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____________________________________________________________________ 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys vienti ja tuontiprosessin toteu-

tuksesta Kaliforniaan perustettavan tytäryrityksen kautta Suomesta Yhdysvaltojen 

Kaliforniaan. Työssä tutkitaan mitä lupia ja vaatimuksia perustettava tytäryritys vaa-

tii Kaliforniassa ja mikä on sopivin yhtiömuoto perustettavalle tytäryritykselle. Yhti-

ön perustamisen vaiheet käydään läpi työssä vaihe vaiheelta. Työn tavoitteena oli 

viedä Suomessa pantu olut Kalifornian markkinoille, joten selvitettiin mitä lisenssejä 

ja sertifikaatteja tytäryhtiön täytyy hakea maahantuonnin aloittamiseksi.  

Työn tarkoituksena oli uusille markkinoille laajentumisen lisäksi, Suomen korkean 

oluen valmisteveron kiertäminen, jota ei Suomessa kerätä Euroopan unionin ulko-

puolelle lähtevistä tuotteista. 

Maahantuotaessa tuotteena alkoholi on erityislainsäädännön alla Kalifornian osaval-

tiossa. Työssä selvitetään mitä Kalifornian osavaltio vaatii alkoholituotteelta, jotta 

sitä voidaan maahantuoda. Oluen kuljettamiseen liittyvät tullikäytännöt ja asiakirjat 

selvitetään Kaliforniassa ja Suomessa. 

 

Työn tiedonhankintamenetelminä käytettiin kirjallisuuskatsausta ja internettiä. Työtä 

pohjusti jo olemassa oleva ranskalainen viinialan yritys, joka on käyttänyt samaa 

strategiaa lähtiessään Kalifornian markkinoille. 

 

Työn lopputuloksena saatiin konstruktio, joka tarjoaa kattavan tietopaketin oluen 

vientiä Kaliforniaan suunnitteleville yrityksille. 
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The purpose of this thesis was to clarify how to export alcohol beverages from Fin-

land and import the products through a subsidiary that will be established in the state 

of California. In the thesis it will be examined what licenses and permits newly es-

tablished subsidiary needs in the state of California and would be the most suitable 

company form for the subsidiary. Steps of establishing a new subsidiary will be cov-

ered in the thesis. Objective oh this these was move beer brewed in Finland to the 

markets in California and to solve what licenses and certificates the subsidiary would 

need to apply for in order to start importing beer. 

Additionally, with expanding to new markets the purpose was to avoid Finland’s 

high excise tax for alcohol products which is not collected from products exported 

outside of European union. 

When imported alcohol is under its own legislation in the state of California. In the 

thesis it will be ascertained what the state of California demands from the product 

itself so that it can be imported. Documents and duty customs regarding transporta-

tion of alcoholic beverages will be examined in Finland and in California. 

 

When making this thesis various literary sources were used in addition with respec-

tive countries websites regarding importing, exporting and alcohol legislation. Thesis 

was based on already existing French wine industry company which used the same 

strategy when it expanded to Californian markets. 

 

A construction was made based on the results of the thesis which will provide com-

prehensive knowledge for those companies that plan to export alcoholic beverages to 

state of California. 
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1  JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mitä vaatimuksia Suomessa sekä  

Yhdysvalloissa on asetettu koskien alkoholituotteiden vientiä Yhdysvaltoihin. Tässä 

opinnäytetyössä käydään läpi vientiprosessi ja siihen liittyvät erilaisten virastojen 

vaatimukset Suomessa sekä Yhdysvalloissa. Yrityksen kansainvälistyessä vaihtoeh-

toja, millä strategialla vienti toteutetaan, on monia. Työn tarkoituksena on esitellä 

yksi vaihtoehto, joka ideana lähti Ranskassa ja Yhdysvaltojen Kaliforniassa sijaitse-

vista jo olemassa olevista yrityksistä. Yhdysvaltoihin kuvitellun tytäryhtiön perusta-

minen on opinnäytetyön keskeinen osa ja tämän perustamisen vaiheet käydään läpi 

vaihe vaiheelta. Alkoholin maahantuontiprosessi Yhdysvaltojen Kaliforniaan ei ole 

yksinkertaista kaikkine lisensseineen ja sertifikaatteineen ja siksi asiaan perehdytään 

tarkasti tässä työssä. 

Opinnäytetyön idean sain ollessani Kaliforniassa töissä viinien valmistukseen ja 

maahantuontiin erikoistuneessa yrityksessä. Ajatusta lähti tukemaan nykyään Suo-

messa alkunsa saanut pienpanimobuumi. Suomen markkinat ovat pienet ja alkoholia 

koskeva lainsäädäntö on hyvin tiukka. Vientikohteena Yhdysvallat ei ole helppo 

maa, sillä Yhdysvalloissa toimii yli 4000 panimoa ja järjestelmä on hyvin protektio-

nistinen. Työssäni käsittelen vain mietoja alkoholipitoisia aineita (oluet ja viinit).  

Laissa alkoholipitoinen aine määritellään aineena, jonka alkoholipitoisuus on suu-

rempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Miedolla alkoholijuomalla tarkoite-

taan juomaa, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. (Alkoholi-

laki 1994/1143.) 

Työ on ajankohtainen. Esimerkiksi Laitilan panimo on aloittanut Kukko-olut brän-

dinsä viennin Teksasin osavaltioon vuonna 2015. (Kempas 2016.) 
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 

KÄSITTEELLINEN VIITEKEHYS 

 

2.1 Tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää alkoholin maastavientiin liittyvät prosessi 

ja lupamenettelyt Suomessa ja Yhdysvalloissa. Työssä suunnitellaan tytäryhtiö, jon-

ka tarkoituksena on aloittaa vienti Yhdysvaltojen markkinoille. Teoriaosuudessa kä-

sitellään alkoholin vientiin liittyviä erityistoimenpiteitä, lakisäännöksiä lähtö- ja koh-

demaassa, sisaryhtiön perustamisprosessia Yhdysvalloissa. Työssä esitellään myös 

erilaiset yhtiömuodot, yrityksen vientitoimintaan tarvittavat luvat, ja tässä näytetyös-

sä erityisesti alkoholiin liittyvät erityisluvat.  Empiirisessä osiossa käydään läpi käy-

tännön prosessi, kun tuotteita viedään ETA- alueen ulkopuolelle ja mitä toimenpiteitä 

Yhdysvalloissa tarvitaan, kun tuodaan maahan tuotteita. Työn tarkoituksena ei ole 

tuottaa uutta tietoa alkoholituotteiden viennistä vaan kartoittaa prosessi, kuinka yritys 

voi kansainvälistyä perustamalla tytäryhtiön ja tuoda alkoholia sisältäviä tuotteita 

tämän yhtiön kautta Yhdysvaltojen markkinoille. Tarkoituksena on luoda esimerkki, 

kuinka Yhdysvaltojen Kalifornian markkinoille tuotteita mahdollisesti vievät voivat 

tämän toteuttaa. Työn tavoitteena on saada aikaan kokonaisuus tämän kaltaisesta 

kansainvälistymisen strategiasta. 

 

2.2 Tutkimusongelma  

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, kuinka vientiprosessi Yhdysvaltoihin 

perustettavaan tytäryhtiöön toimii käytännössä ja kuinka tällaisen tytäryhtiön perus-

taminen käytännössä tapahtuu.  Yrityksen perustamisen vaiheet voivat olla hankalia 

Yhdysvalloissa. Tämän työn tarkoituksena on selvittää kuinka tämä tulisi toteuttaa. 

Alkoholia sisältävät tuotteet tarvitsevat tarkat vienti- ja tuonti dokumentit. 

 

Pääkysymyksen lisäksi vastataan tutkimuksen kannalta olennaisiin kysymyksiin.  
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1. Mitkä ovat vientiprosessin vaiheet? 

2. Mitkä dokumentit tulisi täyttää ja kuinka ne täytetään? 

3. Mitä Suomen viranomaisille pitää ilmoittaa vientiprosessin aikana? 

4. Mitä pakkausmenetelmiä käytetään ja mitä niistä laissa säädetään Yhdysvalloissa? 

5. Mitä rajoitteita ja veroja Yhdysvalloissa on alkoholituotteiden maahantuonnille? 

6. Kuinka kuljetus järjestetään Suomesta Yhdysvaltoihin? 

7. Mitkä ovat käytännön haasteet oluen viennissä Yhdysvaltoihin? 

8. Kuinka perustetaan tytäryhtiö Yhdysvaltoihin ja mikä on mahdollisesti sopivin 

yhtiömuoto? 

 

Tutkimus käsittelee myös miksi suomalaisten yritysten kannattaa lähettää tuotteitan-

sa Yhdysvaltojen markkinoille. Tutkimus ei ota kantaa tämän kannattavuuteen. Kul-

jetusmuotojen kustannuksia ei käsitellä tutkimuksessa. 

 

2.3 Käsitteellinen viitekehys 

Tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden ymmärtämiseksi on tehty käsitteellinen vii-

tekehys. Viitekehyksestä selviää opinnäytetyön keskeisten osa-alueiden ja käsitteiden 

liittyminen toisiinsa. Viitekehystä havainnollistaa kuvio 1. Kuviossa Suomessa sijait-

sevan tuottajan kansainvälistymisen edellytykset käydään läpi omassa kappaleessa. 

Kansainvälistymisen edellytyksien läpi käymisen jälkeen siirrytään Tytäryhtiön pe-

rustamisen vaatimuksiin ja kuinka tämä tulee toteuttaa. Perustamisen jälkeen käy-

dään läpi vientiprosessiin kuuluvat asiat eli vientisuunnitelman laatiminen. Viimeise-

nä käsitellään kohdemaan, Yhdysvaltojen, ja siellä Kalifornian osavaltiossa toimivan 

tytäryhtiön tuonnin kannalta tärkeät tuontidokumentit ja luvat alkoholituotteiden 

maahantuomiseksi.  
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Kuvio 1. Käsitteellinen viitekehys.  
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3 KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 

 

 

3.1 Kansainvälinen liiketoiminta Suomessa  

Vientituotteet ovat yli rajojen kulkevia tavaroita, palveluita ja immateriaalioikeuksia 

(patenttioikeudet, hyötytavaramallit, muotoilu, brändit, tekijänoikeudet) ulkomaisille 

asiakkaille. (Grafers & Schlich 2006, 15.) 

Kansainvälinen liiketoiminta käsittelee samoja asioita kuin kotimaan rajojen sisällä 

tapahtuva liiketoiminta ja siksi yleisesti väitetään, että ei ole enää tarpeen puhua kan-

sainvälisestä liiketoiminnasta, vaan puhutaan vain yleisestä liiketoiminnasta, jossa 

suurimmassa osassa on mukana kansainvälinen ulottuvuus. Tulevaisuudessa pelkäs-

tään maan rajojen sisällä tapahtuva liiketoiminta tulee olemaan poikkeus pienissä 

Suomen kaltaisissa maissa. (Seristö 2002, 9.) 

Kansainvälinen liiketoiminta mielletään useimmin hankalammaksi kuin kotimainen 

liiketoiminta. Tähän on useita syitä. Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava yritys 

ja sen työntekijät joutuvat kohtaamaan:  

• erilaisen kulttuurin, mm. erilaiset arvot, tavat ja uskonnon  

• erilaisen kielen  

• erilaisen lainsäädännön  

• erilaiset liiketoimintatavat 

• erilaisen poliittisen ympäristön 

• erilaisen infrastruktuurin. 

 

Kansainvälinen liiketoiminta on välttämätöntä Suomen kaltaiselle avoimelle talou-

delle niin yritysten kuin kansalaisten aineellisen elintasonkin näkökulmasta. Monille 

suomalaisyrityksille Suomen markkinat käyvät nopeasti liian pieniksi, joten markki-

noita on haettava ulkomailta. Suomi pienenä kansantaloutena ei voi tuottaa kaikkia 

kuluttajien ja talouden muiden toimijoiden tarvitsemia tavaroita ja palveluita. Eikä 

maasta löydy tarvittavia raaka-aineita ja komponentteja teollisuuden tarpeisiin.  

Suomen pakko on tuoda näitä ulkomailta. Toisin sanottuna suomalaisyritysten on 

pakko viedä tuotteita ja palveluita ulkomaille, että se voi kustantaa ulkomailta tuodut 
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tavarat ja palvelut. Kansallisvaltio on elintason kannalta keskeinen taloudenpidon 

yksikkö ja siksi sen on meidän elintasomme takia huolehdittava siitä, että Suomessa 

on tulevaisuudessakin kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. 

(Seristö 2002 10, 11.) 

 

Tuonti ja vienti ovat sama asia, mutta vastakkaisilta suunnilta katsottuna suomalai-

sesta käytännön näkökulmasta katsoen tuontiproblematiikka fokusoituu ulkomaiseen 

toimittajaan ja hänen luotettavuuteensa sekä kaupan kohteena olevan tuontitavaran 

tai palvelun teknisiin tuonti järjestelyihin. Sitä vastoin viennissä ongelmat ovat laa-

jemmat ja fokusoituvat yleensä itse markkinointiin  

Vientiproblematiikan ymmärtäminen helpottaa myös tuonnin asioiden hoitamista 

ulkomaisen toimittajan kanssa. Roolit ovat vain vaihtunet. (Pasanen 2015, 16.) 

