinaisessa	merkityksessä	ja	yrityksen	
omistavat	 sen	 osakkeenomistajat.	 Osakkaiden	 vastuu	 yrityksen	
sitoumuksista	 on	 rajattu	 ja	 yhtiö	 on	 erillisenä	 oikeushenkilönä	 vastuussa,	
veroistaan,	 veloistaan	 ja	 oikeustoimistaan.	 Osakkeiden	 siirtäminen	 ja	
pääoman	 hankinta	 on	 helpompaa	 C-Corporationin	 puitteissa	 ja	 se	 soveltuu	
esimerkiksi	yhtiöille,	jotka	haluavat	erilajisia	osakkeita	tai	hankkia	pääomaa	
osakeantien	 kautta.	 Miinuksena	 on	 LLC:tä	 kalliimmat	 perustamis-	 ja	
hallinnointikustannukset,	 sekä	monimutkaisempi	verotus.	C-Corporation	on	
suositeltava	 yritysmalli	 suurille	 yrityksille,	 mutta	 myös	 startup-yrityksille	
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jotka	 järjestävät	 rahoituskierroksia	 ja	 mahdollisesti	 tähyävät	 pörssiin	
listautumista	tulevaisuudessa.		

	
S-Corporation	
	

• S-Corporation	 toimii	 pääosin	 kuten	 C-Corporation,	 mutta	 verotuksellisesti	
sen	 toiminta	 voidaan	 järjestää	 LLC:n	 tavoin,	 eli	 verotus	 voidaan	 toteuttaa	
henkilökohtaisen	 verotuksen	 kautta	 (ns.	 pass-through	 taxation).	 S-
Corporation	 sisältää	 joitain	 rajoituksia	 sijoittajien	 ja	 omistajien	 suhteen,	 ja	
näin	 ollen	 kyseinen	 yritysmalli	 ei	 välttämättä	 ole	 paras	 vaihtoehto	
esimerkiksi	startup-yritykselle.	

	
Kaikki	edellä	mainitut	yritysmuodot	pitävät	sisällään	erityispiirteitä,	mutta	yleisesti	
voidaan	sanoa,	että	LLC	on	yksinkertaisin	 ja	edullisin	yritysmuoto	yritykselle,	 joka	
haluaa	 velkojansuojaa	 omistajilleen.	 C-Corporation	 on	 ns.	 ”full-blown”	 osakeyhtiö	
kaikkine	 hallintomuodollisuuksineen	 ja	 raportointivelvollisuuksineen,	 tarjoten	
kuitenkin	 parhaat	 eväät	 laajentumiseen,	 ulkopuolisen	 pääoman	 hankkimiseen	 ja	
toiminnan	 jatkamiseen	 vaikka	 ikuisesti	 perustajistaan	 riippumatta.	 S-Corporation	
on	 C-Corporationin	 erityismuoto,	 joka	 tarjoaa	 mahdollisuuden	 verotukseen	
henkilöverotuksen	 kautta,	 sisältäen	 kuitenkin	 tiettyjä	 rajoituksia	 sijoittajien	 ja	
osakkaiden	 suhteen.	 Kaikki	 edellä	mainitut	 yritysmuodot	 ovat	 toimivia	 ratkaisuja	
liiketoimintamallista	 riippuen	 ja	 yritysmuotoa	 voi	 myös	 vaihtaa	 matkan	 varrella	
esimerkiksi	LLC:stä	C/S	Corporationiksi.	

Edellä	mainittujen	yritysten	lisäksi	on	myös	mahdollista	perustaa	toiminimi-
tyyppisiä	 yrityksiä	 (sole	 proprietorship),	 mutta	 näitä	 ei	 tämän	 oppaan	 puitteissa	
käsitellä,	 koska	 velkavastuun	 takia	 ne	 soveltuvat	 lähinnä	 vain	 pienille,	 yhden	 tai	
kahden	henkilön	yrityksille.	
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TEKSAS	OSANA	USA:N	LIITTOVALTIOTA	
	
Vaikka	 Teksas	 on	 järkeistänyt	 ja	 yksinkertaistanut	 lainsäädäntönsä	 tarjotakseen	
yrityksille	 ihanteellisen	 toimintaympäristön,	 on	 muistettava,	 että	 Teksas	 –	 kuten	
kaikki	muutkin	USA:n	osavaltiot	–	 toimii	osana	USA:n	 liittovaltiota,	eikä	näin	ollen	
päätä	 kaikista	 säännöistään	 ja	 laeistaan	 yksin:	 Teksasin	 lait	 koskevat	 Teksasin	
asukkaita	 ja	 yrityksiä	 ja	 liittovaltion	 lait	 kaikkia	 USA:ssa	 toimivia	 yrityksiä	 ja	
asukkaita.	 Liittovaltion	 vastuulla	 on	 erikseen	määritellyt	 osa-alueet	 ja	 esimerkiksi	
viisumiasiat,	 kilpailuoikeudet,	 liittovaltion	 verot	 ja	 immateriaalioikeuksiin	 liittyvät	
lait	 koskevat	 kaikkia	 yrityksiä	 ja	 yksityishenkilöitä	 osavaltiosta	 riippumatta.	
Liittovaltion	 lait	 ovat	 kuitenkin	 usein	 kytköksissä	 suurempiin	 lainsäädännöllisiin	
kokonaisuuksiin	 ja	 jättävät	 paljon	 tilaa	 osavaltioiden	 omalle	 sääntelylle.	 Tämän	
vuoksi	Teksas	on	onnistunut	 luomaan	 ihanteellisen	 toimintaympäristön	yrityksille	
ja	päättänyt	ettei	se	esimerkiksi	kanna	osavaltion	veroa	asukkailtaan.	
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VIISUMIASIAT	
	
