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1. Tarkoitus ja yleiset tavoitteet 
 

Mehiläinen-konsernin veropolitiikka perustuu yhtiön strategiaan ja arvoihin. Mehiläisessä toteutetaan 

vastuullista ja avointa veropolitiikkaa. Mehiläisen tavoitteena on olla hyvä veronmaksaja ja alan 

suunnannäyttäjä avoimen veropolitiikan edistäjänä.  

Mehiläinen on oma-aloitteisesti hakeutunut avoimeen ja keskustelevaan yhteistyöhön veroviranomaisten 

kanssa syvennetyn veroyhteistyön muodossa Suomen Verohallinnon kanssa. Syvennetty yhteistyö on OECD:n 

suosittelema ennakoiva ja avoin toimintamalli suurten veroasiakkaiden veroasioiden hoitamiseksi, joka tukee 

yhtiön verostrategiaa ja lisää verotuksen läpinäkyvyyttä veroviranomaisten kanssa.  

 

2. Veropolitiikka 
 

Mehiläisen Veropolitiikka sisältyy yhtiön toimintaohjeeseen (Code of Conduct). Veropolitiikkaa täydentävät 

Mehiläisen verotuksen hallintaa käsittelevät ohjeet, joissa määritellään verotukseen liittyvät tehtävät ja 

vastuut Mehiläisessä.  

Mehiläinen on sitoutunut maksamaan kunkin toimintamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvat 

verot sekä veronluonteiset maksut ja julkistamaan verotietonsa lainsäädännön ja yhtiön omien 

läpinäkyvyystavoitteiden mukaisesti. 

Mehiläinen edellyttää veropolitiikan noudattamista kaikilta Mehiläisen työntekijöiltä, jotka työskentelevät 

Mehiläisen liiketoimintojen ja erityisesti niihin liittyvien veroasioiden parissa. Mehiläinen edellyttää yhtiön 

veropolitiikan noudattamista myös ulkopuolisilta neuvonantajilta silloin, kun Mehiläisen verotukseen liittyvät 

raportointi- tai muut tehtävät on ulkoistettu. Mehiläinen ei tue omalla toiminnallaan sellaista 

yrittäjälääkärien taikka muiden yhteistyökumppanien verosuunnittelua, joka poikkeaa alan käytännöistä ja 

yleisesti hyväksytyistä toimintamalleista. 

 

Mehiläisen Veropolitiikan pääperiaatteet  

a) Yhtiö noudattaa kunkin toimintamaan verotusta koskevia lakeja ja määräyksiä 

b) Yhtiö maksaa veronsa siinä maassa, missä liiketoimintaa harjoitetaan 

c) Verotukseen liittyville asioille on aina liiketoiminnalliset perusteet  

d) Yhtiön verotus on läpinäkyvää ja yhtiö julkaisee ajantasaista tietoa verotuksestaan säännöllisesti  

e) Verotus ei ohjaa yhtiön toimintaa eikä sijoittautumista Suomen ulkopuolelle, missä liiketoimintaa ei 

harjoiteta 
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Verotuksen läpinäkyvyys 

Mehiläinen pyrkii lisäämään verotuksen läpinäkyvyyttä yhteistyössä veroviranomaisten kanssa. Syvennetyssä 

yhteistyössä osapuolilla on intressi hoitaa verotukseen liittyviä asioita reaaliaikaisesti ja tehokkaasti, käydä 

jatkuvaa keskustelua sekä ratkaista yhtiön verotukseen liittyviä kysymyksiä ennakkoon. Tavoitteena on 

ajantasainen verotusmenettely, verotuksen ennustettavuus ja oikeusvarmuus sekä asioiden joustavampi ja 

nopeampi käsittely. 

Mehiläinen on sitoutunut esittämään verohallinnolle tarvittavat tiedot oikean verokohtelun varmistamiseksi 

ja jälkikäteisten erimielisyyksien ehkäisemiseksi. Merkittävien liiketapahtumien verokäsittelystä Mehiläinen 

pyrkii hakemaan etukäteen verohallinnon kannanottoa. Verotuskäytännön selventämiseksi käydään 

ennakollisia keskusteluja ja tarvittaessa voidaan pyytää joko suullista tai kirjallista ohjausta.  

Veroasioiden hallinta on keskitetty Mehiläisessä konsernitasolle, jossa verotukseen liittyvät päätökset 

tehdään. Verotukseen liittyvistä asioista tiedotetaan myös yhtiön henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille ja 

asiakkaille.  