 

3.2 Vaatimukset yritykselle viennin aloittamiseksi. 

Yrityksen täytyy täyttää monet vaatimukset ennen kuin se aloittaa vientitoiminnan. 

Laajentaminen vientiin on paljon monimutkaisempaa kuin toimiminen pelkästään 

kotimaan markkinoilla. Kansainvälisellä yrityksellä täytyy olla toimivat sidokset va-

rastoihin, jakeluun ja muihin toimintaa tukeviin palveluihin. Kieli ja kulttuuri voivat 

olla erilaisia, asiakkaiden osto käyttäytyminen ympäristön kanssa. Eroja on myös 

taloudellisissa asioissa kuten verotuksessa, maan taloudessa, valuutassa, väestönra-

kenteessa, infrastruktuurissa ja poliittisessa ympäristössä. Asiakirjat kansainvälisessä 

kaupassa ovat erilaisia ja niitä on enemmän kuin paikallisessa kaupanteossa. Yritys 

tarvitsee ammattilaisia vientiprosessin järjestelyihin. (Pirnes & Kukkola 2002, 89-

90.) 

 

Kansainvälistyminen tarvitsee enemmän resursseja ja sisältää suuremman riskin kuin 

operaatiot kotimarkkinoilla. Siksi se tarvitsee kriittisen ja huolellisen harkinnan. Yri-

tyksen tulisi olla taloudellisesti vakaalla pohjalla ja sen tarvitsee harkita, kuinka suu-

ren investoinnin viennin aloittaminen vaatii. Varmistaakseen toimitusvarmuuden tar-

vitsee yrityksen luultavasti lisätä varastokapasiteettia, joka tarkoittaa, että enemmän 

yrityksen varoja on sidottuna. Yrityksen tulee investoida myös enemmän henkilös-
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töön, valmistukseen, varastointiin ja markkinointiin. Sen tulisi myös ottaa huomioon 

muuttuneet maksuehdot, sillä kansainväliset rahansiirrot vievät enemmän aikaa.  

Tiukka kilpailu voi johtaa alentuneisiin hintoihin kohdemaan markkinoilla johtaen 

katteen laskuun. Tuotetta itsessään voi joutua muokkaamaan kohdemaan asiakkaiden 

mieltymyksiin sopivammaksi. Yrityksen pitäisi myös huomioida myynnin jälkeiset 

toiminnot kuten asiakaspalvelu ja tuotteen takuu. Tarkan harkinnan ja näiden asioi-

den analysoimisen jälkeen yritys voi tehdä päätöksen mahdollisesta viennin aloitta-

misesta, siihen sopivasta strategiasta ja toiminnoista. (Karhu 2002, 19-24, 29.) 
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4 TYTÄRYHTIÖN PERUSTAMINEN YHDYSVALTOIHIN 

 

4.1 Yhtiömuodot Yhdysvalloissa 

Limited Liability Company on yhtiömuoto, jossa on samoja piirteitä sekä Part-

nership-muodosta että Corporationista. Suomalaista osakeyhtiötä vastaa lähinnä 

muoto Corporation. 

LLC yhtiömuodossa omistajat ovat velvollisia ilmoittamaan tulonsa LLC:sta omassa 

veroilmoituksessaan henkilökohtaisena tulona. LLC:llä ei itse ole verovelvollinen. 

LLC ja Partnership- muoto ovat tältä osin hyvin yhtäläisiä. LLC muistuttaa osakeyh-

tiötä siten että omistajat eivät ole vastuussa LLC:n velvoitteista. Tämänkaltainen jär-

jestelyn myötä on ymmärrettävää, että kyseinen muoto on suosittu lähes jokaisella 

toimialalla. LLC:n perustaminen on vaivatonta ja halpaa. Hallinnoinnin kulut eivät 

myöskään ole suuret. Omistajien rajoitettu vastuu yhtiön velvollisuuksista puoltaa 

tämän yhtiömuodon valintaa.  

Corporation-muoto eroaa muista yhtiömuodoista siinä, että se on laillinen oikeus-

henkilö. Se täytyy myös rekisteröidä ja luoda osavaltion säännösten mukaan. Yhtiö 

voi solmia mm. itsenäisesti sopimuksia, hyväksyä luottoja ja maksaa veroja itse, il-

man omistajiensa myötävaikutusta. Corporation-yhtiömuodossa omistajat eivät ole 

henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvollisuuksista ja verotuksellisesti yhtiötä käsi-

tellään erillisenä verovelvollisena. (Laki24 www-sivut 2018.) 

 

Neljä tyypillisintä yhtiömuotoa Yhdysvalloissa ovat: 

-yksityisyrittäjä (Sole Proprietorship) 

-kumppanuus (Partnership) 

-osakeyhtiö (Limited Liability Company)  

-osakeyhtiö (Business Corporation) 
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4.1.1 Yksityisyrittäjyys ja kumppanuus 

Yksityisyrittäjyys on yksinkertaisin yhtiömuoto. Se on yritys, jonka omistaja hallin-

noi itsenäisesti yritystä. Tämä henkilö on vastuussa yrityksestä ja sen velvollisuuksis-

ta omalla omaisuudellaan. Tutkimuksen kannalta tämä yritysmuoto on suljettu pois 

koska se ei sovellu tytäryhtiöksi. (Laki24 www-sivut 2018.) 

 

Kumppanuus voidaan perustaa kahden tai useamman henkilön kesken. Se voidaan 

perustaa myös eri kumppanuuksien välille esim. luonnollisten henkilöiden ja yhtiöi-

den välille mm. projektien ajaksi.  

Kumppanuuteen haluavat henkilöt/yhtiöt ovat yhdessä vastuussa ja tekevät sopimuk-

sen jakaakseen voitot ja tappiot. Kumppanuudelta vaaditaan ilmoitus osavaltion hal-

linnolle mitä voittoja ja tappioita on tullut ja kuinka nämä ovat jaettu kumppanien 

kesken. Koska kumppanien vastuut ovat yhtenäisiä voidaan tietty osapuoli määrätä 

maksamaan kumppanuuden velat kokonaisuudessaan esim. konkurssissa, ottamatta 

huomioon voiton ja tappion jakoa tai kumppanuuteen sijoitetun pääoman määrää. 

(Laki24 www-sivut. 2018.) 

 

Yhtiömuodon ominaisuudet: 

- Suhteellisen halpa muodostaa 

- Jokaisella kumppanilla on yhteinen ja oma vastuu kumppanuudesta.  

- Verotus on hieman monimutkainen, mutta kumppanuus ei itsessään maksa veroja. 

 

Kumppanuus voi olla niin yksinkertainen tai monimutkainen rakenteeltaan ja hallin-

noltaan kuin kumppanit haluavat. Kumppanuus lakkaa olemasta kun tietyt ehdot täyt-

tyvät, kuten kumppanin kuolema, konkurssi tai kun kumppanit päättävät lopettaa 

kumppanuuden. Kumppanuudella on erilaisia muotoja joita esitellään kolme tässä 

opinnäytetyössä. 

Yleinen kumppanuus (General partnership) on tyypillisin muoto. Muodossa kump-

panit ovat tasavertaisia ja siten omistavat saman osan kumppanuudesta. Hallinto ja 

velvollisuudet on jaettu kumppanien kesken, jos ei ole tehty erinäistä sopimusta.  

 

Rajoitettu kumppanuus (Limited partnership) 
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Rajoitetussa kumppanuudessa yksi tai enemmän yleisistä kumppaneista hoitaa yritys-

tä ja on henkilökohtaisesti vastuussa kumppanuuden veloista. Kumppanuudessa on 

yksi tai enemmän rajoitettua kumppania jotka sijoittavat pääomaa ja saavat osan voi-

toista, mutta eivät osallistu yrityksen operationaaliseen toimintaan. Kumppanit ovat 

vastuussa vain panoksensa verran kumppanuuden vastuista ja velvollisuuksista. 

Yleinen kumppanuus voi valinnoillaan nimetä kumppaneita joilla on rajoitettu henki-

lökohtainen vastuu rekisteröidessään valintansa. Valinta rekisteröidään osavaltion 

hallinnossa. Tämän kaltaisessa tapauksessa nimetyt kumppanit ovat vastuussa vain 

sijoittamansa määrän verran. (Laki24 www-sivut 2018.) 

 

Yhteishanke (Joint Venture) 

Tämän kaltainen kumppanuus on aika keskeinen. Kaksi tai enemmän yksilöä voi 

toimia yhdessä erityisen projektin parissa tai tietyn ajan. Valmistuessaan kumppa-

nuus lakkautetaan. Jos yksilöt haluavat jatkaa yhdessä toimimista projektin jälkeen 

täytyy heidän rekisteröityä yleiseksi kumppaniksi. (Laki24 www-sivut 2018.) 

 

4.1.2  Rajavastuuyhtiö  

Tämä on suhteellisen uusi yhtiömuoto, joka ei ole lainvoimainen useimmissa osaval-

tioissa. Se on hybridiosakeyhtiö, jolla on kyky rajoittaa henkilökohtaisia vastuita ja 

kumppanuutta kyvyllä jakaa voittoja ja tappioita yksilökohtaisesti. Tämän kaltainen 

organisaatio tarjoaa joustavan rakenteen.  

 

Rajavastuuyhtiöt ovat erittäin joustavia ja niitä voi käyttää erittäin laajasti eri toi-

mialoilla. Kuten kumppanuus, rajavastuuyhtiö voi olla yksinkertainen tai monimut-

kainen niin kuin jäsenet haluavat riippuen myös osavaltion laeista. Rajavastuuyhtiöl-

lä voi olla sama rajoitettu vastuu kuin osakeyhtiöllä. Sillä voi olla jäseniä rajatulla 

vastuulla ja jäseniä ilman rajattua vastuuta kuten rajoitetussa kumppanuudessa tai ei 

yhtään jäsentä rajoitetulla vastuulla kuten yleisessä kumppanuudessa. Eroten osake-

yhtiöstä eräät osavaltiot vaativat, että perustettavat rajavastuuyhtiöt määrittävät ai-

kamääreen tulevaisuuteen, jolloin yhtiö lakkautetaan. Eräät osavaltiot vaativat myös, 

että, tilanteessa, jossa omistaja kuolee, joutuu konkurssiin tai kohtaa katastrofin, täy-
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tyy jäljelle jääneiden jäsenten äänestää joko yrityksen jatkamisesta tai lakkauttami-

sesta.  

 

Rajavastuuyhtiö toimii rajoitetuin vastuin osakeyhtiön lailla. Kuitenkin rajavastuuyh-

tiössä täytyy varmistaa, että yrityksellä ei ole enempää kuin kaksi neljästä ominai-

suudesta, jotka voidaan mieltää osakeyhtiöksi. Näillä tarkoitetaan rajoitettua vastuuta 

koskien omistuksia, yhtiön jatkuvuutta, hallinnon keskittämistä ja kykyä siirtää omis-

tajuuden etuja. (Laki24 www-sivut. 2018.  Nolo www-sivut 2018.) 

 

4.1.3 Osakeyhtiö 

Osakeyhtiö on juridinen henkilö joka on perustettu yksilön tai yksilöiden toimesta 

osavaltion lakien mukaan, suorittaakseen tiettyä liiketoimintaa. 

 

Erilaisia osakeyhtiöitä 

Toiminnallisesta näkökulmasta katsoen on olemassa kahdenlaisia osakeyhtiötä: voit-

toa tavoitteleva osakeyhtiö ja ei voittoa tavoitteleva osakeyhtiö.  

Voittoa tavoitteleva osakeyhtiö perustetaan liiketoimintaa harjoittavaksi yritykseksi. 

Liiketoiminnan tarkoituksena on palauttaa voittoa yrityksen omistajille.  

Ei voittoa tavoittelevan osakeyhtiön perustamisen tarkoituksena on edistää tiettyä 

päämäärää organisaatiossa, jonka tarkoituksena ei ole tehdä voittoa. Yleisesti nämä 

yhtiöt tähtäävät hyväntekeväisyyteen, hyväntahtoisuuteen ja koulutukseen liittyviin 

organisaatioihin. 

