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§ 882
Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

HEL 2017-006807 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa verohallinnolle, että verotuksen oikai-
sulautakunnan jaostoon 2 (Helsinki) sekä jaostoihin 4, 5 ja 6 (Vantaa) 
valitaan toimikaudeksi 2018–2022 jäseneksi Otto Meri ja hänen henki-
lökohtaiseksi varajäsenekseen Karri Nieminen.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Wille Rydmanin ehdotuksesta, et-
tä verotuksen oikaisulautakunnan jaostoon 2 (Helsinki) sekä jaostoihin 
4, 5 ja 6 (Vantaa) valitaan jäseneksi Otto Meri.

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Otso Kivekkään ehdotuksesta, et-
tä Otto Meren henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Karri Niemi-
nen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Verohallinnon ehdotuspyyntö
2 Verotuksen oikaisulautakunnan jaostot 2018–2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Verohallinto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa verohallinnolle, että verotuksen oikaisulau-
takunnan jaostoon 2 (Helsinki) sekä jaostoihin 4, 5 ja 6 (Vantaa) vali-
taan toimikaudeksi 2018–2022 jäseneksi ______________ ja hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ______________.
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Esittelijän perustelut

Verohallinto pyytää Helsingin kaupunkia tekemään ehdotuksen vero-
tuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtai-
siksi varajäsenikseen (liite 1). Verohallinto pyytää ilmoittamaan jaoston 
numeron ja sijaintipaikan sekä ehdotettavien henkilöiden yhteystiedot. 
Ehdotuksen mukaan pyydetään lisäksi liittämään tarvittava selvitys jä-
senen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen sekä molem-
pien kirjallinen suostumus tehtävään.

Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen verrattuna 
kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta te-
kee yhteisen ehdotuksen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa 
1.1.2018 ja päättyy 31.12.2022.

Ehdotuksen jättämiselle on saatu lisäaikaa 30.9.2017 asti.

Jäsenten kelpoisuusvaatimukset

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä 
tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen 
tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa 
henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voi-
daan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. 

Oikaisulautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakus-
tannusten korvausta verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Verotuksen oikaisulautakuntien jaostojen tehtävät ja kokoonpano

Verotuksen oikaisulautakunnassa on vuodesta 2018 alkaen yhteensä 
16 jaostoa, jotka toimivat 7 paikkakunnalla (liite 2). Jaostot ovat pää-
osin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilö-
verotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja. Yritysverotus-
jaostoissa käsitellään elinkeinoverolain mukaan verotettavien verovel-
vollisten eli yhteisöjen, henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien vero-
tusta koskevat oikaisuvaatimukset. Henkilöverotusjaostoissa käsitel-
lään puolestaan luonnollisten henkilöiden verotusta sekä kaikkien vero-
velvollisten kiinteistöverotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Helsingis-
sä toimiva jaosto 2 käsittelee yritysasiakkaiden oikaisuvaatimuksia ja 
Vantaalla toimivat jaostot 4, 5 ja 6 käsittelevät henkilöasiakkaiden oikai-
suvaatimuksia.

Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Oikaisu-
lautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla 
kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, 
joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia 
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edustavien järjestöjen
ehdottamaa. Ahvenanmaalaisia verovelvollisia käsittelevän oikaisulau-
takunnan jaoston jäsenten ja heidän varajäsentensä kotikunnan tulee 
olla Ahvenanmaalla. Konserniverokeskuksessa verotettavia verovelvol-
lisia käsittelevän oikaisulautakunnan jaoston jäsenet ehdottaa Suomen 
Kuntaliitto. Kun jaoston tehtävänä on käsitellä asioita, joissa veronsaa-
jana on yksinomaan valtio, jaostossa voi kuitenkin olla puheenjohtaja ja 
kaksi jäsentä, jolloin jäsenistä toinen on Verohallinnon ehdottama ja toi-
nen veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottama.

Jaostot toimivat joko täydessä tai suppeassa kokoonpanossa. Jaosto 
voi toimia puheenjohtajan ja yhden veronmaksajajärjestöjä edustavan 
jäsenen kokoonpanossa, jos veron määrä voi oikaisuvaatimuksen joh-
dosta muuttua enintään 6 000 euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Verohallinnon ehdotuspyyntö
2 Verotuksen oikaisulautakunnan jaostot 2018–2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Verohallinto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.09.2017 § 862

HEL 2017-006807 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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18.09.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Wille Ryd-
manin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi


