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1) Millainen tilanne maassa on seuraaviin asioihin liittyen? Vaikuttaako yritystoiminnan luonne 
(tuonti, vienti, valmistus, huolto, alihankinta, konsultointi, yhteisyritys, logistiikka, 
ketjuliiketoiminta, kauppavälitys, yritysfuusiot, ulkoistaminen, jne.) näiden teemojen 
olennaisuuteen? 

a) Järjestäytymisvapaus 

Meksikossa järjestäytymisvapaus on määritelty laissa. Kuka tahansa saa järjestäytyä maassa 
vapaasti, kunhan toiminta ei ole aseellista. Vain Meksikon kansalaiset saavat kokoontua tai 
järjestäytyä toimiakseen politiikassa. Ulkomaalaiset eivät saa osallistua poliittiseen toimintaan, 
joksi myös mielenosoitukset lasketaan. Mielenosoitusten järjestämiseen julkisilla paikoilla ei 
tarvita lupaa, ja mielenosoitukset etenkin pääkaupungin keskustassa ja ministeriöiden edessä 
ovatkin tavallisia. 

Meksikossa ammattiyhdistystoiminta on sallittu sekä perustuslaissa että työlainsäädännössä ja 
maa on myös ratifioinut esimerkiksi ILO:n sopimuksen 87, joka takaa 
ammattiyhdistystoiminnan vapauden. Meksikossa ammattiyhdistysliike onkin voimakas ja 
tiettyjen alojen, kuten opetusalan ja öljysektorin suuret ammattiyhdistykset ovat hyvin 
vahvoja. Toisaalta myös korruptio on etenkin suurissa ammattiliitoissa yleistä eikä 
työntekijöiden oikeuksien puolustaminen ole aina liittojen johtajien ensisijainen tavoite. 
Maassa on haamuammattiliittoja, jotka eivät todellisuudessa edusta työntekijöitä ja joita nämä 
eivät usein edes tunne, mutta jotka keräävät työnantajilta erilaisia maksuja ja samalla takaavat 
työnantajille, että todellisia neuvotteluja työtekijöiden kanssa ei tarvitse käydä. Ongelmana on 
lisäksi se, että ammattiyhdistysten täytyy rekisteröityä voidakseen edustaa työntekijöitä, ja 
rekisteröintiprosessiin liittyy usein korruptiota, joka estää työntekijöiden todellisten 
ammattiyhdistysten rekisteröinnin ja mahdollistaa sekä haamuammattijärjestöt että 
puolueiden, työnantajien tai muiden tahojen intressejä ajavat järjestöt. 

b) Korruptio & lahjonta 

Korruptio on Meksikossa laajalle levinnyt ongelma, vaikka maan korruptionvastainen 
lainsäädäntö onkin varsin kattava. Parlamentissa on myös tehty useita esityksiä siitä, miten 
kansallinen korruptionvastainen järjestelmä saataisiin rakennettua. Toistaiseksi poliittiset 
toimijat eivät kuitenkaan ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, millainen järjestelmän pitäisi 
olla.  

Käytännössä korruptiota ei ole saatu kitkettyä.  Vuonna 2015 Transparency International1 
sijoitti Meksikon 168 maata käsittävässä korruptiotilastossaan sijalle 95. Kolmannes 
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meksikolaisista arvioi, että korruptio on maan suurin ongelma. Kansalaisista 60 % arvioi, että 
korruptio on viime vuosien aikana lisääntynyt ja 70 % arvioi, että valtaosa poliitikoista on 
korruptoituneita. Erityisen laajalle korruptio on levinnyt osavaltio- ja paikallistasolla, mutta 
viime aikojen skandaalit osoittavat korruption ulottuvan myös maan johtoon. 

Lahjukset ovat yleisiä, myös päivittäisessä elämässä, jossa kansalaiset antavat lahjuksia 
esimerkiksi välttääkseen sakot tai saadakseen parempaa tai nopeampaa palvelua – tai 
ylipäätään palvelua - julkisen sektorin puolelta. Transparencia Mexicana -järjestön mukaan 2 
tavallinen meksikolainen perhe käyttääkin noin 14 % prosenttia tuloistaan pelkästään 
saadakseen tavallisia toimenpiteitä hoidettua helpommin. 