 

Liiketoiminnalliset ja voittoa tavoittelemattomat osakeyhtiöt ovat joko kotimaisia tai 

ulkomaisia osakeyhtiöitä. Kotimainen osakeyhtiö on rekisteröity Yhdysvaltojen osa-

valtion lakien alle, jossa se harjoittaa liiketoimintaa. Ulkomainen osakeyhtiö on re-

kisteröity, joko toisen osavaltion lakien alle tai toiseen maahan. Rekisteröitymällä 

toiseen osavaltioon Yhdysvalloissa voi saada luvan harjoittaa liiketoimintaa kysei-

sessä osavaltiossa.  
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Osakeyhtiö on paljon monimutkaisempi kuin kumppanuus tai yksityisyrittäjyys. Kun 

osakeyhtiö rekisteröidään tulee siitä juridinen henkilö itsessään. Osakeyhtiö on enti-

teetti siis selventäen erillinen omistajistansa, eli tapahtui osakkeenomistajille mitä 

tahansa, jatkaa osakeyhtiö toimintaansa niin kauan kunnes se on laillisesti lakkautet-

tu. Riippuen osavaltion laista osakeyhtiön voi omistaa yksikin henkilö ja näin ollen 

pitää sisällään vain yhden johtajan ja virkamiehen. Osakeyhtiön omistajat tunnetaan 

nimellä osakkeen haltijat. Osakkeen haltijat valitsevat johtajat jotka luovat yrityksen 

toimintatavat ja edustavat heidän etujaan. Johtajat nimeävät virkamiehet joiden teh-

tävänä on hallita yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Osakeyhtiöiltä laki vaatii noudat-

tamaan enemmän muodollisuuksia kuin yhdelläkään toisella yhtiömuodolla, sisältäen 

vuosittaiset osakkeenhaltijoiden ja johtajien kokoukset, mukaan lukien osakeyhtiön 

hallituksen suostumukset yhtiön kannalta merkityksellisiin päätöksiin. Osakeyhtiö ei 

ole osakkeenhaltijoiden hallussa, mikä tarkoittaa että osakkeen haltija ei voi ottaa 

yhtiön varoja omaan käyttöönsä ilmoittamatta syytä ja lisäämättä hallituksen päätös-

lauselmaa yhtiön kirjanpitoon.  

 

Osakeyhtiön verotus on paljon monimutkaisempi kuin yksityisyrittäjyyden tai kump-

panuuden riippuen osakkeenhaltijoiden asuinpaikasta ja tyypistä. Osakeyhtiö voi va-

lita verotarkoituksessa tulla kohdelluksi kuin se olisi kumppanuus ja siten olla mak-

samatta veroja itsessään tai se voi valita kohtelun tullakseen verotettavaksi erillisenä 

henkilönä. Verosuunnittelu kumppanuuden tapaan antaa osakkeenhaltijoille mahdol-

lisuuden käsitellä voitonjakoa ja sisällyttää ne heidän henkilökohtaiseen verotukseen.  

 

Yhtiömuodon ominaisuudet 

- Osakeyhtiö on olemassa erillään osakkeenhaltijoista, johtajista ja työntekijöistä. 

- Osakeyhtiö on henkilö lain näkökulmasta. Osakeyhtiö toimii samalla tavalla kuin 

henkilö ja omaa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin henkilö. Osakeyhtiö voi sopia 

sopimuksia, ottaa velvollisuuksia, nostaa kanteen ja vastaanottaa kanteen. 

- Osakeyhtiö ja sen osakkeenhaltijat ja johtajat omaavat tiettyjä velvollisuuksia ja 

sitoumuksia toisiaan kohtaan. 

- Osakkeenhaltijoiden vastuut rajoittuvat omistamiensa osakkeiden määrään. 

- Hallinnon keskittäminen. 

- Osakkeenomistajat voivat siirtää omistajuuden etuja. 

(Laki24 www-sivut. 2018.) 
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4.2 Tytäryhtiön perustaminen  

Olemassa oleva yhtiö voi perustaa uuden yhtiön itsenäiseksi tytäryhtiöksi saadessaan 

osakeyhtiön hallitukselta luvan. Perustusprosessi on sama yhtiölle kuin se olisi yksi-

tyiselle yrittäjälle. Emoyhtiö kontrolloi uutta yritystä olemalla sen ainoa osakkeen-

haltija ja näin omistamalla oikeuden valita yrityksen hallituksen jäsenet. Osakeyhtiöt 

ovat yleisin yritysmuoto, joille on hyödyllistä muodostaa tytäryhtiö. Tytäryhtiö muo-

dostaa itsenäisen oikeushenkilön, mikä tarkoittaa, että yleisin yritysmuoto Kaliforni-

aan perustettaessa on joko osakeyhtiö tai rajavastuuyhtiö.  

Suomen lain mukaan osakeyhtiö ja julkinen osakeyhtiö ovat ainoat yritysmuodot 

Suomessa, joilla on mahdollisuus toimia emoyhtiönä. (Legalzoom www-sivut 2018.) 

 

Suurimmalle osalle pienimuotoisista liikeyrityksistä, rajavastuuyhtiön suhteellinen 

yksinkertaisuus ja joustavuus tekee siitä paremman vaihtoehdon kuin osakeyhtiö. 

Tämä on erityisesti huomioitavaa, jos yrityksellä on omistuksia joiden uskotaan nou-

sevan arvossa. Usein osakeyhtiön haittana on tavallisten C- luokan yritysten osak-

keenhaltijoiden kaksinkertainen verotus, (sekä yritys että osakkeenhaltijat ovat ve-

ronalaisia) kun yritys myy omistuksiaan. Erotuksena rajavastuuyhtiön jäsenet välttä-

vät tämän kaksinkertaisen verotuksen, koska rajavastuuyhtiön verovastuu kulkee 

heidän henkilökohtaisen verotuksensa kautta. Rajavastuuyhtiö ei itsessään maksa ve-

roa sen tuloista.  

On tapauksia, joissa rajavastuuyhtiö ei ole aina paras vaihtoehto, jolloin osakeyhtiö 

on parempi vaihtoehto. Esimerkkinä voi pitää tilannetta, jossa yrityksellä on useita 

sijoittajia tai tarkoituksena nostaa rahaa esim. joukkorahoituksella. Yrityksen voi olla 

vaikeata vakuuttaa mahdolliset sijoittajat, jos yrityksellä ei ole tarjota heille yrityksen 

osakkeita, jota he voivat pitää todisteena yrityksen osaomistajuudesta. Toinen rele-

vantti tilanne on, kun yritys haluaa sitoa tai palkita työntekijöitään tarjoamalla osak-

keita kannustimen muodossa. Rajavastuuyhtiöllä ei ole osakkeita eroten osakeyhtiös-

tä. Jäsenyyden tarjoaminen rajavastuuyhtiössä ei välttämättä kuullosta yhtä houkut-

tavalta. (nolo www-sivut 2018.)  

 

Opinnäytetyössä on siis kaksi huomioitavaa vaihtoehtoa yhtiömuodoista, jotka voi-

daan perustaa Kaliforniaan. Näistä ensimmäinen on rajavastuuyhtiö, joka on erittäin 

joustava yritysmuoto ja jota voidaan käyttää monella eri alalla. Huomioitava asia ra-
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javastuuyhtiössä on, että sen jäsenillä voi olla rajoitettu vastuu yhtiöstä, jos näin ko-

kevat tarpeelliseksi. Rajavastuuyhtiön hallinnoiminen on myös helppoa, koska sillä 

voi olla nimettyjä johtajia tai sitten näin päätettäessä myös ei nimettyjä johtajia. Ve-

rovelvollisuudesta voidaan myös päättää. Yhtiö voi maksaa veronsa joko kumppa-

nuuden tavalla, yksityisyrittäjän tavalla tai tulla verotettavaksi kuten osakeyhtiö.  

 

Toinen vaihtoehto on osakeyhtiö, jonka perustamisella on monet etunsa, kuten se, 

että tätä perustettaessa on tämä osakeyhtiö juridinen henkilö ja velvollinen vain osa-

valtiolle, jonne se on perustettu. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys voi itse sopia sopi-

muksia, maksaa itse veronsa ja saada vastaan kanteen. Omistajan ollessa osakkeen-

omistaja voi hän myydä halutessaan yrityksen, jos yrityksen jatkuvuus ei ole hänen 

mieleen. Negatiivisia puolia osakeyhtiössä on se, että se vie enemmän aikaa ja on 

kalliimpi perustaa ja hallinnoida verraten muihin yritysmuotoihin.  

 

Yritysmuodon valitsemisessa olen päätynyt rajavastuuyhtiöön. Tähän on monia syitä, 

kuitenkin tärkeimpinä niistä pidän kaksinkertaisen verotuksen välttämisen ja hallin-

non yksinkertaisuuden ja paperityön vähyyden.  

 

4.3 Rajavastuuyhtiön perustamisen vaiheet Kaliforniassa 

1. 

Yrityksen nimenvalinnassa täytyy ottaa huomioon, että Kaliforniassa rajavastuuyhti-

öllä yrityksen nimi täytyy päättyä muotoon Limited liability company tai lyhentee-

seen LLC tai L.L.C. Nimi ei saa olla jo käytössä oleva tai liian samanlainen toisen 

ministeriöön rekisteröidyn nimen kanssa eikä harhaanjohtava. Valittu nimi voidaan 

varata 60 päiväksi täyttämällä nimen varaus lomake, joka postitetaan Kalifornian mi-

nisteriöön. 10 dollarin maksu suoritetaan nimen varauksesta. Nimen saatavuutta voi 

tiedustella internetistä ministeriön sivuilta. (California secretary of state www-sivut 

2017.) 
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2. 

Yhtiöjärjestyksen artiklat täytyy lähettää ministeriöön. Tämä hoituu täyttämällä lo-

make LLC-1. Lomakkeesta tulee löytyä seuraavat tiedot: rajavastuuyhtiön nimi, tar-

koitus, yrityksen hallinnon järjestelyt, sen osoite ja sen nimittämän agentin nimi ja 

osoite. Lomake täytyy postittaa Kalifornian ministeriöön. (California secretary of 

state www-sivut 2017.) 

 

3. 

Jokaisen Kaliforniassa toimivan rajavastuuyhtiön täytyy määrittää agentti, joka toi-

mii osavaltion asioissa välittäjänä. Tämä voi olla joko yksityishenkilö tai yritys, joka 

suostuu ottamaan vastaan viralliset paperit rajavastuuyhtiön puolesta, jos se esimer-

kiksi vastaanottaa kanteen. Rajavastuuyhtiö ei voi itse toimia agenttina ja vain yksi 

agentti voidaan määrittää. Jos agentti on yksityishenkilö, täytyy hänen olla Kaliforni-

an osavaltion kansalainen. Agentti voi olla osallisena yrityksen toiminnassa. (Cali-

fornia secretary of state www-sivut 2017.) 

  

4. 

Liiketoimintasuunnitelman teko ei ole pakollista Kaliforniassa, mutta se on kuitenkin 

hyvin suositeltua.  

 

5. 

Tiedonannon lähettäminen ministeriölle tapahtuu lomakkeella LLC-12. Lomake tu-

lee täyttää viimeistään 90 päivän kuluessa LLC-1 lomakkeen lähettämisen jälkeen. 

Alkuperäinen lomake täytyy postittaa ministeriölle. Tiedonannon lomakkeesta tulee 

löytyä seuraavat tiedot:  

- Rajavastuuyhtiön nimi ja Kalifornian ministeriön asiakasnumero 

- Agentin nimi ja osoite  

- Rajavastuuyhtiön päätoimipaikan osoite, postitusosoite 

- Hallinnon jäsenten nimet ja osoitteet, jos nämä on valittu ja jos ei tarvitaan rajavas-

tuuyhtiön jäsenten nimet ja osoitteet 

- Sähköpostiosoite, jos yhtiö haluaa saada tiedotuksia ministeriöltä elektronisesti 

- Yrityksen liiketoiminnan muoto  

(California secretary of state www-sivut 2017.) 
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6. 

 Kaikkien rajavastuuyhtiöiden täytyy maksaa veronsa Kalifornian verohallinnolle  

(California Franchise Tax Board, FTB), jos yritys on perustettu Kaliforniaan, rekiste-

röity Kaliforniaan tai harjoittaa liiketoimintaa Kaliforniassa.  

Jokaisen rajavastuuyhtiön Kaliforniassa täytyy suorittaa 800 dollarin suuruinen mi-

nimi vero Kalifornian verohallinnolle. Rajavastuuyhtiöt, joilla on tuloja yli tiettyjen 

rajojen, täytyy suorittaa veromaksut perustuen vuosittaiseen tuloon. 

Kaikkien rajavastuuyhtiöiden täytyy täyttää lomake 568 (California Form 568). Ra-

javastuuyhtiön tulonpalautus ilmoitetaan huhtikuun 15. päivään mennessä verovuo-

den päätyttyä. (California secretary of state www-sivut 2017.) 

 

7. 

 Riippuen rajavastuuyhtiön liiketoiminnasta täytyy yhtiön hoitaa verotettavat velvol-

lisuutensa. Näitä voivat olla esimerkiksi: EIN (Employer identification number) Jos 

yhtiöllä on enemmän kuin yksi jäsen, täytyy sen saada verohallinnolta työntekijän 

henkilöllisyystodistus, vaikka yhtiöllä ei olisi yhtään työntekijää. Poikkeuksena yh-

den jäsenen rajavastuuyhtiö, jossa ei ole yhtään työntekijää tätä ei tarvita. EIN:n voi 

hakea täyttämällä hakemuksen (IRS) verohallinnon sivulla tai postittamalla IRS- lo-

makkeen  SS-4. (California secretary of state www-sivut 2017.) 

 

Riippuen yhtiön liiketoiminnasta erilaisia lisenssejä tulee täyttää. Kun opinnäytetyön 

aiheena on alkoholin vienti/tuonti. Esittelen nämä lisenssit myöhemmässä vaiheessa.  

Kun yhtiö harjoittaa myyntiä ja työllistää ihmisiä tarvitsee sen rekisteröityä alan Ka-

lifornian veroviranomaiselle. Esimerkiksi jos yritys kerää myyntiveroa tarvitsee sen 

rekisteröityä Californian state board of equalization (BOE). Työnantajan verotusta 

varten täytyy yhtiön rekisteröityä Californian employment development department 

(EDD). (California secretary of state www-sivut. 2017.) 
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Taulukko 1. Yhtiön perustamisen toimenpiteet. 

 

Vaihe Toimenpide Lomake Hinta 

1 Nimen valinta Name reservation 

form 

10$ 

2 Arkistoi organisaa-

tion artiklat Osa-

valtion ministeri-

öön 

LLC-1 70$ 

3 Määritä rekisteröi-

ty agentti 

- - 

4 Tee liiketoiminta 

suunnitelma 

Ei pakollinen - 

5 Lähetä tiedonanto 

osavaltion ministe-

riöön 

LLC-12 20$ 

6 Täytä verovelvolli-

suudet Kalifornian 

verohallitukselle 

EIN 

Business licences 

Sales and employ-

er tax 

800$ 

7 Hoida muut vero-

järjestelyt ja muut 

säädetyt vaatimuk-

set 

- - 
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5 YHDYSVALLAT  

 

5.1 Yhdysvaltojen maaprofiili 

Yhdysvaltojen maamassa on 9,833,517 neliökilometriä mikä tekee siitä maailman 

neljänneksi isoimman valtion. Yhdysvallat on jaettu 50 osavaltioon. Washington 

D.C, Puerto Rico, Samoa ja Neitsytsaaret pois luettuna. Heinäkuussa 2017 Yhdysval-

tojen väestöarvio CIA factbookin mukaan oli 326,625,791 henkilöä mikä tekee siitä 

kolmanneksi väestörikkaimman valtion maailmassa. Yhdysvaltojen talous on kol-

manneksi suurin maailmassa. Bruttokansantuote henkilöä kohden on 2016 vuoden 

arviona 57.400 Yhdysvaltojen dollaria. (CIA, Factbook www-sivut 2017.) 

 

 

Koska maa on valtava ja etäisyydet pitkät, eri osat maasta voivat erota toisistaan 

luonnon ja kulttuurin puolesta hyvin paljon. Maa kokonsa vuoksi kattaa neljä eri ai-

kavyöhykettä. Luonnonvarat maassa ovat valtavat ja se on yksi suurimmista hiilen, 

kaasun, öljyn, metallien ja tuottajista. Maan talous on erittäin moninainen ja se on 

maailman johtava korkean teknologian innovaattori. (CIA, Factbook www-sivut 

2017.) 

 

Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä on jaettu kolmeen eri osioon: toimeenpanoelin, 

lainsäädäntöelin ja tuomioelin. Toimeenpanoelintä johtaa presidentti Donald Trump, 

joka valittiin vuonna 2016. Hän on Yhdysvaltojen 45. presidentti. Presidentillä on 

varapresidentti. Yhdysvaltojen järjestelmässä ei ole pääministerin virkaa. Presidentti 

johtaa politiikkaa ja hänellä on suhteellisen paljon valtaa. Presidentti ehdottaa lain-

säädäntöä kongressille ja omaa veto-oikeuden. Hän on asevoimien johtaja ja nimittää 

korkeimman oikeuden tuomarit. Hän omaa oikeuden tehdä sopimuksia ulkomaiden 

kanssa, johtaa puoluettansa ja valitsee kabinetin kongressin oikeutuksella. (CIA, 

Factbook www-sivut 2017.) 
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5.1.1 Kalifornian osavaltio 

Kalifornia on Yhdysvaltojen länsirannikolla sijaitseva osavaltio. Se on Yhdysvalto-

jen väestörikkain osavaltio väkiluvulla 39,250,017 (2016 vuoden arvio) ja maa-

alueensa puolesta Yhdysvaltojen kolmanneksi isoin. Sen pääkaupunki on Sacramento 

ja väestörikkain kaupunki Los Angeles, joka on Yhdysvaltojen toiseksi väestörikkain 

New Yorkin jälkeen. Kalifornian talous on isompi kuin yhdenkään osavaltion. Jos se 

oli valtio olisi se kuudenneksi isoin talous maailmassa ja 35. väestörikkain. Vuoden 

2015 BKT per asukas oli $30,318. (Census.gov www-sivut 2017.)  

 

5.1.2 Yrityskulttuuri 

Yrityksen ponnistaessa ulkomaisille markkinoille on sen otettava huomioon kulttuu-

rilliset erot. Suomessa yrityskulttuuri on hyvin erilaista kuin Kaliforniassa. Kulttuuri 

on elämäntapa, joka peritään sosiaalisesta ympäristöstä. Kulttuuri sisältää tietoisia ja 

epätietoisia arvoja, ideoita, asenteita, uskomuksia, estetiikkaa ja ihmiskäytöstä.  

Geert Hofstede on määritellyt kulttuurin kollektiiviseksi mielen ohjelmoimiseksi, 

joka erottaa yhden kategorian jäsenet toisesta. Markkinoinnissa nämä asiat täytyy 

ymmärtää osata käyttää hyväkseen. Kulttuurin huomioimatta jättäminen voi olla iso 

virhe. (Green & Keegan 2003, 134-135.) 

 

Kommunikointi ja kieli ovat ongelmia, joita yritykset kohtaavat käydessään kansain-

välistä kauppaa ja jotka ovat elintärkeitä markkinoinnille. Kieli on työkalu, jota voi-

daan käyttää kommunikoinnissa asiakkaan, jakelijan, varastoijan ja toimitusketjun 

kanssa. Käyttämällä tulkkeja voi yritys välttää kalliita virheitä, joita syntyy väärin-

ymmärryksistä. Puhuttu kieli on suhteellisen helppo oppia, mutta erilaisissa kulttuu-

reissa non-verbaali kieli voi olla erilaista. Molemmat ovat tärkeitä kasvotusten käy-

dyissä neuvotteluissa. Vaikka Yhdysvaltojen virallinen kieli on englanti, on markki-

noijan otettava huomioon, että espanjaa saattaa myös tarvita, koska Yhdysvalloissa ja 

etenkin Kaliforniassa asuu erittäin suuria määriä espanjan kieltä puhuvia ryhmiä. 

(Green & Keegan 2003, 142-143.) 
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Kulttuurit voidaan jakaa matalan ja korkean kontekstin kulttuureihin. Yhdysvallat ja 

Suomi voidaan luokitella matalan kontekstin kulttuureiksi, missä puhuttu kieli on 

tärkein osa kanssakäymistä. Sanat valitaan tarkkaan ja vedotaan faktoihin.  Tämä tar-

koittaa sitä, että kaikki sopimukset on parempi tehdä kirjallisena. Matalan kontekstin 

kulttuureissa ihmisillä on tyypillisesti oman tilan tarve ja aika käsitys on monokroni-

nen ja lineaari. (Green & Keegan 2003, 147.)  

 

Geert& Hofstede on luonut kulttuureille viiden ulottuvuuden mallin: Valtaetäisyys, 

individualismi, maskuliinisuus, epävarmuuden välttäminen ja aikaorientaatio. Valta-

etäisyys mittaa tasa-arvoa yksilöiden välillä yhdyskunnassa. Suomalaisilla on matala 

valtaetäisyys verrattuna yhdysvaltalaisiin. Suomalaisilla ei ole vahvoja sosiaalisia 

luokkia kuten Yhdysvalloissa. Individualismi kulttuurissa kertoo kuinka suuresti ih-

miset kuuluvat ryhmiin ja laittavatko he ryhmän edun ensisijalle vai omansa. Mo-

lemmat sekä yhdysvaltalaiset että suomalaiset ovat enemmän individualisteja kuin 

kollektivisteja. Kolmas ulottuvuus maskuliinisuus selittää sosiaaliset roolit mitä mie-

hillä ja naisilla pitäisi olla. Suomalaiset ovat hyvinkin tasa-arvoisia sukupuolten vä-

lillä kun taas yhdysvaltalaiset ovat konservatiivisimpia. Naisilla on rooli lasten kas-

vattajina ja miehillä on materiaalinen vastuu. Asia on kuitenkin muuttumassa. Naisia 

näkyy enemmän yrityselämässä ja politiikassa. Epävarmuuden välttäminen mittaa 

kuinka yhteiskunta ottaa vastaan epävarmat tilanteet ja mikä on mukavuusalueella. 

Yhdysvaltalaiset sietävät enemmän epävarmoja tilanteita kuin suomalaiset, mutta 

maiden välillä ei ole suurta eroa. Aikaorientaatiossa yhdysvaltalaiset sijoittuvat kor-

kealle, mikä tarkoittaa, että kaiken pitäisi tapahtua nopeasti. Suomalaisilla ei ole ai-

van niin kiire. Ulottuvuudet helpottavat ymmärtämään kulttuurien eroja ja syitä miksi 

ne eroavat. Ymmärtämällä kulttuuria voi markkinoija kehittää oikean tavan kulutta-

jabrändin luomiseksi. 

(Green & Keegan 2003, 149-151, Griffin & Pustay 1999.) 

 

 Yrityskulttuuri Yhdysvalloissa perustuu eurooppalaisiin kulttuureihin ja sen on ke-

hittänyt etenkin valkoiset miehet. "Amerikkalainen unelma" perustuu uskomukseen, 

että kova työ palkitsee. Nopeus ja kärsimättömyys on normaalia ja nopeat päätökset 

nähdään kilpailuetuna. On tärkeää olla ajoissa ja täsmällinen sillä yhdysvaltalaiselle 

aika on rahaa. Vaikka "small talk" on osa yrityskulttuuria, pidetään se kuitenkin ly-

hyenä. (Tamminen 2000, 136,144-145.) 
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Yhdysvaltojen kulttuuri on individualistinen. Siksi on tyypillistä, että neuvotteluihin 

ei osallistu montaa ihmistä. Neuvottelut ovat epämuodollisia ja neuvotteluosapuolet 

ovat tasa-arvoisia. Yhdysvaltalaisten ollessa lyhyeen aikaväliin orientoituneita, heille 

on luonnollista mennä suoraan asiaan lyhyen "small talkin" jälkeen. Hiljaisuus on 

yksi suurimmista eroista suomalaisten ja yhdysvaltalaisten välillä. Yhdysvalloissa 

hiljaisuus mielletään epämukavaksi, kun taas Suomessa se on lähes merkityksetöntä. 

Yhdysvaltalainen neuvottelu on avoin ja he pitävät sitkeistä neuvotteluista ja kovasta 

myyntiasenteesta. (Green & Keegan 2003, 146.) 

 

Tehtäessä kauppaa Yhdysvalloissa hyötyä on seuraavista asioista: laajat vaihtoehdot, 

mahdollisuudet, suuruudenhulluus, ajankäyttö, virheiden myöntäminen, tarve ja taito 

improvisoida, jatkuva etsintä uusille innovaatioille ja jatkuva kehitys. Yhden viralli-

sen kielen ansiosta markkinoille on helpompi päästä. Yhdysvaltojen markkinat muut-

tuvat jatkuvasti ja on hyvä ymmärtää, miksi joitain tuotteita ostetaan ja joitain ei. 

Yhdysvaltojen valtaville markkinoille mennessä on erityisen tärkeää olla oikealla 

ajankohtana liikkeellä. On tärkeää kehittää uusia innovaatiota, tuotteita ja palveluja, 

joita asiakkaat tarvitsevat tai voivat tarvita. Yhdysvalloissa on oltava valmis kokei-

lemaan uusia ideoita ja jos yksi tuote kymmenestä onnistuu, on tulos hyvä. Ihmiset 

ottavat riskejä ja heidät palkitaan onnistumisesta. Kuitenkaan heitä ei normaalisti  

rankaista epäonnistumisesta. (Tamminen 2000, 184-185, Nieminen & Väyrynen 

1999, 146-147, 152-155.)  

 

Yhdysvaltain talous perustuu kapitalismiin, joten lähes kaikki työntekijät ovat sisäi-

sesti yrittäjiä mieleltään. Individualismilla on vahva vaikutus yrityskulttuuriin ja 

oman uran edistäminen on jokaisen työntekijän prioriteetti. Yhdysvallat on universa-

listinen maa. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat keskittyneitä seuraamaan pi-

kemminkin sääntöjä kuin ihmisten välisiä suhteita. Tämän voi huomata johdossa. 

