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TUTKINNON TOIMEENPANO JA TARKOITUS 
 

Vakuutusalan tutkinnot ovat Vakuutustutkinto ja Ylempi vakuutustutkinto. Tämä 

ohjesääntö koskee pelkästään Vakuutustutkintoa (VTS). 

 
 

 Tutkinnon järjestäjä  
 

Tutkinnon järjestää FINVA Finanssikoulutus Oy yhdessä Vakuutustutkintolautakunnan 

kanssa. 

 
 Tutkinnon tarkoitus 

 

Vakuutustutkinnon tarkoituksena on, että vakuutusalan ammatillisen tutkinnon 

 

➢ suorittaneella on ymmärrys vakuuttamisen periaatteista, eri vakuutuslajeista 

ja vakuutusliiketoiminnasta 

➢ suorittanut on osoittanut saavuttamansa pätevyyden sekä syventänyt ja 

monipuolistanut vakuutusalan osaamistaan. 

 
 

2 VAKUUTUSTUTKINTO 
 

Vakuutustutkintoon kuuluu vahvistettujen tutkintovaatimusten mukainen hyväksyttävä 

suoritus neljässä yhteisessä ja neljässä valinnaisessa aineessa. Vakuutustutkinto on 

laajuudeltaan 16,5–21 opintopistettä sen mukaan, mitkä valinnaiset aineet suorittaja tenttii. 

Yksi opintopiste vastaa noin 28 tunnin työpanosta.  

 

 VTS:n yhteiset aineet 
 

 Yhteiset aineet 

 Vakuutusoppi    3,0 op 

 Vakuutustalous    2,0 op 

 Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu 2,5 op 

 Riskienhallinta    2,0 op 

  

 VTS:n valinnaiset aineet 
 

 Valinnaiset aineet 

 Vapaaehtoinen henkilövakuutus  2,5 op 

 Sosiaaliturva    3,0 op 

 Työeläkevakuutus    3,0 op 

 Lakisääteinen tapaturmavakuutus  2,5 op 

 Moottoriajoneuvovakuutukset  2,5 op 

 Omaisuuden vakuuttaminen  3,0 op 

 Kuljetusvakuutus    1,5 op 

 Vastuuvakuutus    1,5 op 

 Jälleenvakuutus    1,5 op 
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 Arviointi ja arvosanat 
 
Hyväksyttyjen ainesuoritusten arvioinnissa käytetään seuraavia arvosanoja: hylätty eli 0 

tai hyväksytty arvosanoin tyydyttävä = 1, hyvä = 2 ja kiitettävä 3. Vakuutustutkintoon 

vaaditaan hyväksyttävä arvosana kaikissa kahdeksassa aineessa.  

 

 Tutkinnon suorittaminen 
 

 Vakuutustutkinto tulee suorittaa neljässä vuodessa sen aloittamisesta. Ainesuorituksia 

voidaan uusia. Vakuutustutkinnon voi suorittaa myös vakuutusalan ulkopuolella toimiva 

henkilö. 

 

 Vakuutustutkintolautakunta voi kirjallisen hakemuksen perusteella erityisestä syystä 

oikeuttaa tutkinnon suorittajan suorittamaan yhden tai useamman aineen suullisesti tai 

myöntää tutkinnon suorittamiseen lisäaikaa. 

 

 Tutkinnon voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä.  

 

 

3 SUORITUSTILAISUUDET 
 

Vakuutustutkinnon suoritustilaisuudet ovat tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa. 

Kaikki tentit suoritetaan sähköisesti. Tentin suorittaminen edellyttää verkossa toimivaa 

tietokoneyhteyttä. Tenttijä saa henkilökohtaiseen sähköpostiinsa tunnukset sähköiseen 

tenttialustaan, jossa tentti suoritetaan. Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa 

luovuttaa kenellekään. Sähköiseen tenttiin osallistuville lähetetään ”Ohjeet sähköiseen 

suoritustilaisuuteen osallistuville”. 

 

 Vakuutustutkinnon suoritustilaisuuksista ilmoitetaan vähintään kahta kuukautta 

aikaisemmin FINVAn verkkosivuilla https://www.finva.fi. Ilmoituksessa mainitaan 

suoritustilaisuuden aika, ilmoittautumistapa, tutkintomaksu ja viimeinen 

ilmoittautumispäivämäärä. 

 

 Suoritustilaisuuden peruuntuessa tai jos ilmoittautumista ei hyväksytä, palautetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä suoritettu maksu. 

 

 Jos ainesuoritukseen osallistuva ei ilmoitettuna aikana osallistu tenttiin, katsotaan hänen 

käyttäneen tutkintoon kuuluvan suorituskerran hyväkseen. Uusintasuorituksesta peritään 

VTS-tentin maksun suuruinen osallistumismaksu. 

