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Kuntia edustavien jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 

1.1.2013 - 31.12.2017 
 
 

Yleistä 
Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnalli-
nen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintö- ja lahjavero-
tukseen sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia.  Verohallinnosta 
annetun lain (503/2010) mukainen uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta 
aloittaa toimintansa 1.1.2013.   
 
Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena.  Oikaisulautakunnan 
jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtai-
nen varajäsen.  Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi 
kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. Ahve-
nanmaalaisia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston jäsenten ja 
heidän varajäsenensä tulee olla Ahvenanmaalta.  Konserniverokeskuksessa ve-
rotettavia verovelvollisia käsittelevän oikaisulautakunnan jäsenet ehdottaa Suo-
men Kuntaliitto. 

 

Jaostojen tehtäväjako, kokoonpanot ja sijainti 
 

Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 10 paik-
kakunnalla (liite 1). Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakun-
nassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaosto-
ja. Yritysverotusjaostoissa käsitellään elinkeinoverolain mukaan verotettavien ve-
rovelvollisten eli yhteisöjen, henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien tuloverotus-
ta koskevat oikaisuvaatimukset. Henkilöverotusjaostoissa käsitellään puolestaan 
luonnollisten henkilöiden tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta sekä kiinteistö-
verotusta koskevat oikaisuvaatimukset. 
 
Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto voi toimia 
puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan jäsenen kokoon-
panossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen johdosta muuttua enintään 
3 000 euroa. 

 

Jäsenten kelpoisuusvaatimukset. Kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset 
 

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan 
erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä so-
pivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten vero-
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tukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen 
asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 §:ssä 
säädettyjä esteellisyysperusteita. 
 
Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten 
korvausta Verohallinnon palkkiopäätöksen mukaan. 
 

Ehdotuspyyntö 
 

Kuntaa pyydetään tekemään ehdotus lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisu-
lautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oi-
kaisulautakunnan toimikausi alkaa 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2017.  
 
Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen suhteessa kuntien luku-
määrään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuk-
sen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys jäsenen ja varajäsenen 
perehtyneisyydestä verotukseen sekä molempien kirjallinen suostumus tehtä-
vään.  
 
Ehdotus sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä vero-
tukseen pyydetään lähettämään Verohallinnolle 14.09.2012 mennessä mielellään 
sähköpostitse osoitteella verohallinto@vero.fi  tai postitse osoitteella Verohallinto, 
PL 325, 00052 VERO. 
 
 
 
Johtaja  Jukka Rajala 
 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Johtaja Jukka Rajala   puh 020 6133125 
Johtava hallintolakimies Markku Lehtonen puh 020 6133491 
 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vero.fi 
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