Universalistille sopimus ei ole sopimus ennen kuin se on kirjallinen. Viennissä ja 

tuonnissa tämä on erityisen tärkeää. Vaikka olisi tehty suullinen sopimus, on silti 

suositeltavaa, että siitä tehdään kirjallinen. Väärinymmärrysten varalta kansainväli-

sessä kaupassa on hyvä tehdä kirjallinen sopimus, jotta säästytään osapuolten välisil-

tä väärinymmärryksiltä, sillä kiistat voivat tulla kalliiksi. Sopimusta kirjoittaessa voi-

vat osapuolet sopia kumman maan tuomioistuimessa mahdollinen kanne hoidetaan. 
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Yhdysvaltojen ja Suomen tuomioistuimet eroavat toisistaan huomattavasti. (Tammi-

nen 2000, 140, Trompenaars & Hampden-Turner 1997, 29, 118, 186-190, Johnson 

2002, 280-281.) 

 

5.2 Alkoholin maahantuontilupa  

Koska alkoholi on Alcohol and tobacco tax trade bureau - hallinnon alainen tuote, on 

tuotteelle hankittava tarvittavat luvat maahantuontia varten. Yritys, joka suunnittelee 

panimotuotteiden tuomista Yhdysvaltoihin täytyy hakea liittovaltion lupaa (Federal 

basic importers permit). Maahantuontiluvan saadakseen tulee täyttää hakemus Appli-

cation for Basic Permit under the Federal Alcohol Administration Act" on TTB F 

5100.24. Tämä voidaan tehdä elektronisena tai paperisena versiona. Saadakseen 

maahantuontiluvan täytyy yrityksellä olla henkilökuntaa ja toimipiste Yhdysvallois-

sa. Maahantuojat ovat myös velvollisia liittovaltion verotukselle ja tullaukselle. U.S. 

Customs and Border Protection (CBP) kerää kaikki liittovaltion valmisteverot alko-

holituotteista. CBP kerää myös tullimaksut. Maahantuojien täytyy rekisteröityä alko-

holin välittäjiksi ja täyttää lomake TTB F 5630.5 Alcohol dealer registration ennen 

kuin se voi toteuttaa liiketoimintaa. (Alcohol and tobacco tax trade bureau www-

sivut 2017.)  

 

5.3 Tullimaksu 

Tuonnilla tarkoitetaan tullitoiminnassa tavaran tuomista Yhdysvaltojen tulliin. Ennen 

tavaran käyttöönottoa tai eteenpäin myyntiä tavara on tulliselvitettävä. Tullin määrä 

vaihtelee tullinimikkeittäin ja on yleensä prosentuaalinen. Edellytyksenä on tarkka 

tavarankuvaus oikealle tariffille ja siten oikeansuuruisen tullin määräämiselle. Yh-

dysvalloissa Harmonized tariff system (HTS) asettaa tullimaksun lähes jokaiselle 

esineelle, joka on olemassa. Oman tuotteen tullimaksun voi osittain selvittää itse U.S 

international trade commissionin tariffi- tietokannasta (The U.S. International Trade 

Commission-Tariff Database).  Maahantuotavista tavaroista kannetaan lakisääteiset 
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tullit, verot sekä maksut, mitkä määräytyvät tavaran tullinimikkeen, alkuperän sekä 

tullausarvon perusteella. (Yritys-Suomi www-sivut 2016.)  

 

5.4 Vaatimukset tuotteelle Yhdysvalloissa 

Olut luokitellaan alkoholituotteeksi ja siksi Kalifornian lain mukaan tarvitsee jokai-

sessa olutpakkauksessa olla tietyt merkinnät, jotka on hyväksytty TTB:n toimesta. 

Nämä hyväksyy Alcohol labeling and formulation division (ALFD), jonka tehtävänä 

on taata oikea verotusluokka alkoholituotteille ja samalla taata, että etiketit pakkauk-

sissa ovat liittovaltion lakien ja säännösten mukaiset. Pakkausmerkintöjen tarkoitus 

on tarjota kuluttajalle riittävä määrä tietoa laadun ja tuotteen tunnistamiseen, sekä 

ennaltaehkäistä kuluttajan harhaanjohtamista ja samalla lisätä tämän tietämystä. Jo-

kaisen maahantuotavan alkoholituotteen täytyy saada oma sertifikaatti Certificate of 

label approval (COLA), mitkä voi tehdä TTB:n sivuilla elektronisesti. Hakemuksen 

käsittelyssä saattaa kestää jopa 90 päivää, joka kannattaa ottaa huomioon. (Alcohol 

and tobacco tax trade bureau www-sivut 2017.) 

 

5.4.1 Pakkausmerkinnät 

Kuten Suomessakin, olut on tuote Yhdysvalloissa, jota tuodessa tulee pakkauksessa 

olla tietyt pakkausmerkinnät. Pakkausmerkinnät eroavat Suomen pakkausmerkin-

nöistä ja tuotteen saamiseksi markkinoille laillisesti tulee yrityksen hakea TTB:n hy-

väksyntä pakkausmerkinnöille (COLA). Alle on lueteltu mitä oluen pakkausmerkin-

nät Yhdysvalloissa tulisi sisältää.  

 

Oluen pakkausmerkinnät täytyy sisältää: 

• Brändin nimen, jotta kuluttaja voi tunnistaa ostettavan tuotteen. Rajoituksena 

on, että nimi ei saa olla harhaanjohtava tuotteen iän, lähtöperän tai ominai-

suuksien puolesta. 
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• Pakkausmerkintä täytyy sisältää oluen luokituksen. Esimerkkinä luokista: 

Ale, Stout, Lager, Porter. Luokitukseen on omat ohjesääntönsä Yhdysvallois-

sa.  

• Pakkauksen tilavuus tulee olla merkittynä imperialistisella järjestelmällä. 

Esim. Nesteunssi.  

• Alkoholisisältö prosentteina 

• Värikoodit, jos tuotteen väriä on muutettu värjäämällä.  

• Sulfiittipitoisuus, jos tuotteessa esiintyy sulfiittipitoisuuksia joka ylittää 10 

per miljoona osaa.  

• Aspartaamimerkintä, jos tuotteen valmistuksessa on käytetty aspartaamia tai 

sitä siinä esiintyy.  

• Draft/draught-merkintä, jos olut on pastöroitu tai valmistuksessa on käytetty 

jotain metodia bakteerien vähentämiseen, tulee pakkausmerkinnässä olla 

Draft merkintä.  

• Nimi ja osoite: Tämä voi olla joko valmistajan tai maahantuojan osoite.  

• Alkoholin määrä tulee olla merkittynä prosentteina pakkausmerkintään.  

• Jos alkoholituote on tuotu jostain toisesta maasta vaaditaan lähtömaa merkin-

tä pakkaukseen. Hyväksytyt tavat merkinnälle ovat "Product of (maa)" ja 

"Produced/Brewed in (maa)."  

• Lite/light/low-carb: Vapaaehtoinen merkintä, jonka voi lisätä jos pakkaus-

merkintään on lisätty annoksen keskimääräinen kalori, hiilihydraatti, proteiini 

ja rasvamäärä.  

• Pakolliset varoitusmerkinnät:  

GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women 

should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of 

birth defects. 

(2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or 

operate machinery and may cause health problems. 

• Allergeenimerkinnät ovat vapaaehtoisia, mutta oikeusturvan kannalta järkeviä 

sisällyttää.  

(Electronic code of federal regulations www-sivut 2017.) 
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Kuva 1. Havainnollistava etiketti. (Alcohol and tobacco tax trade bureau www-sivut 

2017.) 

 

5.4.2 Reseptin hyväksyntä 

Alkoholia tuotaessa Yhdysvaltoihin tarvitsee alkoholituotteen resepti hyväksyttää 

TTB:llä. Ennen kuin saadaan lupa etikettiin, tuotteella tarvitsee olla tämä hyväksyn-

tä. Ensimmäisenä tarvitsee selvittää, tarvitseeko tuote laboratorioanalyysin reseptin 

hyväksymisen lisäksi. Laboratorioanalyysiä ei tarvitse teettää, jos tuote on pantu 

käyttäen perinteisiä valmistusmenetelmiä. Maun lisäämiseksi olueen on liitteessä 6 

lueteltu mitä olueen saa lisätä, että mielletään perinteiseksi valmistusmenetelmäksi. 

Liitteessä 5 on lueteltu mitkä valmisteet tarvitsevat laboratorioanalyysin. Huomioita-

va on, että TTB voi pyytää halutessaan laboratorioanalyysin tapauskohtaisesti. Labo-

ratoriotestiä varten tarvitsee maahantuojan toimittaa 750ml näyte, ilmoitus valmistus-

tavasta ja kopio maahantuonnin perusluvasta.  Reseptin hyväksyntä ei ajallisesti kes-
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tä muutamaa päivää kauempaa. (Alcohol and tobacco tax trade bureau www-sivut. 

2017.) 
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6 VIENTIPROSESSI 

 

6.1 Vientisuunnitelma 

Kun yrityksellä on halua lähteä viemään tuotteitansa, tulee sen analysoida organisaa-

tionsa, sen valmistuskapasiteettia ja luoda vientistrategia. Suunnitelma on erittäin 

tärkeä osa vientiprosessia, koska se hahmottaa mitä yrityksen täytyy tehdä tai paran-

taa toiminnassaan. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää tehdä riskianalyysi, sillä se voi 

säästää yrityksen monilta yllätyksiltä. Ulkomaille lähdettäessä tapa, jolla yritys on 

saavuttanut ja ylläpitänyt vahvaa markkina-asemaansa Suomessa on harvoin menes-

tyksellinen uusilla vientimarkkinoilla.  

(Fintra, vientiopas 2000.) 

 

Lähtökohtina vientisuunnitelmalle on yrityksen päämäärä, liikeidea ja strategia. Yri-

tyksen omat resurssit asettavat luonnollisesti omat rajoitteensa yrityksen vientitavan 

ja kansainvälisten strategioiden valinnalle. Kun kyseessä on alkoholituote, rajaa tuo 

strategian valintaa markkina-alueen olosuhteiden kanssa. Kaikkien strategioiden poh-

jana on oma voima suhteessa ulkoisiin voimiin. Yrityksen täytyy pohtia omia toimin-

tavaihtoehtojansa. Osa niistä tulee karsiutumaan pois, kun verrataan yrityksen resurs-

seja suhteessa markkinoihin ja kilpailijoihin. Jos vientimaan kilpailijat ovat suurem-

pia, onko yrityksellä tarjottavana jotain omaperäistä. Jos ei ole tarjota "kilpailuvalt-

tia" on epäonnistuminen todennäköisempää. Pääsääntönä on mitä pienemmät resurs-

sit sitä kapeampi on yrityksen tähtäin oltava. (Pasanen 2015 32,33.) 

 

Koska kyseessä on alkoholituote, tulee tuote itsessään analysoida. Rikkooko se jotain 

rajoituksia tai lakeja kohdemaassa ja voiko sitä fyysisesti kuljettaa tai kuinka paljon 

soveltuva pakkaustyyppi ja kuljetus tulee kustantamaan?  

 

Vientisuunnitelmaa hahmotellessa siihen tulisi sisällyttää seuraavat osat: 

 

• Liikeidea 

• Rahoitus 
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• Budjetti 

• Aikataulu 

• Riskinkantokyky 

• Henkilöstön resurssit 

• Markkinaosuus ja asema kotimarkkinoilla 

• Tuote 

• Tuotekehitys 

• Vientistrategia ja markkinointi 

• Kohdemaan markkinaolosuhteiden analyysi 

 

Yrityksellä pitäisi olla valmis suunnitelma, miten kaikki toteutetaan ja toteutuksen 

jälkeen yrityksen tulisi tietää kuinka mitata, kehittää ja valvoa prosessia. Jokaisella 

päätöksellä tulisi olla hyvä pohja ja suunnitelman tulisi olla realistinen. (Fintra, vien-

tiopas 2001, 11-14, Karhu 2002, 94-98.) 

 

6.2 Kuljetus ja jakelusuunnitelma 

Ulkomaanvientiä suunnitellessa voi olla hyvä vaihtoehto hyödyntää toista kotimaista 

yritystä tai paikallista vientiagenttia tuotteiden viennissä. Tuote voidaan joko myydä 

paikalliselle vientikumppanille, joka voi käyttää sitä viennissä oman tarjoamansa 

osana. Yhteistyössä on etuja varsinkin pk-yrityksille, sillä yritysten rajallisten resurs-

sien teho moninkertaistuu, kun panoksia ja riskejä voidaan jakaa useamman kesken. 

(Yritys Suomi www-sivut 2017.) 

 

Toinen vaihtoehto on myyminen suoraan paikallisten myyntikanavien kautta, jossa 

käydään kauppaa suoraan kohdemaassa sijaitsevien myyntikanavien kautta. Tässä 

strategiassa ulkomainen yhteistyökumppani hoitaa tuotteiden ja palvelujen markki-

noinnin, jakelun ja myynnin. Tässä etuna on paikallisen yrityksen tietämys paikalli-

sista oloista ja käytännöistä sekä yhteistyökumppanilla on käsitys markkinatilantees-

ta. (Yritys Suomi www-sivut 2017.) 
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Tuote voidaan myös myydä suoraan loppuasiakkaalle käyttämättä välikäsiä. Houkut-

televaa tässä olisi suuremman katteen saaminen. Haasteellista strategiassa on mark-

kinointi, sillä se vaatisi huomattavan määrän resursseja sekä asiakkaiden pitäisi olla 

tietoisia alkoholin maahantuontiin liittyvistä asioista. (Yritys Suomi www-sivut 

2017.) 