 

 Suoritustilaisuuden johtaja (FINVAn edustajat) voi keskeyttää ainesuorituksen vilpillisen 

menettelyn vuoksi tai muusta syystä harkintansa mukaan. Vilpillisen menettelyn takia 

hylätystä ainesuorituksesta ilmoitetaan ainesuorituksen maksajalle. 

 
 
 
 

https://www.finva.fi/
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3.1 Ohjeet tutkinnon tenttijälle  
 

Vakuutustutkinnon suoritustilaisuuteen ilmoittaudutaan FINVAn ohjeistamalla tavalla. 

Tenttiin ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. 

Suorittaja voi osallistua vain siihen ainesuoritukseen, johon hän on ilmoittautunut ja josta 

tenttimaksu on suoritettu.  

 

 Tenttitilaisuus 
 

 Kaikki tentit alkavat täsmälleen ilmoitettuna aikana. Tenttitilan saa sulkea aikaisintaan 

viidentoista minuutin kuluttua suoritustilaisuuden alkamisajasta. Sähköinen tentti kestää kaksi 

tuntia. 

 

 Tenttitilaisuudessa sallitut apuvälineet ja lähteet 
 
 Tenttitilaisuudessa ei saa käyttää tenttikirjallisuutta, omia taulustoja tai muita digitaalisia tai 

suullisia apuvälineitä. Suoritustilaisuudessa saa olla paperisena esillä ”Ohjeet sähköiseen 

suoritustilaisuuteen osallistuville”.  

 

 Tenttikysymykset 
 
 Tenttitilaan pääsee kirjautumaan puoli tuntia ennen ilmoitettua tentin alkamisaikaa. 

Tenttikysymykset ovat katsottavissa täsmälleen ilmoitettuna ajankohtana. 

 

  Tenttikysymykset ovat suomenkielisiä. Jos tenttiin osallistuu sellaisia, jotka ovat 

ilmoittautuessaan merkinneet suorituskieleksi ruotsin, heidän tenttitilassaan on ruotsinkieliset 

kysymykset. 

  

 Tenttiin vastaaminen 
 
 Vastaukset kirjoitetaan vastauskenttään tai ohjeissa mainitulla tavalla. Kysymyksiin saa, ellei 

toisin ilmoita, vastata missä järjestyksessä tahansa. Mikäli kysymysryhmän alussa on 

suoritusohjeet asianomaisesta aineesta, ne on luettava tarkkaan ja kokonaan. Tekstiin ei voi 

lisätä liitetiedostoja. 

  

 Vastaamiseen käytettävissä oleva aika näkyy tenttitilan vasemmassa lohkossa, kun tenttijä on 

vastaamassa kysymyksiin. Jos vastaaminen jää kesken annetun ajan puitteissa, tentti 

palautuu sellaisenaan kuin se oli määräajan täyttyessä. 

 

 Tenttitulos voidaan hylätä myös suoritustilaisuuden jälkeen, jos tentin suorittamisessa 

todetaan käytetyn vilppiä. 

 

 Tentistä poisjääminen  
 

 Sairastumisesta tai muusta ylivoimaisesta esteestä ja tentin suorittamatta 

jättämisestä on ilmoitettava välittömästi FINVAan. Tenttimaksua ei makseta takaisin 

tenttimättä jääneestä ainesuorituksesta. Mikäli tenttijä toimittaa poissaolostaan 

lääkärintodistuksen, tenttioikeus siirtyy seuraavaan suoritustilaisuuteen. Jos tenttijä 
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kirjautuu tenttialustaan tenttipäivänä, hänet katsotaan tenttiin osallistuneeksi. 

 

 

 Lääkärintodistus on toimitettava FINVAan kuukauden kuluessa suoritustilaisuudesta. 

Myöhemmin jätettyä palautushakemusta ei oteta huomioon. 

 
 

4 ARVIOINNIT JA TULOKSET 
 

Ainesuorituksen arvioi vähintään kaksi asiantuntijaa. Ainesuoritusten tulokset ovat salaisia, 

kunnes FINVA on julkaissut tulokset.  

 

Tenttien tulokset ilmoitetaan yhtiöihin tai asianomaiselle henkilölle 

ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä mainittuun päivämäärään mennessä. Tietoja 

tuloksista ei anneta puhelimitse. Tentin suorittajat voivat tarkastella vastauksiaan, 

arvosanaa ja arviointia omin tunnuksin tenttialustassa ilmoitettuna ajankohtana 

tulosten julkaisemisen jälkeen. 

 
 

5 VALITUKSET 
 

 Vakuutustutkintoa koskevat valitukset käsittelee ja ratkaisee Vakuutustut-

kintolautakunta. Mikäli suorittaja haluaa tehdä valituksen, sen tulee olla kirjallinen ja 

perusteltu. Valitus osoitetaan Vakuutustutkintolautakunnalle ja lähetetään FINVAan. 