Korruptio näkyy myös rankaisemattomuuden kulttuurissa. Suuri osa rikoksista jää 
ilmoittamatta. Ilmoitetut rikokset ja niihin liittyvät pidätykset johtavat harvoin 
oikeuskäsittelyyn ja ani harvoin tuomioon. Rankaisemattomuuden taustalla on usein myös 
turvallisuus- ja oikeusviranomaisten korruptoituneisuus, etenkin paikallis- ja aluetasolla. 

Myös liike-elämässä korruptio on yleistä. Business Anti-Corruption Portal varoitteleekin 
yrityksiä ottamaan huomioon, että korruptio, jota ne kohtaavat Meksikossa, saattaa vaihdella 
huomattavasti sekä laajuudeltaan että muodoiltaan liittovaltio-, osavaltio- ja kunnallistasolla. 3 
Ernst & Young -yritys tekee vuosittain kyselyn maan 50 tärkeimmän yrityksen johtajille 
korruptioon ja lahjontaan liittyen. Vuonna 2014 60 % haastatelluista johtajista totesi lahjusten 
olevan yleisiä yhtiöissään ja 38 % puolestaan sanoi, että lahjuksia käytetään yleisesti 
kilpailutettavien sopimusten saamiseksi. 

c) Lapsityövoima 

Lapsityövoima on Meksikon lainsäädännössä kielletty ja lapsityön käyttöä onkin onnistuttu 
esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan vähentämään, mutta käytännössä lapsia 
on kuitenkin töissä esimerkiksi maataloudessa ja palvelusektorin alalla. Vuonna 2015 Meksiko 
oli sijalla 62 Maplecroftin Lapsityöindeksissä (Child Labour Index) 197 maan joukossa. Vuoteen 
2014 (sija 56) tuli siis hiukan parannusta. 

Kansallisen tilastokeskuksen INEGIn mukaan vuonna 2011 noin 3 miljoonaa 5-17 -vuotiasta 
lasta ja nuorta teki taloudellisesti tuottavaa työtä. Heistä 1,1 miljoonaa oli alle 14-vuotiaita. 
Suurin osa oli poikia, sillä luvussa ei oteta huomioon taloudellisesti tuottamatonta kotityötä, 
johon tytöt osallistuvat poikia enemmän. Luvuissa ei oteta myöskään huomioon niitä lapsia, 
jotka yrittävät hankkia tuloja työskentelemällä kaduilla, esimerkiksi vahtimalla ja pesemällä 
autoja, kerjäämällä tai puhdistamalla kenkiä. Usein näissä tilanteissa lasten työ on aikuisten 
organisoimaa. 29 % töissä olevista lapsista tekee yli 35 tuntia töitä viikossa. 
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Huhtikuun 2015 lopussa senaatti hyväksyi työlakiin muutoksen, jonka mukaan alaikäisen 
työntekijän pitää olla vähintään 15-vuotias (aiemmin lain mukaan 14-vuotiaat saivat tehdä 
töitä) eivätkä alaikäiset saa tehdä vaarallisia töitä, kuten työskennellä kaivoksissa. Alle 16-
vuotiaat saavat tehdä vain kuusi tuntia töitä päivässä. Alaikäiset voivat lisäksi tehdä lain 
mukaan töitä vain paikoissa, jotka on virallisesti hyväksytty.  Nämä muutokset tehtiin ILO:n 
suosituksesta.  

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa  

Ihmiskauppa on Meksikossa laaja ongelma. Ihmiskaupan uhreista suurin osa on naisia ja lapsia, 
etenkin tyttöjä, mutta myös miehiä on joutunut ihmiskauppiaiden kynsiin. Erityisen heikossa 
asemassa ovat ilman papereita maahan saapuneet ja/tai Meksikon kautta läpikulkumatkalla 
olevat siirtolaiset. Usein ihmiskaupan uhrit pakotetaan prostituutioon tai seksiorjiksi, mutta 
myös pakkotyöhön. Huumekartellit ovat lisäksi pakottaneet uhreja, myös lapsia, vakoojikseen, 
palkkamurhaajiksi ja huumekuskeiksi. 