 

6.3 Toimituslausekkeet 

 

Kuvio 2. Toimituslausekkeet (Logistiikan maailma www-sivut 2018.) 

 

Toimituslausekkeet ovat kansainvälisesti käytössä olevia toimitusehtoja, jonka on 

luonut kansainvälinen kauppakamari (ICC) ICC on perustettu 1919 ja on sen jälkeen 

asemoitunut asiantuntijaksi kauppaan liittyvissä asioissa. Toimituslausekkeet luotiin  

kansainvälisen kaupan yhdenmukaistamiseen. (Räty 2006, 10-11.) 

 

Toimituslausekkeiden tehtävänä on selvittää yksinkertaisesti ja yleisesti, mitä ostaja 

ja myyjä ovat sopineet kauppasopimuksessa liittyen kaupan kohteena olevan tavaran 

siirtoon myyjältä ostajalle. Toimituslausekkeiden käytön etuna on, että kaupan osa-

puolten ei tarvitse liittää kauppasopimukseen valtavaa määrää yksityiskohtia kustan-

nusten, vaaranvastuun ja tarpeellisten toimenpiteiden ja muodollisuuksien hoidossa. 

(Pasanen 2015, 252)  
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Uusimmat toimituslausekkeet julkaistiin 2010 ja toimitusehtoja on 11. Toimituslau-

sekkeita käyttäessä kaupan osapuolten ei tarvitse luetella kaikkia yksityiskohtia, vaan 

he voivat käyttää vain yhtä toimituslauseketta, joka määrittelee ostajan ja myyjän 

vastuut. Nämä termit ovat yleisiä ja osana kauppasopimusta. Toimituslausekkeita voi 

muokata, sekä myyjä että ostaja voivat lisätä ylimääräisiä yksityiskohtia. (Räty, 19) 

 

Toimituslausekkeet ovat: EXW (noudettuna), FCA (vapaasti rahdinkuljettajalla), 

CPT (kuljetus maksettuna), CIP (kuljetus ja vakuutus maksettuna), DAT (toimitettu-

na terminaalissa), DAP (toimitettuna määräpaikalle), DDP (toimitettuna tullattuna), 

FAS* (vapaasti aluksen sivulla), FOB* (vapaasti aluksessa) CFR* (kulut ja rahti 

maksettuina, CIF* (kulut, vakuutus ja rahti maksettuina). Listan ensimmäiset seitse-

män lauseketta sopivat kaikille kuljetusmuodoille ja listan neljä viimeistä (FAS, 

FOB, CFR ja CIF) vain vesikuljetuksille. (Logistiikan maailma www-sivut 2018.) 

 

6.4 Tie ja merikuljetus 

Mahdolliset kuljetusmuodot liittyen opinnäytetyöhön ovat meri-, maantie-, ilma- ja 

rautatiekuljetukset. 

Oluen vieminen Yhdysvaltojen Kaliforniaan tapahtuu tiekuljetuksella ja luonnollises-

ti merikuljetuksella ilmakuljetuksen ollessa huomattavasti kalliimpi vaihtoehto. Me-

riliikenteessä kuljetettiin tavaraa vuonna 2017 yhteensä 98,8 miljoonaa tonnia, joista 

viennin osa oli 51.5 miljoonaa tonnia. 

 

Esikuljetus satamaan tapahtuu tiekuljetuksella sen ollessa helpoin ja joustavin vaih-

toehto. Kuljetussopimus syntyy annetun tarjouksen tai toimeksiannon muodossa. 

Viejä on velvoitettu antamaan kuljetusliikkeelle oikeat tiedot tavarastaan.  

Kuljetukseen olennaisena liittyy rahtikirja, joita on laadittava vähintään kolmena 

kappaleena, lähettäjälle vastaanottajalle ja rahdinkuljettajalle. Kuljetuksen aikana 

rahdinkuljettaja on vastuussa tavarasta ja siksi tavara täytyy tarkistaa, onko tavara 

todellakin sitä mitä rahtikirjaan on merkitty ennen kuljetuksen alkua.   

Suomessa tärkeimmät vientisatamat ovat Helsinki, Kotka ja Rauma. Näistä voi vien-

tisuunnitelmaa laatiessa käyttää mitä vain. Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista 
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suurin osa tapahtuu merikuljetuksena. Laivakuljetuksen etuna on, että se mahdollis-

taa suurien määrien viemisen sen ollessa myös kustannuksien kannalta halvin vaihto-

ehto. (Logistiikan maailma www-sivut. 2018) 

 

Merirahtiliikenteessä keskeiset toimintamuodot ovat hakurahti, sopimus ja linjalii-

kenne. Hakurahtiliikenteellä tarkoitetaan tavaroiden ja tuotteiden kuljettamista sa-

tunnaisten satamien välillä ilman säännöllistä aikataulua. Kysyntä ja tarjonta määrää 

yleensä rahdin.  

 

Matkarahtauksessa alus tai varustamo ottaa lastin kuljetettavaksi lastaussatamasta 

purkusatamaan ja rahti määritetään yleensä tonniperusteisesti dollareina.  

Linjaliikenteessä alukset kulkevat ennalta määrätyillä reiteillä määrätyillä pysähdys-

satamilla ja ennalta ilmoitettujen aikataulujen mukaan. Noin 10-15 prosenttia maail-

man kauppalaivastosta on linjaliikenteessä. Nykyisin overseas-konttiliikenteessä 

toimitaan lähes päivän tarkkuudella. Linjaliikennemarkkinoilla kontti ja yksikkötava-

raliikenne ovat tulleet keskeiseksi osaksi ja nykyään puhutaankin globaaleista kontti-

kuljetusjärjestelmistä. Linjaliikenteen aluksissa kuljetetaan suurilta osin jalostettuja 

tuotteita. Linjan kuljetuskapasiteettia voidaan tarjota Non Vessel operatin common 

carrier -järjestelmän kautta, joka tarkoittaa sitä, että kyseinen kuljettaja tarjoaa kulje-

tuspalveluja omissa nimissään operoimatta tai omistamatta aluksia. Konttiliikentees-

sä tämä toiminta on yleistä. Linjaliikenteen liikennöintialueet vaihtelevat. Lyhyim-

mät ovat Helsinki-Tallinna luokkaa ja pisimmät Rauma-Jacksonville (USA). Tavaran 

laivaus linjaliikenteessä voi tapahtua kahdella tapaa. Linjaliikennevarustamoilla on 

omat markkinointi- ja myyntitoimistonsa, joita yhtiöillä on kotimaan lisäksi myös 

muissa maissa ja satamissa mihin yhtiön laivat liikennöivät. Varustamoiden lisäksi 

lastitilaa myyvät myös varustamon agentit, jotka ovat itsenäisiä yrityksiä tai osa lo-

gistiikkapalveluja tuottavia ja välittäviä yrityksiä. Kahdella tapaa tarkoittaa, että las-

tinantaja voi varata tarvitsemansa lastitilan joko varustamon tai sitä edustavan agen-

tin kautta ja muodostaa sopimuksen kappaletavaran merikuljetuksesta. Tätä kutsu-

taan ”bookkaukseksi”, josta varustamo tekee booking noten. Kuljetus voi tapahtua 

yhden laivaajan täydessä kontissa, jota kutsutaan FCL (Full container load) menette-

lyksi tai vaihtoehtoisesti LCL (Lesser container load) mukaisesti kappaletavarakulje-

tuksena vakiolaivausehtojen mukaisesti. Tavaran luovutuksen yhteydessä saa laivaa-

ja tositteeksi tapahtumasta perämiehen kuitin (Mates receipt) tai tavarakuitin (Goods 
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receipt), jota vastaan varustamo antaa laivaajalle myöhemmin kuljetusasiakirjan eli 

konossementin. Linjaliikenteen rahdit määräytyvät monen perusteen mukaan ja ne 

vaihtelevat eri linjoilla ja merikuljetusmarkkinoilla. Määräytyminen perustuu itse 

rahtiin ja siihen vaikuttavat muut kuljetuksen tapahtumat. Rahtien tasoon vaikuttavat 

avoimiin markkinoihin perustuva kilpailu ja kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Kes-

keiset rahdin määräytymisperusteet ovat seuraavat:  

 

- Kuljetettavan tuotteen paino tai tilavuus 

- Ro-ro laivoissa rahti voi perustua kaistametrimäärään tai käytettyyn tilaan 

- Suuryksiköille kuten kontit ovat omat yksikkökohtaiset rahtinsa 

- Tavaran laatu vaikuttaa myös kuljetettavan tavaran rahtiin 

- Erikoistuotteet kuten jäähdytystä tarvitseville lasteille on omat rahtinsa  

- Konttiliikenteessä käytetään lukuisia rahdinmääräytymisperusteita. 

FCL menettelyssä voi lähettäjä valita lastaako konttinsa itse, jolloin koko 

kontti toimitetaan tavaran lähettäjälle lastattavaksi tai toimittaa tavaransa sa-

tamaan rahdinkuljettajalle lastatavaksi. LCL menettelyssä tavara lähetetään 

satamaan tai terminaaliin lastattavaksi ja puretaan vastaavasti purkusatamas-

sa. Samassa kontissa kuljetetaan muiden useiden eri laivaajien lasteja. Kont-

tikuljetuksissa on myös muita lisiä kuten THC (terminal handling charge) 

CSC (container handling charge) sekä ETC (equipment handling charge). 

 

Rahdit maksetaan joko prepaid- käteisrahtina tai collect- rahtina vastaanottajalta pur-

kusatamassa ennen tavaran luovutusta.  

Yhdysvaltojen Kaliforniaan vietäessä on välttämätöntä käyttää yhdistelmäkuljetusta. 

Yhdistetty kuljetus on kahden tai useamman kuljetusmuodon yhdistelmä. Nykyään 

standardikonttikoot mahdollistavat yhdistelmäkuljetuksien käyttämisen. 

(298–299, Melin 2011, 221, Logistiikan maailma www-sivut. 2018) 
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7 VEROTUS SUOMESSA 

 

7.1 Valmistevero ja väliaikaisen verottomuudenjärjestelmä 

Alkoholi- ja alkoholijuoma veroa kannetaan oluesta, viinistä, muista käymisteitse 

valmistetuista alkoholijuomista, jos valmistettavan tuotteen alkoholitilavuusprosentti 

ylittää 1,2%. Oluissa valmistevero koskee 0,5% tilavuusprosenttia ylittäviä tuotteita. 

Oluen valmistevero on vuoden 2018 korotuksen jälkeen seuraava. Oluelle 35,55 

senttiä senttilitralta etyylialkoholia. Alkoholiverotasot määritellään joko litralta val-

mista juomaa tai senttilitralta etyylialkoholia. Suomessa on ollut vuodesta 1995 

saakka voimassa pienpanimoille suunnattu veronalennus. Tarkoituksena tukea ja el-

vyttää paikallista oluen tuotantoa ja kompensoida isojen ja pienten panimoiden tuot-

teiden valmistuksen kustannuksen eroja. Vero toimii siten että pienpanimot jotka 

valmistavat alle 15 miljoonaa litraa olutta saavat porrastetusti 10-50 prosentti veron-

alennusta 10 miljoonan litran määrään saakka. Verovelvollisuus alkaa, kun tuotteet 

luovutetaan kulutukseen. Juoman alkoholipitoisuus on ilmoitettava verovelvollisen 

toimesta verohallinnolle 0,1 prosenttiyksikön tarkkuudella. Koska Suomi on yksi Eu-

roopan korkeimmista oluen valmisteverottajista, on houkuttelevaa viedä olutta Eu-

roopan talousalueen ulkopuolelle näiden korkeiden valmisteverojen välttämiseksi. 

Siirrettäessä valmisteveronalaisia tuotteita vientiin EU:n ulkopuolelle tulee varaston-

pitäjän tehdä tuotteille sähköinen hallinnollinen saateasiakirja EMCS- järjestelmässä. 

EU:n ulkopuolelle valmisteverottomuusjärjestelmästä tavaroita vietäessä, valmiste-

vero on aina maksamatta ja tavaran tulee lähteä valmisteverottomasta varastosta.  