Viisumien	 saaminen	 Yhdysvaltoihin	 voi	 tunnetusti	 olla	 hankalaa	 ja	 aikavievää,	
mutta	 prosessista	 ei	 kannata	 tehdä	 kynnyskysymystä	 liiketoiminnan	
laajentamisessa	 USA:han.	 Viisumeita	 on	 monenlaisia	 ja	 mahdollisuuksia	 useita,	
varsinkin	 jos	maahan	 sijoitetaan	 pääomaa	 ja	 luodaan	 työpaikkoja.	 Viisumiasiat	 ja	
olemassa	olevat	vaihtoehdot	on	kuitenkin	hyvä	käydä	läpi	asiantuntijan	kanssa	niin	
pian	 kuin	mahdollista	 ennen	 toiminnan	 aloittamista,	 ettei	myöhemmin	 tule	 eteen	
tilannetta,	jossa	esim.	viisumin	viivästys	asettaa	koko	yrityksen	ja	siihen	panostetut	
resurssit	vaaraan.	

Työluvista	aiheutuu	luonnollisesti	jonkun	verran	kustannuksia,	mutta	isossa	
juoksussa	 ja	 liiketoiminnan	 lähtiessä	 kunnolla	 käyntiin	 ne	 ovat	 kuitenkin	
suhteellisen	pieniä	eriä.	Viisumiasiat	koskevat	kaikkia	Yhdysvaltojen	osavaltioita	ja	
ammattilaisen	 avulla	 lupa-asioista	 kyllä	 selviää	 kohtuullisella	 vaivannäöllä	 jos	
viisumiperusteet	on	kunnossa.	
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PAIKALLISET	SOPIMUKSET	JA	PAIKALLISTEN	KANSSA	TOIMIMINEN	
	
Suomalainen	 lupaus	 on	 erilainen	 kuin	 amerikkalainen	 lupaus.	 Amerikassa	 raha	
ratkaisee	ja	suullisille	lupauksille	ja	vakuutteluille	tulevasta	yhteistyöstä	ei	kannata	
antaa	liikaa	painoarvoa.	Suomalainen	on	usein	tottunut	siihen,	että	se	mitä	sanotaan	
pitää	 myös	 paikkaansa,	 mutta	 Amerikassa	 asia	 ei	 aina	 ole	 näin.	 Sovituista	
tapaamisista	ei	aina	pidetä	kiinni	 ja	usein	asiat	 jäävät	puheen	 ja	 lupausten	 tasolle.	
Paikallisten	 kumppanien	 kanssa	 kannattaakin	 olla	 järkevän	 skeptinen,	 muttei	
kuitenkaan	vainoharhainen.	

Kun	liiketoiminta	lähtee	käyntiin	ja	toimitaan	kolmansien	tahojen	kanssa,	on	
hyvin	 laadituilla	 kirjallisilla	 sopimuksilla	 elintärkeä	 rooli,	 ja	 kaikki	 mitä	 halutaan	
sisältyvän	 sopimukseen	 on	 oltava	 paperilla.	 On	 paljon	 edullisempaa	 tehdä	
sopimukset	alusta	asti	kunnolla	kuin	yrittää	yksipuolisesti	muuttaa	tai	riidellä	niistä	
myöhemmin.	Monta	kertaa	alkuinnostuksen	siivittämänä	ja	yhteistyökumppaneiden	
lupausten	 tähdittämänä,	 oleelliset	 sopimusasiat	 unohdetaan	 ja	 luotetaan	 liikaa	
suullisiin	 vakuutteluihin	 esimerkiksi	 yhteistyöstä	 tai	 rahoituksesta.	 Tämä	 yleensä	
kostautuu	myöhemmin	ja	heittää	turhia	kapuloita	liiketoiminnan	rattaisiin.	