Luotettavia lukuja ihmiskaupan ja pakkotyön uhreista ei ole, mutta Maplecroftin listauksessa 
(Forced or Involuntary Labour Index) Meksiko oli vuonna 2013 sijalla 21 ja olikin luokiteltu 
"äärimmäisen riskin" (extreme risk) maaksi. Free Walk Foundation -järjestön Global Slavery 
Indexissä vuodelta 2014 arvioidaan, että Meksikossa on noin 266 990 modernin orjakaupan 
uhria4. 

Pääkaupunki Distrito Federalin Ihmisoikeuskomission puheenjohtaja Rául González  Plascencia 
arvioi vuonna 2012, että ihmiskauppa on huumekaupan jälkeen eniten rahaa järjestäytyneelle 
rikollisuudelle tuottava rikos Meksikossa. Rankaisemattomuuden kulttuuri kukkii tässäkin 
suhteessa; vain harvat ihmiskauppaan ja pakkotyöhön liittyvät rikostutkimukset johtavat 
tuomioihin. 

Pakkotyön lisäksi Meksikossa harjoitetaan etenkin maataloussektorilla myös työvoiman 
hyväksikäyttöä. Viljelmillä toimivien päivätyöläisten työolosuhteet ovat usein äärimmäisen 
ankarat, työpäivät pitkiä ja heille maksettu palkka on huomattavasti lain määräämää 
minimipalkkaa pienempi. Vaikka työlainsäädäntö määrää, että työpäivän pituus on enintään 8 
tuntia, monesti päivätyöläiset tekevät 12–15 -tuntisia päiviä. 

Huonot työolot, minimipalkkaa alemmat palkat ja työntekijöiden hyväksikäyttö eivät ole vain 
maataloussektorin ongelma. Myös kaivosalalla työntekijöiden oikeuksia usein poljetaan, palkat 
ovat alhaisia eikä työturvallisuusseikkoja ole riittävästi otettu huomioon. Myös suurin osa 
kotiapulaisista työskentelee ilman työsopimusta harmaan talouden piirissä pienillä palkoilla ja 
ilman sosiaalietuuksia.   
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e) Palkkaus 

Meksikon työlaki määrittelee minimipäiväpalkan, joka vuonna 2015 yhtenäistettiin koko 
maassa.  Minimipäiväpalkkaa käytettiin aiemmin esimerkiksi sakkojen laskemiseen, mutta 
vuonna 2015 sakkojen pohjana alettiin käyttää toista mittaa, jotta palkkojen nostaminen olisi 
helpompaa. 

Meksikossa työntekijöiden palkkauksessa otetaan huomioon myös palkkaustapa. Mikäli 
työntekijä saa virallista kuukausipalkkaa, hän on oikeutettu erilaisiin sosiaaliturvaetuuksiin, 
kuten julkiseen sairaanhoitoon, lomarahaan ja mahdollisuuteen saada halpaa asuntolainaa. 
Monet työntekijät kuitenkin saavat vain palkkioita (honorarios), vaikka kyseessä 
todellisuudessa olisikin pysyvä työsuhde. Honorarios-palkkaus tarkoittaa sitä, että työntekijä ei 
saa lain määräämiä sosiaalietuuksia, koska on töissä ikään kuin freelancerina. 

Minimipäiväpalkka on Meksikossa hyvin pieni. Köyhyyttä maassa mittaavan Kansallisen 
Sosiaali- ja kehityspolitiikan neuvoston (CONEVAL) mukaan kuukausittainen minimipalkka 
riittää juuri ja juuri yhden hengen peruselintarvikkeiden ostamiseen ja siitä jää vain vähän yli 
muihin tarpeisiin.  Kansallisen tilastokeskuksen INEGIn mukaan noin 6,7 miljoonaa 
meksikolaista ansaitsee vain minimipalkan verran päivässä. Tämä tarkoittaa noin 15 % 
taloudellisesti aktiivisesta väestöstä. INEGIn mukaan 9,2 % työtätekevistä yli 14-vuotiaista ei 
saa palkkaa lainkaan. 