Yhdysvaltoihin lähtevissä tuotteissa on sovellettava väliaikaisen valmisteverotto-

muuden järjestelmää. Järjestelmää voidaan käyttää, mikäli lähettäjä on rekisteröity-

nyt luvanhaltija. Lähettäjän täytyy hakea verohallinnolta lupaa toimia valtuutettuna 

varastonpitäjänä ja rekisteröitynä lähettäjänä. Tällöin rekisteröitynyt lähettäjä voi lä-

hettää tuotteet Yhdysvaltoihin yritykselle. Käyttäessä väliaikaisen verottomuuden 

järjestelmää tulee valmisteveronalaisen tuotteen valmistajalla olla veroton varasto, 

josta tuotteet lähetetään. (Tullin www-sivut 2018. Valtionvarainministeriön www-

sivut 2018.)  
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7.2 Juomapakkausvero 

Juomapakkausverolla pyritään vähentämään kertakäyttöisien juomapakkauksien ku-

lutusta. Vero koskee kaikkia juomapakkauksia, jotka kuuluvat tullitariffiryhmään 22, 

johon olut kuuluu. Veron suuruus on 51 senttiä pakatulta litralta. Juomapakkaus on 

veroton jos, jos se on uudelleentäytettävä tai raaka-aineena kierrätettävä ja kuuluu 

pantilliseen palautusjärjestelmään. Tuote kuitenkin on menossa Yhdysvaltoihin ja 

siksi juomapakkausveron voi hakea palautuksena takaisin. (Eduskunta www-sivut 

2018.) 
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8 ASIAKIRJAT VIENNISSÄ 

 

8.1 Vienti-ilmoitus  

Suomi on osa Euroopan unionia ja Euroopan unionin talous vastaa noin 20% maail-

man BKT:sta. Jäsenmaat harjoittavat yhteisiä tullikäytäntöjä sekä noudattavat EU:n 

lainsäädäntöä kansallisten lainsäädäntöjen kanssa. Kaikki vientituotteet Euroopan 

unionista täytyy tullata lähtömaassa. Tulli varmistaa laillisen tuotteiden kierron ja 

kerää verot ja tullimaksut samalla suojellen kauppaa. Viennissä tuotteet myydään 

unionin ulkopuolelle ja ne täytyy ilmoittaa tullille. Vientidokumentit koostuvat SAD- 

dokumenteista, kauppalaskusta sekä mahdollisista luvista ja lisensseistä. Mahdolliset 

tullietuihin oikeuttavat dokumentit perustuen valmistusmaahan kannattaa sisältää 

mukaan kuten EUR1 ja FORM A. Euroopan unionin ulkopuolelle myydyt tuotteet 

ovat arvonlisäverovapaita. Tästä johtuen tuotteen viejä saa yhden sivun SAD-

ilmoituksesta todisteeksi ja voi hakea ALV-vähennystä. Vientiprosessissa vietävät 

tuotteet tulisi esittää lähimmässä tullissa vientitoimituksen aloittamiseksi. Vienti-

ilmoitus annetaan SAD-dokumentilla ja kauppalaskulla. Vain alle 3000€ lähetyksissä 

voidaan tulli-ilmoitus antaa kohdemaan rajalla. Jos tuotteille tullaan antamaan etui-

suuksia valmistusmaan mukaan, tulisi EUR1 tehdä viimeistään tässä vaiheessa. SAD 

on perusta tulli-ilmoituksille Euroopan unionissa ja sen tarkoitus on vähentää doku-

mentaatiota ja asettaa standardeja tiedolle, jota kerätään. Nykyään sitä käytetään 

myös viennissä kolmansiin maihin ja EU:n ulkopuolelta EU:n sisällä liikkuviin tava-

roihin. SAD muodostuu kahdeksasta kopiosta, joista kolmea ensimmäistä käytetään 

viennissä kuljetusmuodosta riippumatta. (Euroopan komission www-sivut 2018, Tul-

lin www-sivut 2018.) 

 

8.2 Kauppalasku ja proforma 

Tulliviranomaiset vaativat kansainvälisiä lähetyksiä varten laskun.  Kauppalasku on 

yksi tärkeimmistä viennin dokumenteista.  Kauppalasku antaa tietoa myyjälle ostajal-
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le, rahdinkuljettajalle vakuutusyhtiölle, tullille, pankille etc. Tässä tapauksessa, kun 

myydään Yhdysvaltoihin olisi suotavaa, että kauppalasku on kohdemaan kielellä. 

Myyjän kannattaa olla tarkka tehdessään kauppalaskua, koska virheet laskussa tai 

puuttuva informaatio voivat johtaa kaupattavan tavaran luovutuksen myöhästymi-

seen. Esimerkiksi tulli pidättää tuotteen tai esimerkiksi maahantuoja saa kanteen tul-

lattavan tuotteen arvosta. Yhdysvaltojen tulli vaatii kauppalaskun alkuperäisenä.  

Laskusta tulisi selvitä seuraavat asiat  

• laskun tunniste ja antamispäivä 

• myyjän täydellinen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ar-

vonlisäverotunniste (tai yritystunnus). Jos myyjän EORI-tunniste on muu kuin 

hänen yritystunnuksensa, myös EORI-tunniste on ilmoitettava. 

• ostajan (ja vastaanottajan, ellei ole sama) täydellinen nimi ja postiosoite 

• tavaran lähtö- tai vientimaa 

• määrämaa 

• kuljetusta koskevat tiedot, esim. väline ja reitti 

• toimituslauseke ja -kokoelman nimi (esim. CIF Habarovsk, Incoterms 2010) 

• toimitusaika ja -tapa 

• maksuehto ja -tapa 

• tavarakollien merkit, numerot, paljous (ja mahdollinen tullinimikkeen vaatima 

kakkospaljous) ja laji 

• tarkka tavarankuvaus tavanomaista kauppanimitystä käyttäen ja kirjoitettuna 

• tullitariffinimike (HS-nimike) Oluelle nimikkeet ovat Keykeg 2203 00 10, 

pullot 2203 00 01 ja tölkit 2203 00 09) 

• tavaran hintatiedot käytetyssä valuutassa, yksikkö- ja kokonaishinnat tavarala-

jeittain 

• hinnanalennukset ja/tai mahdolliset lisäveloitukset sekä niiden perusteet 

• viennin tarkoitus (esim. korjattavaksi, näytteille) 

• tiedot mahdollisesta vientiluvasta 

• tarvittaessa myyjän ja ostajan käyttämien huolitsijoiden nimet ja osoitteet 

• viejän allekirjoitus, jos ostomaan viranomaiset sitä vaativat 

• Euroopan union ulkopuolelle tapahtuvassa viennissä pitäisi laskussa olla il-

moitus VAT 0% (Tullin www-sivut 2018.)  



42 

 

Yhdysvalloilla on tiettyjä vaatimuksia kauppalaskulle, joita ei ylempänä ole lueteltu.  

Yhdysvaltoihin tarkoitetusta kauppalaskusta tulee selvitä seuraavat asiat: määränpää-

satama, jos tuotteet on myyty ennen lähetystä, paikka ja aika, jolloin tuotteet on lai-

vattu ja valuutta, jolla tuotteet myydään. 

 

Tullausta varten voi laatia proformalaskun, joka on niin sanotusti näennäinen lasku, 

josta ilmenee tavaran arvo. Proforma on sisällöltään ja tietovaatimuksiltaan saman-

kaltainen kuin tavanomainen lasku. Proformaan ei sisällytetä maksuehtoa ja se ei ai-

heuta maksuvelvoitetta.  Ostaja saattaa tarvita proformalaskun saadakseen maahan-

tuontiluvan. Proformaa tarvitaan myös ilmaisten näytteiden, tavaroiden tai lisätilauk-

sien vuoksi, jotka löytyvät jo kauppalaskusta. Tulli tarvitsee proformaa arvioidakseen 

tuotteiden arvon ja näin määritelläkseen tullausarvon. Proformalaskuun täytyy sisäl-

lyttää Yhdysvaltojen viennissä lause ”value for customs purposes only”.  

Tulliviranomaiset vaativat laskun kaikille kansainvälisille lähetyksille. Myytäviksi 

tarkoitetuille hyödykkeille vaaditaan kauppalasku. Jos hyödykkeitä ei ole tarkoitus 

myydä tai lähetyksellä ei ole kaupallista arvoa tai se ei mene kaupalliseen tarkoituk-

seen (esimerkiksi henkilökohtainen lahja, näyte tai viallinen osa), on laadittava pro-

formalasku. Yksityiskohtaisesti ja tarkkaan täytetty lasku nopeuttaa tulliselvitystä. 

(Tullin www-sivut 2018.) 

 

8.3 Export control system EDI sanoma 

EDI on elektroninen tulli-ilmoitus. EDI järjestelmä tuli käyttöön EU:ssa vuonna 

2008. EDI:ssä asiakas täyttää tarvittavat tiedot ja lähettää sen elektronisesti tulliin, 

missä ne tarkastetaan ja joko hyväksytään tai hylätään. Tämä nopeuttaa tulli-

ilmoitusta, koska ilmoituksen voi tehdä missä vain ja ilmoittaja voi olla fyysisesti 

missä vain ja hänen täytyy näyttää dokumentit, vain jos niitä kysytään.   

 

Vienti-ilmoitussanoma on sanoma, jonka asiakas lähettää tullille, kun hän haluaa 

osoittaa tavaralle tulliselvitysmuodoksi viennin. Käytössä on yksi tekninen sanoma, 

jonka sisältö vaihtelee tapauksittain.  Vienti-ilmoitussanoma voi sisältää yksi- tai 
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kaksivaiheisen tullauksen tiedot. Yksivaiheisessa ilmoittamisessa ilmoitussanoma 

sisältää kaikki vienti-ilmoituksen tiedot lopullisena. Kaksivaiheinen ilmoittaminen 

on kyseessä, kun tiettyjä ensimmäisessä vaiheessa lähetetyn sanoman arviotietoja 

voidaan muuttaa toisessa vaiheessa.  Kummassakin vaiheessa lähetetään aina kaikki 

vienti-ilmoituksen tiedot. Ennakolta annetut vienti-ilmoitukset annetaan erikseen 

määriteltynä ajankohtana ennen tavaran esittämistä tullille. (Tullin www-sivut 2019.) 
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9 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA MENETELMÄT 

 

9.1 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää alkoholin viennin prosessia Yhdysvaltoihin 

siten, että tästä voi hyötyä jokainen Suomessa toimintaansa Yhdysvaltojen markki-

noille laajentava pienpanimo. Tarkoituksena oli luoda opas, joka kattaa tarpeelliset 

asiakirjat Suomessa sekä Yhdysvalloissa.  

 

Opinnäytetyö tehtiin käyttäen konstruktiivista tutkimusmenetelmää, koska päämää-

ränä oli tehdä suunnitelma, kuinka vastaavanlainen vientiprosessi ja yrityksen perus-

taminen voitaisiin tehdä. Konstruktiivinen tutkimus on innovaatista konstruktiota 

tuottava menetelmä, jolla pyritään ratkaisemaan reealimaailman ongelmia, edistäen 

sitä tieteenalaa, jossa sitä sovelletaan. Tämän tutkimuksen ydinkäsite eli uusi kon-

struktio on abstrakti käsite, jolla voi olla huomattava määrä mahdollisia toteutumia. 

Ihmisen luomat käsitteet kuten mallit diagrammit, suunnitelmat, organisaatioraken-

teet, kaupalliset tuotteet tai tietojärjestelmät ovat konstruktioita. Tunnusomaista näil-

le on se, että niitä ei ole löydetty vaan ne on keksitty ja niitä voi kehittää. Kehittämäl-

lä konstruktion, joka poikkeaa kaikesta, luodaan jotain uutta. Konstruktiivisen mene-

telmän ideaalinen tulos on, että tosielämän ongelma ratkaistaan uudella konstruktiol-

la ja tämä ongelmanratkaisu prosessi tuottaa suuren kontribuution sekä käytännön 

että teorian näkökulmasta. (Metodix www-sivut 2019.)   

Vertailukohtien löytäminen kvantitatiiviseen tutkimukseen olisi ollut huomattavan 

hankalaa, kun kyseessä on kuitenkin vientisuunnitelma, joka on usein luokiteltu yri-

tyssalaisuuksiksi. Opinnäytetyötä lähdettiin hahmottelemaan ja etsittiin aikaisempaa 

tietoa, joka on työn kannalta merkittävää. Työssä käytettiin dokumenttianalyysiä, 

joka on yksi perusanalyysimenetelmä. Dokumenttianalyysillä eli kirjallisten lähtei-

den analyysillä saadaan tutkittavalle ilmiölle taustaa ja uusia näkökulmia. Dokument-

tianalyysin aineisto voi koostua joko haastatteluista, verkkosivuista, muistioista, ar-

tikkeleista, tai muusta aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta. Menetelmässä tarkoituk-

sena on tehdä päätelmiä kirjallisessa muodossa olevasta aineistosta ja analysoida do-

kumentteja järjestelmällisesti luoden selkeä kuvaus tutkittavasta ja kehitettävästä asi-



45 

asta. Aineiston selkeyttäminen on prosessin tärkeimpiä kohtia, jotta voidaan tehdä 

selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä.  Aineisto oli hyvin hajanainen, joten tarkoituk-

sena oli luoda tästä yhtenäinen kokonaisuus, jota pystyy tulkitsemaan. Dokumentteja, 

joita työssä analysoitiin olivat kirjat, artikkelit ja nettisivut. (Ojasalo & Moilanen, 

2015.)  

Työ tehtiin tekijän näkökulmasta. Työssä esitetään, miten luodaan kuvitteellinen ty-

täryritys jo olemassa olevalle yritykselle ja näiden välille vientisuunnitelma. Tarkoi-

tuksena tuoda Suomessa tuotettu olut Yhdysvaltojen Kalifornian markkinoille.  