Valitus on tehtävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tulosten julkaisemisesta. 

 
 

6 OPINTOKORTTI 
 

Vakuutustutkintoa suorittava saa pyynnöstä opintokortin, johon on merkitty 
ainesuoritukset ja niissä saavutetut arvosanat ja opintopisteet. FINVA pitää 
suoritustilaisuuksiin osallistuneiden ainesuorituksista ja arvosanoista rekisteriä. 
Ylimääräisestä opintokortista FINVA voi periä käsittelykulut opiskelijalta. 

 
 

7 TODISTUKSET JA ARVONIMET 
 

 Tutkintojen suorittamisen hyväksyy Vakuutustutkintolautakunta. Suorittamisesta annetaan 

todistus. Todistuksen saaneella on oikeus käyttää arvonimeä vakuutustutkinnon 

suorittanut, VTS (ruotsiksi godkänd i försäkringsexamen, GFE). 

 
 

8 DIPLOMIT 
 

 Tutkinnon suorittaneelle henkilölle myönnetään hakemuksesta maksullinen diplomi. 

Diplomin allekirjoittaa FINVAn johtokunnan puheenjohtaja ja vakuutustutkintolautakunnan 

puheenjohtaja.  
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9 TUTKINTOVAATIMUKSET 
 

 Tutkintojen suorittamiseksi vaadittava oppimäärä julkaistaan erillisinä tutkintovaatimuksina, 

jotka Vakuutustutkintolautakunta vahvistaa. 

 
 

10 TUTKINTOTOIMINNAN ORGANISAATIO 
 

 FINVAn johtokunta 
 

➢ vahvistaa vakuutustutkintotoiminnan ohjesäännön 

➢ asettaa tutkintojen käytännöllistä toteuttamista johtamaan ja valvomaan  

 Vakuutustutkintolautakunnan, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

johon johtokunta nimittää vähintään viisi jäsentä. FINVAn edustaja toimii 

lautakunnassa sihteerinä. 

➢ myöntää tutkintojen perusteella annettavat diplomit. 

 

 Vakuutustutkintolautakunta 
 

➢ hyväksyy tutkintovaatimukset 

➢ nimittää tutkintoaineiden asiantuntijaryhmät sekä niiden puheenjohtajat ja  

 varapuheenjohtajat 

➢ seuraa ja valvoo asiantuntijaryhmien toimintaa ja huolehtii, että tenttien  

 vaikeusasteessa ja arvioinnissa noudatetaan yhtenäisyyttä 

➢ päättää suoritettujen tutkintojen hyväksymisestä 

➢ käsittelee ja ratkaisee tutkintoja koskevat valitusasiat 

➢ seuraa tenttien arviointien tuloksia ja tasoja 

➢ osallistuu tutkinnon kehittämiseen yhteistyössä FINVAn kanssa 

➢ esittää ohjesäännön vahvistamista FINVAn johtokunnalle. 

 

Vakuutustutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

 sekä vähintään kaksi jäsentä on kokouksessa paikalla. 

   

Vakuutustutkintolautakunnan jäsen tai asiantuntija ei ota kokouksessa osaa päätöksen-

tekoon silloin, kun asia koskee yksinomaan hänen edustamansa vakuutusyhtiön  

tai -yhtymän palveluksessa olevaa.  

 

 Asiantuntijaryhmät  
 

 Tutkintojen ainesuoritusten arvioijina toimivat asiantuntijat, joiden tulee olla kokeneita oman  

 alansa asiantuntijoita. Asiantuntijat toimivat luottamustoimiperiaatteella. 

 

 Vakuutustutkinnon asiantuntijaryhmien tehtävänä on  

 

➢ laatia tenttikysymykset ja huolehtia tenttien arvioinnista 

➢ huolehtia oman aineensa tutkintovaatimusten tarkoituksenmukaisuudesta ja 

 ajan tasalla pitämisestä ja tehdä niitä koskevat esitykset Vakuutustutkinto-

lautakunnalle 
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➢ antaa valitusten perusteella yksilöity kannanotto arvioinnin muuttamiseksi tai 

ennallaan pitämiseksi. 

 

 Asiantuntijaryhmien puheenjohtajien tehtävänä on huolehtia siitä, että toiminnassa  

 noudatetaan Vakuutustutkintolautakunnan antamia toimintaohjeita. 

 

 

11 OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JA VOIMAANTULO 
 

Tämän ohjesäännön muuttamisesta Vakuutustutkintolautakunnan esityksestä päättää 

FINVAn johtokunta. Tämä ohjesääntö tulee voimaan 16.8.2016. 

 
 
 
 
 

 
 