Minimipalkkoja ei aina noudateta, ja työlainsäädännön rikkomukset palkkauksen, työajan ja 
työolosuhteiden suhteen ja työvoiman hyväksikäyttö ovatkin yleisiä etenkin tietyillä 
sektoreilla.  

f) Syrjintä 

Vaikka Meksikon perustuslaki kieltää syrjimisen syntyperän, etnisen ryhmän, sukupuolen, iän, 
seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, uskonnon, mielipiteiden, taloudellisen tilanteen 
tai muiden syiden takia, syrjintä on kuitenkin yleistä. Syrjintää kohdistuu erityisesti 
intiaaniväestöön, naisiin, henkilöihin, joilla on HIV tai AIDS, vammaisiin ja köyhiin, kuten 
vuonna 2010 tehty Kansallinen Syrjintäkysely (Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México) osoittaa5. Myös ikäihmisiä syrjitään. Erityisen huonossa asemassa ovat köyhät 
intiaaninaiset, jotka kohtaavat moninkertaista syrjintää. Syrjintä näkyy eri sektoreilla, kuten 
koulutuksessa, terveydenhuollossa, työmarkkinoilla ja oikeusprosesseissa. 

Naisten asema Meksikossa on viime vuosina parantunut lakimuutosten myötä, mutta 
esimerkiksi työelämässä naiset kohtaavat paljon syrjintää esimerkiksi raskauden takia ja saavat 
usein huonompaa palkkaa kuin miehet. Myös poliittisessa päätöksenteossa naisten asema on 
vielä paljon heikompi kuin miesten. Vaikka vaalilait määräävät, että puolueiden on asetettava 
vähintään 40 % naisehdokkaita, sääntöjä yleensä kierretään asettamalla naisehdokkaat 
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esimerkiksi sellaisiin vaalipiireihin, jotka eivät ole puolueille strategisesti tärkeitä tai jossa 
puolueen ehdokkaan läpipääsymahdollisuudet ovat joka tapauksessa minimaaliset. 

g) Työaika 

Meksikon työlainsäädännön mukaan maksimityöaika päivässä on 8 tuntia ja viikossa 48 tuntia. 
Yötyöläisillä maksimityöaika on 7 tuntia vuorokaudessa ja 42 tuntia viikossa.  Näitä aikoja ei 
kuitenkaan aina käytännössä noudateta, ja palkattomat ylityöt ovat yleisiä. Etenkin 
maataloussektorilla työaikoja koskevaa lainsäädäntöä rikotaan räikeästi.  

h) Työturvallisuus ja -terveys 

Meksikon perustuslaki ja työlainsäädäntö säätelevät työturvallisuuskysymyksiä. Lisäksi 
työturvallisuutta. Lisäksi erilaiset normit säätelevät töitä, joissa ollaan tekemisissä esimerkiksi 
vaarallisten aineiden kanssa. Normeissa on kuitenkin parantamisen varaa, kuten osoittaa 
esimerkiksi se, että asbestia ja sen johdannaisia käytetään edelleen yleisesti 
rakennusmateriaaleissa. 

Lain mukaan jokaisessa työpaikassa täytyy olla turvallisuus- ja hygieniakomissio, johon kuuluu 
myös työntekijöiden edustajia. Komissiot voivat tehdä tarkastuksia, tutkia työpaikalla 
tapahtuvia onnettomuuksia ja ehdottaa työterveyttä ja turvallisuutta parantavia muutoksia. 
Työturvallisuutta valvoo työministeriö, joka voi tehdä työpaikoille tarkastuksia. 

Meksikon Sosiaaliturvainstituutti IMSS:n mukaan vuonna 2014 rekisteröitiin noin 404 000 
työtapaturmaa, 1342 työtapaturmiin liittyvää kuolemaa ja noin 13 400 pysyvää 
vammautumista työtapaturmien vuoksi. Luvut eivät kuitenkaan välttämättä ole kattavia, sillä 
kaikki työntekijät eivät kuulu julkisen sosiaaliturvan piiriin ja osa työnantajista vie 
työtapaturman uhrit yksityisen sairaanhoidon piiriin välttääkseen tapausten rekisteröinnin ja 
sitä myötä mahdolliset korvaukset.  

i) Maankäyttö 

Maankäyttöoikeudet, etenkin alueilla, joissa on paljon intiaaniväestöä, ovat yleinen 
kiistanaihe. Maankäyttöön liittyviä kiistoja käydään monella eri tasolla, niin yksityishenkilöiden 
kuin kokonaisten kylien välillä ja myös yhteisöjen ja yritysten välillä. Kiistat johtavat toisinaan 
väkivaltaisiin konflikteihin. 

Maankäyttökiistat liittyvät usein kollektiiviseen maanomistukseen ja/tai intiaaniväestön 
maihin. Esimerkiksi kylillä tai yhteisöillä voi olla ejido-maita, jotka ovat kollektiivisessa 
omistuksessa. Aiemmin yhteisön jäsenet voivat käyttää näitä maita, mutta niitä ei voitu myydä. 
1990-luvulla lakimuutos teki ejido-maiden myymisen ja vuokraamisen mahdolliseksi, mikä on 
johtanut siihen, että näiden maiden pinta-ala on pienentynyt. Osto-mahdollisuus on myös 
johtanut väärinkäytöksiin ja joskus painostukseen yhteisöjen jäseniä kohtaan. Ejido-maiden 
myymiseen ja vuokraamiseen liittyy monia rajoituksia, joten maata Meksikosta ostavien tai 
vuokraavien yritysten on syytä varmistua ennakkoon maanomistussuhteista ja mahdollisista 
maanomistuskiistoista. 



 

 

Maankäyttökiistoja esiintyy myös etenkin intiaaniväestön ja suuryritysten välillä esimerkiksi 
kaivosteollisuuden ja vesi- ja tuulivoimaloiden rakentamiseen liittyvien suurprojektien 
yhteydessä. (Ks. Kohta 7) 

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet 

77 % maan väestöstä asuu kaupungeissa, jotka tuottavat myös 84 % bruttokansantuotteesta. 
Kolikon kääntöpuolena ovat ilmansaasteet, jotka vaikuttavat sekä ympäristöön että ihmisten 
terveyteen. Maailmanpankki onkin todennut, että eräs maan keskeisistä haasteista on kehittää 
kaupungistumisprosessia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.6 Maailman 
terveysjärjestön (WHO) vuoden 2009 tilastojen mukaan 9300 ihmistä vuodessa kuolee maassa 
huonoon ilmanlaatuun liittyvien sairauksien takia.7 

Maiden ja vesistöjen saastumiseen liittyvät kulut kasvavat vuosi vuodelta ja vaikuttavat 
negatiivisesti ihmisten terveyteen, ympäristön tilaan ja talouteen.8 Kansallinen Ekologia-
instituutti (Instituto Nacional de Ecología) mainitsee saastumisen pääasiallisiksi lähteiksi 
riittämättömän jätehuollon, teollisuusjätteiden puutteellinen käsittelyn ja säilytyksen, 
vaarallisten jätteiden laittoman kaatamisen luontoon, vesistöihin tai tarkoitukseen 
sopimattomille kaatopaikoille ja teollisuusonnettomuudet (vuodot, tulipalot, 
kuljetusonnettomuudet, räjähdykset). Talouden alalla erityisesti kemianteollisuus, 
kaivostuotanto ja öljyteollisuus sekä tuottavat vaarallisia jätteitä ja saastuttavat luontoa. 
Maataloudessa ongelmana on torjunta-aineiden liiallinen käyttö ja niiden puutteellinen 
säilytys. Meksikossa on käytössä paljon sellaisia torjunta-aineita, jotka on monissa muissa 
teollisuusmaissa kielletty. 

Metsien tuhoutuminen on ongelma, joka uhkaa monia kasvi- ja eläinlajeja ja lisää eroosiota, 
maaperän köyhtymistä, aavikoitumista ja kuivuutta. Metsiä ja sademetsiä uhkaavat 
väestönkasvu, metsien muuntaminen pelloiksi ja laitumiksi sekä hakkuut ja puun käyttö 
rakennus- ja polttoaineena sekä teollisuuden että kotitalouksien tarpeisiin. Laittomat hakkuut 
ovat suuri ongelma. 

Meksikossa luonnonkatastrofit, kuten maanjäristykset, hurrikaanit, tulvat ja kuivuus tuovat 
haasteita ympäristönsuojeluun. Luonnonolot tekevät maan erityisen herkäksi 
ilmastonmuutokselle, vaikka seikkaa ei ainakaan toistaiseksi juuri päätöksenteossa huomioida. 

