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ARBETSLIVSKOMMISSIONER, MANDATPERIOD 1.1.2021 - 31.12.2023

Arbetslivskommissionens namns                                                                        Examina som ingår i området från 1.1.2021 

Arbetslivskommissionen för fordonsbranschen Grundexamen inom bilbranschen

3+3+0+3 Yrkesexamen inom fordonsbranschen

Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen

Arbetslivskommissionen för livsmedelsbranschen Grundexamen inom livsmedelsbranschen

3+3+0+3 Yrkesexamen inom livsmedelsförädling

Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin

Yrkesexamen inom bageribranschen

Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen

Yrkesexamen inom bageribranschen

Arbetslivskommissionen för scenkonst Grundexamen i musik

2+2+1+3 Grundexamen inom cirkusbranschen

Grundexamen i dans

Yrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

Yrkesexamen i musikproduktion

Specialyrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

Arbetslivskommissionen för hästhushållning och djurskötsel Grundexamen inom hästhushållning

2+2+1+2 Yrkesexamen i djurskötsel

Yrkesexamen inom hästhushållning

Specialyrkesexamen i djurskötsel

Specialyrkesexamen inom hästhushållning

Arbetslivskommissionen för hår- och skönhetsbranschen Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen

2+2+3+2 Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen

Arbetslivskommissionen för ICT-branschen Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

3+3+0+3 Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Arbetslivskommissionen för luft- och sjöfartsbranschen Grundexamen i flygplansmekanik

2+2+0+2 Grundexamen i sjöfart

Yrkesexamen i flygplatsservice

Yrkesexamen för flygplansmekanik

Yrkesexamen i sjöfart

Specialyrkesexamen för fartygselmästare

Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

Arbetslivskommissionen för ledarskap och fastighetsförvaltning Yrkesexamen i fastighetsförvaltning

3+3+1+2 Yrkesexamen för arbete som teamledare

Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Arbetslivskommissionen för pedagogisk verksamhet och handledning Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Kommissionens uppgift är dessutom att behandla:                                       

1)  rättelser av bedömning av kunnandet som en studerande i 

examensutbildning enligt 55 § i lagen om yrkesutbildning begär, 

gällande gemensamma examensdelar eller delområden inom dem 

enligt 13 § 2 moment;                                                                                  2)   

rättelser av bedömning av kunnandet som en studerande i 

examensutbildning enligt 55 § i samma lag begär, gällande 

examensdelen  "Förberedelse för arbetshandledaruppgifter" då den 

studerande avlägger den separat från examen.



3+3+0+3

Arbetslivskommissionen för maskin- och produktionsteknik Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

3+3+0+3 Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll

Yrkesexamen i produktionsteknik

Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll

Specialyrkesexamen i produktionsteknik

Arbetslivskommissionen för rehabilitering och stärkandet av delaktighetYrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda

3+3+0+3 Yrkesexamen i mental- och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i rehabiliterings- stöd- och handledningstjänster

Specialyrkesexamen i mental- och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i äldreomsorg

Arbetslivskommssionen för affärsverksamhet Grundexamen i affärsverksamhet

Yrkesexamen i affärsverksamhet

Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster

Specialyrkesexamen i affärsverksamhet

3+3+0+3

Arbetslivskommissionen för idrott och träning Grundexamen i idrott

3+3+0+2 Yrkesexamen i idrott och träning

Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar

Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar

Specialyrkesexamen i träning

Arbetslivskommissionen för logistik Grundexamen i logistik 

Yrkesexamen inom transportbranschen

Yrkesexamen i lasthantering

Yrkesexamen i servicelogistik

Specialyrkesexamen för trafiklärare

Specialyrkesexamen i servicelogistik

3+3+0+3

Arbetslivskommissionen för natur- och miljöområdet Grundexamen i fiskeri

3+3+1+2 Grundexamen i natur och miljö

Yrkesexamen i fiskeri

Yrkesexamen inom naturbranschen

Yrkesexamen inom renhushållning

Yrkesexamen inom miljöbranschen

Specialyrkesexamen i fiskeri

Specialyrkesexamen inom naturbranschen

Specialyrkesexamen inom miljöbranschen

Arbetslivskommissionen för markanläggnings-, sten- , och 

gruvbranschen Grundexamen inom gruvbranschen

3+3+0+3 Grundexamen inom lantmäteribranschen

Grundexamen inom byggnadsbranschen - Kompetensområdet för 

stenbranschen

Grundexamen inom byggnadsbranschen - Kompetensområdet för 

markanläggning

Grundexamen inom byggnadsbranschen - Kompetensområdet för 

sckaktningsmaskintransport

Kommissionens uppgift är dessutom att:                                                         

1) ansvara för ordnandet och övervakning av prov samt utfärdandet av 

betyg i  utbildning av lastbils- och busschaufför enligt förordningar i 

lagen om transportservice; och                                                                                                               

2) att behandla rättelser av bedömning av kunnandet som en 

studerande i examensutbildning enligt 55 § i lagen om yrkesutbildning 

begär, gällande examensdelen  "Grundläggande yrkeskompetens inom 

transportbranschen"då den studerande avlägger den separat från 

examen.

