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1 TUTKINNON TOIMEENPANO JA TARKOITUS 
 

Vakuutusalan tutkinnot ovat Vakuutustutkinto ja Ylempi vakuutustutkinto. Tämä 

ohjesääntö koskee pelkästään Vakuutustutkintoa (VTS). 

 

1.1  Tutkinnon järjestäjä  
 

Tutkinnon järjestää FINVA Finanssikoulutus Oy yhdessä Vakuutustutkintolauta-

kunnan kanssa. 

 
1.2  Tutkinnon tarkoitus 

 

Vakuutustutkinnon tarkoituksena on, että vakuutusalan ammatillisen tutkinnon 

• suorittaneella on ymmärrys vakuuttamisen periaatteista, eri vakuutusla-

jeista ja vakuutusliiketoiminnasta 

• suorittanut on osoittanut saavuttamansa pätevyyden sekä syventänyt ja 

monipuolistanut vakuutusalan osaamistaan. 

 

2  VAKUUTUSTUTKINTO 
 

Vakuutustutkintoon kuuluu vahvistettujen tutkintovaatimusten mukainen hyväksyt-

tävä suoritus neljässä yhteisessä ja neljässä valinnaisessa aineessa. Vakuutustut-

kinnon laajuus on arvioitu 17–21,5 opintopistettä sen mukaan, mitkä valinnaiset ai-

neet suorittaja tenttii. Yksi opintopiste vastaa noin 28 tunnin työpanosta.  

 

2.1  VTS:n yhteiset aineet 
 

Yhteiset aineet 

Vakuutusoppi   3,0 op 

Vakuutustalous   2,5 op 

Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu 2,5 op 

Riskienhallinta   2,0 op 

  

2.2  VTS:n valinnaiset aineet 
 

Valinnaiset aineet 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus  2,5 op 

Sosiaaliturva   3,0 op 

Työeläkevakuutus   3,0 op 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus 2,5 op 

Moottoriajoneuvovakuutukset  2,5 op 

Omaisuuden vakuuttaminen  3,0 op 

Kuljetusvakuutus   1,5 op 

Vastuuvakuutus   1,5 op 

  



 

2.3  Arviointi ja arvosanat 
 
Ainesuoritukset arvioidaan asteikolla Hyväksytty – Hylätty. Ainesuoritus on hy-

väksytty kun suorittaja saa vähintään 70% oikein tentin kokonaispistemäärästä. 

Vakuutustutkintoon vaaditaan hyväksytty arvosana kaikissa kahdeksassa ai-

neessa.  

 

2.4  Tutkinnon suorittaminen 
 

 Vakuutustutkinto tulee suorittaa kahdessa vuodessa suoritusoikeuden hankkimi-

sesta. Ainesuorituksia voidaan uusia. Vakuutustutkinnon voi suorittaa myös vakuu-

tusalan ulkopuolella toimiva henkilö. Finva voi perustelluista syistä jatkaa suoritta-

jan suoritusaikaa. Suoritusajan pidennystä haetaan kirjallisesti. 

 

 Tutkinnon tenttikysymykset ovat suomeksi.   

 

3  SUORITUSTILAISUUDET 
 

Vakuutustutkintoon hankitaan suoritusoikeus Finvan ohjeistamalla tavalla 

 

Vakuutustutkinnon ainesuorituksia voi tenttiä Finvan ilmoittamina tenttipäivinä. 

Tenttipäiviä on vuodessa vähintään neljä. Kaikki tentit suoritetaan sähköisesti. 

Tentin suorittaminen edellyttää verkossa toimivaa tietokoneyhteyttä. Tenttijä saa 

sähköpostiinsa tunnukset sähköiseen tenttialustaan, jossa tentti suoritetaan. Tun-

nukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa kenellekään. Finvan verkkosi-

vuilla on ohjeet sähköisen tentin suorittamiseen. 

 

Vakuutustutkinnon suoritustilaisuuksista ilmoitetaan vähintään kahta kuukautta ai-

kaisemmin Finvan verkkosivuilla. Verkkosivuilta löytyy kattavat ohjeet tenttien suo-

rittamiseen. Suoritustilaisuuden peruuntuessa järjestetään vaihtoehtoinen suoritus-

päivä.  

 

 Tenttitilaisuudessa saa hyödyntää tenttikirjallisuutta sekä laskinta. 

 

Tentit koostuvat monivalinta- ja väittämätehtävästä. 

 

Suoritustilaisuuden johtaja (Finvan edustajat) voi keskeyttää ainesuorituksen vilpil-

lisen menettelyn vuoksi tai muusta syystä harkintansa mukaan. Vilpillisen menette-

lyn takia hylätystä ainesuorituksesta ilmoitetaan ainesuorituksen maksajalle. 

 

Tenttitulos voidaan hylätä myös suoritustilaisuuden jälkeen, jos tentin suorittami-

sessa todetaan käytetyn vilppiä. 

 

Tenttijöille hankitaan tenttien suoritusoikeudet, mitkä eivät ole sidottu tiettyi-

hin suoritustilaisuuksiin. Kun suoritusoikeus on hankittu, ei tenttijän tarvitse 



 

erikseen ilmoittautua. Tenttijä voi valita missä suoritustilaisuudessa haluaa 

tentin suorittaa. Mikäli hän esimerkiksi sairastuu tai muuten toteaa halua-

vansa siirtää tentin suoritusajankohtaa, suoritusoikeus säilyy, kunhan tenttiä 

ei avata. Jos tenttijä avaa tentin, hänet katsotaan aina tenttiin osallistuneeksi 

ja suoritusoikeus käytetyksi. Uusintasuorituksesta peritään VTS-tentin mak-

sun suuruinen suoritusmaksu. Yksittäinen suoritusoikeus on voimassa 6 kuu-

kautta ostopäivästä. 