On	 myös	 muistettava,	 että	 amerikkalainen	 oikeussysteemi	 ei	 perustu	
kirjoitettuun	 lakiin	 samalla	 tavalla	 kuin	 Suomessa	 ja	 jos	 sopimuksiin	 jää	 aukkoja,	
niin	 niitä	 ei	 välttämättä	 pysty	 paikkaamaan	 lain	 tarjoamilla	 pykälillä.	
Riitatilanteessa	jääkin	usein	ainoiksi	vaihtoehdoiksi	sopia	riita	tai	lähteä	oikeuteen,	
ja	oikeudenkäynti	on	lähes	aina	se	pahin	vaihtoehto.	Oikeudenkäynnistä	yritykselle	
koituvan	 haitan,	 rahanmenon	 ja	 ajanhaaskauksen	 vuoksi	 voi	myös	 helposti	 käydä	
niin	 että	 yritys	 voittaa	 jutun,	mutta	 ei	 silti	 koe	 saavansa	 oikeutta,	 jos	 esimerkiksi	
määrätyt	vahingonkorvaukset	 jäävät	saamatta.	Oikeudenkäynnit	ovat	myös	hitaita,	
kalliita	ja	lopputulosta	on	usein	vaikea	arvioida.	Monesti	myös	osapuolet	vastaavat	
omista	 oikeudenkäyntikuluistaan	 itse	 jutun	 voittajasta	 riippumatta,	 ellei	
sopimuksessa	ole	erikseen	sovittu	oikeudenkäyntikulujen	korvaamisesta.		

Oikeudenkäyntien	 haastavuuden	 vuoksi	 onkin	 erittäin	 tärkeää	 valmistella	
yrityksen	 toiminta	 ja	 sopimukset	 niin,	 että	 riitojen	 riski	 minimoidaan	 ja	
oikeudenkäyntien	 toteutuminen	 ennaltaehkäistään	 niin	 pitkälle	 kuin	 mahdollista.	
Oikeudenkäynteihin	 on	 toki	 varauduttava	 jo	 sopimusvaiheessa	 ja	 osapuolten	 on	
syytä	 sopia	 esimerkiksi	 siitä	 missä	 riidat	 ratkaistaan	 (välimiesoikeus	 vai	
käräjäoikeus,	jne.)	ja	mitä	lakia/sääntöjä	riitaan	sovelletaan.		

Huonoista	 sopimuksista	 syntyy	 paljon	 vahinkoa,	 ja	 jos	 esimerkiksi	
jälleenmyynti-	tai	agenttisopimuksia	laaditaan,	on	oltava	erityisen	tarkkana	kenelle	
yksinoikeuksia	myönnetään	ja	millä	ehdoilla.	Valitettavan	usein	on	käynyt	niin	että	
tehdään	 pitkiä	 jälleenmyynti/agenttisopimuksia,	 joissa	 jälleenmyyjälle/agentille	
annetaan	tuotteen	yksinoikeudet	ilman	selkeitä	myyntitavoitteita	tai	pykäliä	joiden	
avulla	sopimuksesta	päästään	tarvittaessa	 irti.	Tuloksena	voi	pahimmillaan	olla	se,	
että	 jälleenmyyjän/agentin	 laiminlyödessä	 tuotteen	 myynnin/edustamisen	 on	
sopimus	silti	voimassa	monta	vuotta,	eikä	tuotetta	saada	myyntiin	ko.	alueella	ilman	
jälleenmyyjän/agentin	suostumusta.	Jos	sopimuksen	maantieteellinen	alue	on	vielä	
laadittu	laajaksi,	voi	taloudellinen	vahinko	olla	huomattava	ja	virheen	seurauksesta	
menetetty	hyöty	valua	suoraan	kilpailijan	taskuun.	
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Sopimusasioita	 on	 kuitenkin	 turha	 pelätä	 ja	 hyvällä	 tiimillä,	 oikealla	
asenteella	 ja	 terveellä	skeptisyydellä	Amerikassa	pärjää	kyllä	hienosti	 jos	 tuote	on	
kunnossa	ja	markkinointiin	osataan	panostaa	oikeassa	mittakaavassa	rahallisesti	ja	
laadullisesti.	 Lopussa	 odottava	 palkinto	 on	 usein	 suurempi	 kuin	missään	muualla	
maailmassa	ja	varmasti	kaiken	vaivan	arvoinen.		
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LOPUKSI	
	
Yleensä	se	 joka	erottuu	 joukosta	 ja	 tekee	 itsenäisiä	ratkaisuja	menestyy	parhaiten.	
Kuten	sanonta	kuuluu,	vain	kuolleet	kalat	menevät	virran	mukana.	USA	on	valtava	
markkina-alue	ja	täynnä	hienoja	osavaltioita;	Kalifornian	ja	New	Yorkin	ollessa	vain	
kaksi	 parhaiten	 tunnettua	 vaihtoehtoa.	 Jos	 yrityksesi	 haluaa	 oikeasti	 toimia	
paikassa,	jossa	toimintaympäristö	on	järkevästi	toteutettu	ja	kulut	ja	turha	sääntely	
ajettu	 minimiin,	 on	 Teksas	 valintasi.	 Lapa	 maahan,	 tuulta	 purjeisiin	 ja	 Teksasiin!	
Aika	on	nyt!	
	

	