Kommissionens uppgift är dessutom att behandla rättelser av 

bedömning av kunnandet som en studerande i examensutbildning 

enligt 55 § i lagen om yrkesutbildning begär, gällande examensdelen  

"Arbete som kräver spetskompetens", "Planering av 

företagsverksamhet" och/eller "Arbeta i ett företag" då den studerande 

avlägger den /dem separat från examen.



Yrkesexamen för yrkesdykare 

Yrkesexamen inom gruvbranschen

Yrkesexamen för stenarbetare

Yrkesexamen för stenarbetare

Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen

Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen

Arbetslivskommissionen för landsbygdsnäringar Grundexamen inom lantbruksbranschen

3+3+1+2 Yrkesexamen inom lantbruksbranschen

Specialyrkesexamen för utveckling av landsbygden

Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen

Arbetslivskommissionen för turismbranschen Grundexamen i turism

3+3+1+2 Yrkesexamen i turismservice

Yrkesexamen i guideservice

Arbetslivskommissionen för mediebranschen Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning

3+3+1+2 Yrkesexamen inom mediebranschen

Specialyrkesexamen inom mediebranschen

Arbetslivskommissionen för skogsbranschen Grundexamen inom skogsbranschen

2+2+1+2 Yrkesexamen inom skogsbranschen

Specialyrkesexamen inom skogsbranschen

Arbetslivskommissionen för processindustrin Grundexamen inom laboratoriebranschen

3+3+0+3 Grundexamen inom processindustrin

Yrkesexamen för laboratorie- och mätningsbranschen

Yrkesexamen inom processindustrin

Specialyrkesexamen inom processindustrin

Arbetslivskommissionen för rengörings- och 

fastighetsservicebranschen Grundexamen inom rengörings- och fastighetsbranschen

3+3+0+3 Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsbranschen

Specialexamen inom rengörings- och fastighetsbranschen

Arbetslivskommissionen för trädgårdsbranschen Grundexamen inom trädgårdsbranschen

2+2+1+3 Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Arbetslivskommissionen för träindustrin och båtbyggnadsbranschen Grundexamen inom träbranschen

2+2+0+2 Grundexamen i båtbyggnad

Yrkesexamen inom träbranschen

Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen

Specialyrkesexamen inom träbranschen

Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen

Arbetslivskommissionen för kosthållsbranschen Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen

3+3+0+3 Yrkesexamen i kundservice på restaurang

Yrkesexamen i matservice

Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost

Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och 

kosthållsbranschen

Arbetslivskommissionen för grundexamen inom social- och 

hälsovårdsbranschen Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

3+3+0+3

Arbetslivskommissionen för el-, automations- och energibranschen Grundexamen inom el- och automationsbranschen

3+3+0+3 Yrkesexamen inom energibranschen

Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen

Specialyrkesexamen inom energibranschen

Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen



Arbetslivskommissionen för konstindustrin Grundexamen inom konstindustrin

2+2+2+3 Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll

Yrkesexamen inom konstindustrin 

Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare

Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Arbetslivskommissionen för husbyggnads- och ytbehandlingsbranschenGrundexamen inom ytbehandlingsbranschen

3+3+0+3

Grundexamen inom byggnadsbranschen - Kompetensområdet för 

husyggnad

Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter

Yrkesexamen inom byggnadsbranschen

Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

Specialyrkesexamen för arbetsledningen inom byggnadsbranschen

Specialyrkesexamen inom byggnadsbranschen

Arbetslivskommissionen för husteknik Grundexamen i husteknik

3+3+0+3 Yrkesexamen i husteknik

Specialyrkesexamen i husteknik

Arbetslivskommissionen för teknisk hälsoservice och läkemedelsbranschenGrundexamen i tandteknik

2+2+0+2 Grundexamen inom läkemedelsbranschen

Grundexamen i instrumentvård

Arbetslivskommissionen för textil och mode Grundexamen inom textil- och modebranschen

2+2+2+3 Yrkesexamen inom textil- och modebranschen

Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen

Arbetslivskommissionen för hälsovårdsbranschen Yrkesexamen för massör

2+2+1+2 Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen

Specialyrkesexamen för massör

Specialyrkesexamen i immobilisationsvård

Arbetslivskommissionen för arbetsledning inom industrin, teknisk 

planering och produktutvecklingsarbete Grundexamen i teknisk planering

Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin

3+3+0+3 Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete

Arbetslivskommissionen för tolkning Yrkesexamen för kontakttolk

2+2+2+3 Specialyrkesexamen för rättstolk

Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade

Arbetslivskommissionen för säkerhets- och tullbranschen Grundexamen inom säkerhetsbranschen

2+2+0+2 Yrkesexamen inom tullbranschen

Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen

Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

Arbetslivskommissionen för företagarbranschen Yrkesexamen för företagare

2+2+1+2 Specialyrkesexamen för företagsrådgivare