 

9.2 Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja toteuttaminen 

Kun kyseessä on laadullinen tutkimus konstruktiivisella tutkimusotteella, on aineis-

ton riittävyys ainoa mittari, jolla voidaan varmistaa tutkimuksen luotettavuus. Käy-

tettyäni työssäni montaa lähdettä, joista suurin osa on lakitekstiperäistä uskon, että 

lähteiden pitäisi olla luotettavia. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutki-

mus vastaa ilmiötä tai tässä tapauksessa suunnitelman tekoa. Itse menetelmä ei johda 

tietoon vaan menetelmä kuuluu valita sen mukaan mitä tietoa halutaan. Suunnitelman 

kannalta voidaan päätyä lähes minkälaiseen johtopäätökseen kuitenkin, kun tutkitaan 

aineistoja ja polkuja on monia. Valittujen vaihtoehtojen perustelu ratkaisee. Opinnäy-

tetyötä tehdessä aineisto muokataan sellaiseksi, että se on työn kommentoijien saata-

villa sekä tarkastettavissa.  
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10  TUTKIMUSTULOKSET 

 

10.1  Esimerkkiyrityksen esittely 

Esimerkkiyritykseksi valikoin Ranskasta lähtöisin olevan Malbe&Malbec USA LLC, 

koska tunnen yrityksen henkilökohtaisesti ja olen tutustunut yrityksen toimintata-

paan. Ranska kuuluu Euroopan unioniin, joten prosessi on samankaltainen. Mal-

bec&Malbec on viinitilojen konsultoimiseen ja maahantuontiin erikoistunut yritys 

Kalifornian Yhdysvalloissa, joka on perustettu vuonna 2008. Malbec&Malbec USA 

LLC on tytäryhtiö Ranskassa perustetulle Malbec&Malbec SARL Yhtiölle. Yritys 

aloitti toimintansa, kun Denis Malbec sai L-1 työviisumin Yhdysvaltojen Kaliforni-

aan. Yrityksen alkuperäisenä tarkoituksena oli vain konsultoida paikallisia viinitiloja 

viinien valmistuksessa, mutta yritys aloitti viinien maahantuomisen Ranskasta Yh-

dysvaltoihin pian yritystoiminnan käynnistyttyä. Yhtiö käyttää viinien maahantuomi-

seen yritystä nimeltä JF Hillebrand, joka on 1844 perustettu alkoholijuomien kulje-

tukseen erikoistunut yritys, jolla on toimintaa ympäri maailmaa. Hillebrand hoitaa 

esikuljetuksen viinitilalta Hampuriin, josta se lastataan kylmäkonttiin ja lähetään val-

tamerialuksella Philadelphian satamaan. Philadelphian satamassa tuo puretaan ja las-

tataan myös kylmäkonttiin ja kuljetetaan maakuljetuksena Kaliforniaan. Kuljetuksen 

aikana tuotteet ovat JF Hillebrandin vakuuttamia. Lähetyksen vakuuttaminen on jär-

kevää, kun kuitenkin puhutaan lämpötilaherkästä ja helposti särkyvästä tavarasta.  

Kaliforniassa viini viedään Groskopf Warehouse & Logistics yrityksen kylmävaras-

toon, josta se haetaan, kun loppukuluttajat, joita ovat kaupat ja ravintolat, tarvitsevat 

täydennystä.  

 

10.2 Toimintasuositukset vientiprosessille 

Suomessa mahdollisia yhteistyökumppaneita on monia kuljetuksen takaamiseksi. 

Näistä yksi tunnetuimmista on DB Schenker, joka tarjoaa ratkaisuja lämpötilasäädel-

tyyn kuljetukseen ja varastointiin. Yritys on toiminut juomateollisuuden logistiikka-
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kumppanina pitkään ja tietää juomateollisuuden vaatimukset. DB Schenker tarjoaa 

koko palvelun tarkoittaen, että pienpanimon ei tarvitse huolehtia etiketeistä, sertifi-

kaateista eikä tulliasiakirjoista. DB Schenker toimii Kaliforniassa mikä tekee siitä 

hyvän vaihtoehdon yhteistyökumppaniksi. Yhdysvalloissa DB Schenkerillä on 96 

toimipistettä mikä mahdollistaan tiekuljetuksen maan läpi. Merikuljetuksella DB 

Schenker kuljettaa yli 5500 konttia päivittäin ja sen tarjotessa FCL ja LCL menette-

lyt tekee tämä siitä hyvän ratkaisun huolitsijaksi.  Vientiprosessi aloitetaan Suomes-

ta. Tuotteet viedään DB Schenkerin logistiikka palveluita käyttämällä. DB Schenke-

rin tarjotessa koko palvelun on tämä pienpanimolle vähemmän työtunteja vievä rat-

kaisu, kun pienpanimon ei tarvitse huolehtia etiketeistä, sertifikaateista eikä tulliasia-

kirjoista.  (Db schenker www-sivut 2019.) 

 

10.3 Yhteenveto 

Prosessin selkeyttämiseksi tehtiin alle kuvio 3, joka kuvaa jokaisen askeleen mitä 

yrityksen täytyy tehdä käyttäessä työssä esitellyn kaltaista strategiaa kansainvälisty-

misessään. 

 

Yrityksen valitessa työssä esitellyn tavan kansainvälistyä, tulee yrityksen ensimmäi-

senä pohtia kansainvälistymisen vaatimuksia yritykselle, koska laajentaminen vien-

tiin on paljon monimutkaisempaa kuin toimiminen kotimaan markkinoilla. Kansain-

välistyminen tarvitsee enemmän resursseja ja sisältää suuremman riskin. Yrityksen 

taloudellinen pohja täytyy olla vakaa ja yrityksen pitää miettiä kuinka suuren inves-

toinnin kansainvälisen liiketoiminnan aloittaminen vaatii. Kohdemaan markkinoilla 

voi olla enemmän kilpailua, mikä voi johtaa katteen laskuun. Asiakkaiden mielty-

mykset voivat olla erilaiset, joten tuotetta voi joutua muokkaamaan. Tarkan harkin-

nan jälkeen yritys voi tehdä päätöksen mahdollisesta viennin aloittamisesta ja valita 

strategian millä se aloittaa viennin. Yrityksen päätyessä työssä esiteltyyn strategiaan 

voi se aloittaa tytäryhtiön perustamisen. 

Tytäryhtiön perustaminen Kalifornian osavaltiossa aloitetaan päättämällä yrityksen 

muoto, joita oli kolme eri vaihtoehtoa kumppanuus, rajavastuuyhtiö ja osakeyhtiö. 

Tässä tapauksessa päädyttiin rajavastuuyhtiön perustamiseen. Kumppanuuden pois-
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sulki mahdollinen kumppanuudesta johtuva myyntikatteen lasku ja vastuiden jako 

kyseisessä yhtiömuodossa. Osakeyhtiön poissulkemisen syy oli kaksinkertaisen vero-

tuksen välttäminen, verotuksen ja yhtiön hallinnan monimutkaisuus. Jäljelle jäävä 

vaihtoehto oli rajavastuuyhtiö, joka on joustava yritysmuoto ja jonka hallinnoiminen 

on helppoa.  

Rajavastuuyhtiön perustaminen aloitetaan nimenvalinnasta. Kun nimi on rekisteröity, 

voidaan toimittaa organisaation artiklat osavaltion ministeriöön ja määrittää rekiste-

röity agentti sekä tehdä liiketoimintasuunnitelma, joka on vapaaehtoinen. Yrityksen 

tulee lähettää tiedonanto osavaltion ministeriöön ja täyttää verovelvollisuudet Kali-

fornian osavaltiolle. Koska yrityksen tarkoitus on maahantuoda alkoholituotteita, täy-

tyy sen hakea pakolliset lisenssit ja sertifikaatit. Alkoholin maahantuomiseksi tarvit-

see yrityksen hyväksyttää tuotteiden etiketit paikallisella ministeriöllä Alcohol labe-

ling and formulation division. Tuotteen resepti täytyy hyväksyttää ennen kuin on 

mahdollista saada tuotteen etiketille COLA sertifikaatti.  

Yrityksen täytyy rekisteröityä alkoholin välittäjäksi ja maahantuojaksi ennen kuin se 

harjoittaa liiketoimintaa. Maahantuontiluvan saa täyttämällä hakemuksen basic per-

mit under the federal alcohol administration act osavaltion ministeriöön eli TTB:lle. 

Alkoholin välittäjäksi rekisteröidytään täyttämällä Alcohol dealer registeration loma-

ke ja toimittamalla se TTB:lle.  

Kun yritys on valmis lähettämään tuotteitansa, tulee sen luoda vientistrategia, kuinka 

tuotteet viedään fyysisesti Kalifornian osavaltioon. Ulkomaanvientiä suunnitellessa 

voi olla hyvä vaihtoehto hyödyntää vientiagenttia tuotteiden viennissä. Työssä esitel-

lään juomalogistiikan ratkaisuna DB Schenker, joka tarjoaa koko palvelun. Oluelle 

sopivan lämpötilakontrolloidun kuljetuksen, jonka DB Schenker tarjoaa. Mahdolli-

sista kuljetusmuodoista voidaan tämän vientiagentin kanssa keskustella. Kuitenkin 

tie- ja merikuljetus ovat loogisin vaihtoehto ilmakuljetuksen ollessa kallis. Db 

Schenkerin kanssa tehdään kuljetussopimus ja tavara liikkuu tiekuljetuksella yhteen 

Suomen satamista, jossa riippuen tavaran määrästä, lastataan tuotteet laivaan joko 

FCL tai LCL menettelyllä. Tuotteita viedessä täytyy hoitaa viennin asiakirjat kun-

toon. Tulli vaatii ulkomaan lähetyksille SAD- dokumentit, kauppalaskun ja alkoholin 

tapauksessa mahdolliset luvat ja lisenssit. Yhdysvaltojen viennissä on mahdollista 

käyttää Proforma-laskua tullauksen yhteydessä. Vienti Euroopan unionin ulkopuolel-

le on arvonlisäverotonta ja SAD ilmoituksella voi viejä hakea ALV vähennystä.  
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Koko työn perimmäisenä tarkoituksena uuden markkina-alueen lisäksi oli välttää 

Suomen yhtä maailman korkeinta alkoholin valmisteveroa, jota väliaikaisen verotto-

muuden järjestelmää käyttämällä ei tarvitse maksaa. Juomapakkausveron voi siis ha-

kea palautuksena.  

 

 

 

Kuvio 3. Yhteenveto 
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11  POHDINTA 

 

Työn tarkoituksena oli perehtyä mahdolliseen strategiaan, miten pienpanimo voisi 

mahdollisesti kansainvälistyä ja hakea uusia markkinoita. Työssä selvitettiin mitä 

pienpanimon tarvitsee tehdä tytäryhtiön perustamiseksi Yhdysvaltoihin ja kuinka tä-

mä käytännössä tehdään. Työn tarkoituksena ei ollut tuottaa uutta tietoa vaan luoda 

konstruktio jo olemassa olevan tiedon pohjalta. Työllä voi olla mahdollisesti arvoa 

yritykselle, joka haluaa perustaa tytäryrityksen Kalifornian osavaltioon. Vielä 

enemmän arvoa voi olla yritykselle, joka haluaa viedä tai tuoda ja joutuu siksi sukel-

tamaan Kalifornian osavaltion lupaviidakkoon alkoholin viemiseksi maahan. Työssä 

käsiteltiin logistista prosessia ja siihen liittyviä lupia sekä dokumentteja. Tarkoituk-

sena oli tarjota yksi vaihtoehto ratkaisuna logistiselle prosessille.  

 

Opinnäytetyötä oli mielenkiintoista kirjoittaa. Tein töitä viennin parissa opinnäyte-

työtä tehdessäni. Aihe oli mielestäni hieman hankala. Kokonaisuuden luominen näin 

isosta aiheesta, johon liittyi niin monta asiaa, tuotti vaikeuksia. Aikataulu tästä johtu-

en venyi huomattavasti. En ole tyytyväinen lopputulokseen. Mieleni olisi tehnyt si-

sällyttää työhön enemmän asioita, mutta en aikataulusyistä enkä asian laajuuden ja 

moniulotteisuuden takia halunnut jatkaa syvemmälle. 

 

Työtä tehdessä mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita tuli runsaasti. Periaatteessa työ 

on vain pinta raapaisu koko prosessiin. Yhdysvalloissa toimimisessa on haasteensa ja 

markkinoille on yrittänyt päästä mm. Laitilan panimo, joka on Suomen suurin pien-

panimo ja jopa heillä on ollut vaikeuksia maahantuontilupien kanssa. Aihetta voisi 

tutkia myös kannattavuuden näkökulmasta eli onko tämänkaltainen suunnitelma käy-

tännössä mahdollinen ja kannattava. Huomioitavaa myös on, että Yhdysvalloissa  

oluen tuotantokustannukset ovat pienemmät kuin Suomessa.   
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