 

4  ARVIOINNIT JA TULOKSET 
 

Tenttien tulokset ilmoitetaan asianomaiselle henkilölle tentin jälkeen. Osallis-

tuja voi ilmoittaa tentin tuloksista työnantajalleen. 

 

5  VALITUKSET 
 

 Vakuutustutkintoa koskevat valitukset käsittelee ja ratkaisee Vakuutustutkin-

tolautakunta. Mikäli suorittaja haluaa tehdä valituksen, sen tulee olla kirjalli-

nen ja perusteltu. Valitus osoitetaan Vakuutustutkintolautakunnalle ja lähete-

tään Finvaan. Valitus on tehtävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa 

suoritustilaisuudesta. 

 

6  OPINTOREKISTERI 
 

Finva pitää suoritustilaisuuksiin osallistuneiden ainesuorituksista ja arvosanoista 

rekisteriä. Vakuutustutkintoa suorittava voi tarkastella tutkintoympäristössä ai-

nesuorituksiaan. 

 

Maaliskuussa 2018 tai aikaisemmin Vakuutustutkinnon aloittanut suorittaja saa 

pyynnöstä opintosuoritusotteen, johon on merkitty ainesuoritukset ja niissä saa-

vutetut arvosanat ja opintopisteet.  Ylimääräisestä opintosuoritusotteesta Finva 

voi periä käsittelykulut opiskelijalta. 

 

7  TODISTUKSET JA ARVONIMET 
 

Vakuutustutkinnon hyväksytysti suorittamisesta annetaan todistus. Todistuksen 

saaneella on oikeus käyttää arvonimeä vakuutustutkinnon suorittanut, VTS (ruot-

siksi godkänd i försäkringsexamen, GFE). 

 

8  DIPLOMIT 
 

Tutkinnon suorittaneelle henkilölle myönnetään hakemuksesta maksullinen dip-

lomi. Diplomin allekirjoittaa Finvan johtokunnan puheenjohtaja ja vakuutustutkinto-

lautakunnan puheenjohtaja.  

 

9  TUTKINTOVAATIMUKSET 
 



 

Tutkintojen suorittamiseksi vaadittava oppimäärä julkaistaan erillisinä tutkintovaati-

muksina, jotka Vakuutustutkintolautakunta vahvistaa. 

 

10  TUTKINTOTOIMINNAN ORGANISAATIO 
 

10.1  Finvan VTS-johtokunta 
 

• vahvistaa vakuutustutkintotoiminnan ohjesäännön 

• asettaa tutkintojen käytännöllistä toteuttamista johtamaan ja valvomaan Va-

kuutustutkintolautakunnan, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

johon johtokunta nimittää vähintään kolme jäsentä. Finvan edustaja toimii 

lautakunnassa sihteerinä. 

• myöntää tutkintojen perusteella annettavat diplomit. 

 

10.2  Vakuutustutkintolautakunta 
 

• hyväksyy tutkintovaatimukset 

• nimittää tutkintoaineiden asiantuntijaryhmät sekä niiden puheenjohtajat ja 

varapuheenjohtajat 

• seuraa ja valvoo asiantuntijaryhmien toimintaa ja huolehtii, että tenttien vai-

keusasteessa ja arvioinnissa noudatetaan yhtenäisyyttä 

• seuraa suoritettuja tutkintoja 

• seuraa tenttien arviointien tuloksia ja tasoja 

• käsittelee ja ratkaisee tutkintoja koskevat valitusasiat 

• osallistuu tutkinnon kehittämiseen yhteistyössä Finvan kanssa 

• esittää ohjesäännön vahvistamista Finvan johtokunnalle. 

 

Vakuutustutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheen-

johtaja sekä vähintään kaksi jäsentä on kokouksessa paikalla. 

   

Vakuutustutkintolautakunnan jäsen tai asiantuntija ei ota kokouksessa osaa pää-

töksentekoon silloin, kun asia koskee yksinomaan hänen edustamansa vakuutus-

yhtiön tai -yhtymän palveluksessa olevaa.  

 

10.3  Asiantuntijaryhmät  
 

Tutkintoaineiden asiantuntijaryhmän muodostavat oman alansa kokeneet asian-

tuntijat. Asiantuntijat toimivat luottamustoimiperiaatteella. 

 

 Vakuutustutkinnon asiantuntijaryhmien tehtävänä on  

 

• laatia tenttikysymykset ja niiden oikean vastaukset 

• huolehtia oman aineensa tutkintovaatimusten tarkoituksenmukaisuudesta ja 

ajan tasalla pitämisestä ja tehdä niitä koskevat esitykset Vakuutustutkinto-



 

lautakunnalle 

• antaa valitusten perusteella yksilöity kannanotto arvioinnin muuttamiseksi tai 

ennallaan pitämiseksi. 

 

Asiantuntijaryhmien puheenjohtajien tehtävänä on huolehtia siitä, että toiminnassa  

noudatetaan alan parhaita käytäntöjä ja toimitaan yleisten eettisten toimintatapojen 

mukaisesti. 

 

11  OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JA VOIMAANTULO 
 

Tämän ohjesäännön muuttamisesta Vakuutustutkintolautakunnan esityksestä 

päättää Finvan johtokunta. Tämä ohjesääntö tulee voimaan 18.5.2018. 

 