Mehiläisen verojalanjälkiraportti julkaistaan vuosittain. Raportoimalla säännöllisesti verotuksesta, tuetaan 

verotuksen läpinäkyvyyttä. Mehiläisen konsernitilinpäätöksessä verot raportoidaan kansainvälisten tilin-

päätösstandardien (IFRS) mukaisesti.   
 

Liiketoimintojen ja -tapahtumien järjestely  

Mehiläisen verotukseen liittyvät periaatteet tavoittelevat yksinkertaisia ja hyväksyttyjä ratkaisumalleja niin, 

että yhtiön verotus on ymmärrettävää ja tarkoituksenmukaista. Mehiläisen liiketoimintojen ja tapahtumien 

järjestelyille on olemassa aina liiketoiminnalliset perusteet. Mehiläinen ei hyväksy keinotekoisia tai muuten 

aggressiivisia ratkaisumalleja. Lainmukaisuus ja rehellisyys yhdessä läpinäkyvän ja avoimen tiedottamisen 

kanssa ovat korostetun tärkeitä arvoja.  

 

Siirtohinnoittelu ja maakohtainen raportointi 

Mehiläinen noudattaa Suomessa voimassa olevaa siirtohinnoittelulainsäädäntöä sekä niihin vaikuttavia 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeita ja Verohallinnon suosituksia. Ulkomaisten konserniyhtiöiden osalta 

noudatetaan myös paikallista siirtohinnoittelulainsäädäntöä ja viranomaisohjeistuksia. 

Markkinaehtoperiaatteen noudattaminen koskee kaikkia konsernin sisäisiä transaktioita sisältäen tavaroiden 

ja palvelujen ostot ja myynnit, lainat tai ennakkomaksut sekä aineellisen omaisuuden ja aineettomien 

oikeuksien käytön. 

Mehiläinen Konserni Oy:n emoyhtiö (Finnish Healthcare Services Sarl, ylimmän konsolidointitason 

emoyhtiö)  raportoi verotuksen maakohtaisen raportin oman kotivaltionsa  

(Luxembourgissa) veroviranomaiselle, josta raportin tiedot välitetään myös muiden toimintamaiden 

veroviranomaisille. Mehiläinen Konsernin tiedot maittain eriteltynä toimitetaan vuosittain tähän raporttiin.  
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Arvonlisäverotus (ALV) 

Mehiläinen noudattaa kunkin toimintamaan arvonlisäverotusta koskevia ohjeita ja säännöksiä. Pyrkimyksenä 

on yhtenäinen arvonlisäverokohtelu konsernin liiketapahtumissa. 

Kun konsernirakenteeseen tulee uusia maita tai konserniyrityksissä suunnitellaan uudenlaisia liiketoimintoja 

arvonlisäverovaikutuksia analysoidaan ja verotukseen liittyviä riskejä hallitaan selvittämällä veroasioita 

etukäteen. 

Arvonlisävero-ohjeistusten laadinta ja päivitys sekä verojen kontrollointi on keskitetty Mehiläisessä 

konsernitasolle.   

 

Ohjausmalli ja vastuut 

Mehiläinen seuraa jatkuvasti verotukseen liittyvää kehitystä ja sen vaikutusta yhtiön toimintaan sekä 

ylläpitää vuoropuhelua ja yhteistyötä veroviranomaisten kanssa. Pyrimme jatkuvasti tunnistamaan, 

arvioimaan ja hallitsemaan verotukseen liittyen syntyviä taloudellisia, maine- ja compliance-riskejä. 

Konsernin talousjohtaja raportoi veroihin liittyvistä riskeistä sekä niiden hallinnasta, mukaan lukien 

veroriidat, säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. 

 

3. Käsittely ja hyväksyntä  
 
Mehiläisen talous- ja rahoitusjohtaja valmistelee veropolitiikan ja siihen tehtävät muutokset. Veropolitiikka 
ja siihen tehtävät muutokset käsitellään Mehiläisen hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja hyväksytään 
Mehiläisen hallituksessa. 
 
 
Versiohistoria 
 

Versio Muutokset Tila 

15.5.2017 Periaateluettelo Veropolitiikan periaatteet 
käsitelty tarkastusvaliokunnassa 

30.5.2017 Uusi dokumentti Kommentoitavana 

8.6.2017 Ei sisältömuutoksia Hyväksytty hallituksessa 

1.11.2018 Ei sisältömuutoksia Hyväksytty Mehiläinen 
Konsernin hallituksessa 

1.6.2021 Päivitys  

1.6.2021  Käsitelty tarkastusvaliokunnassa 
 

9.6.2021  Hyväksytty Mehiläinen Konserni 
Oy:n hallituksessa 
 

 