2) Miten vapaasti kansalaisjärjestöt voivat toimia maassa? Onko tiedossa kansalaisjärjestöjä, 
joiden yhteiskuntavastuuseen liittyvää tietämystä maahan suuntautuvaa toimintaa suunnitteleva 
yritys voisi hyödyntää? 
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Meksikossa kansalaisjärjestöjen toiminta on melko vapaata ja hallitus käy myös poliittisia 
konsultaatioita järjestöjen kanssa. Maan ihmisoikeustilanne on kuitenkin huolestuttava. Etenkin 
ihmisoikeuspuolustajia ja ympäristöaktivisteja on uhkailtu, kidnapattu ja jopa tapettu ja järjestöjen 
toimistoihin murtauduttu. Syyllisiä ei yleensä saada kiinni tai tuomita. Aktivisteja uhkaa esimerkiksi 
järjestäytynyt rikollisuus, mutta myös poliisia ja armeijaa on syytetty aktivistien ihmisoikeuksien 
loukkauksista. 

3) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa, kuten paikallista Global Compact- tai World 
Business Council for Sustainable Development -verkostoa?  

Meksikossa toimii vuodesta 2005 Red del Pacto Mundial México.  

4) Onko maassa toimiviin yrityksiin kohdistunut OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin 
toimintaohjeisiin liittyviä yksittäistapausten selvityksiä?  

OECD raportoi viidestä yksittäistapauksesta: 

1) Ammattiliiton suosiminen, monikansallinen Meksikossa toimiva yritys, 2012 

2) Kaivostoiminta, monikansallinen yritys, 2012 

3) Työntekijöiden irtisanominen, meksikolainen monikansallinen yritys, 2008 

4) Ympäristöongelmien aiheuttaminen useissa maissa, saksalainen monikansallinen yritys, 2007 

5) Tuotantolaitoksen sulkeminen, saksalainen monikansallinen yritys, 2002. 

5) Miten yleistä yhteiskuntavastuuraportointi on?  

Viime vuosina yhteiskuntavastuuraportointi on lisääntynyt. Myös hallitus on pyrkinyt lisäämään 
raportointia omistamissaan yrityksissä, kuten öljyalan PEMEXissä. 

6) Onko maassa yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja/tai kestävään kehitykseen liittyviä 
kysymyksiä tai haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa, esimerkiksi 
ympäristöön (ympäristöjohtamisjärjestelmät, jätehuolto, vesi ja sanitaatio) tai koulutukseen 
liittyen? 

Suomalaisyritykset voisivat auttaa esimerkiksi koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja 
ympäristöystävällisen toiminnan tehostamisessa. Ympäristönsuojelussa esimerkiksi 
energiatehokkuuden kehittäminen ja kestävä metsätalous voisivat olla aloja, jossa suomalaista 
osaamista voisi hyödyntää. 

7) Onko jotain muuta olennaista yhteiskuntavastuuseen liittyvää, esimerkiksi lainsäädännön ja sen 
toimeenpanon, verotuksen, yritystoimintaan liittyvän läpinäkyvyyden tai kuluttajansuojan 
suhteen, mitä vienninedistämismatkalle osallistuvien olisi hyvä tietää?  



 

 

Meksikon energiasektori on lakimuutosten myötä avautumassa ulkomaisille yrityksille. Energia- ja 
kaivosalan yritysten on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että näiden sektorien suurprojekteihin liittyy 
usein ympäristö-, maankäyttö- ja ihmisoikeuskonflikteja. Esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi 
sekä paikallisväestön konsultoiminen (consulta indígena) ovat lain mukaan tämänkaltaisissa 
projekteissa pakollisia. Korruptio ja yhteisöjen painostus ja uhkailu on kuitenkin melko yleistä. 

Vaikka nämä kysymykset jäisivät todennäköisesti pääosin paikallisten kumppanien harteille, 
suomalaisten yritysten kannattaa Meksikoon tullessaan pitää huolta, että paikalliset yritykset 
hoitavat asiat niin kuin vaaditaan, että vältytään turhilta viivästyksiltä ja mahdollisilta konflikteilta 
paikallisten yhteisöjen kanssa. 

 

 


