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KOULUTETUN AMMATTITAITOISEN MATKAILUALAN TYÖVOIMAN
TARVE LEVIN ALUEELLA
Levi-Instituutti on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin matkailuopiston
ammatillinen kouluttaja Kittilän kunnassa. Oppilaitos kouluttaa matkailualan ja hotelli- ja
ravintola-alan ammattilaisia sekä nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa että
aikuiskoulutuksen näyttötutkintoina.
Levi-Instituutti perustettiin vuonna 1999 vastaamaan alueen kasvavaan työvoimatarpeeseen
matkailuelinkeinon kehittyessä. Sen perustamisessa olivat vahvasti mukana Kittilän kunta ja
Levin alueen yritykset, ja se on alusta alkaen ollut mukana Levin Matkailu Oy:n
yhteismarkkinoinnissa; yritysten ja matkailualan koulutuksen yhteistyö koulutuksen
suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä on välitöntä ja säännöllistä. Oppilaitoksen
neuvottelukunta toimii alueen yritysten ja koulutuksen ohjaavana toimintona.
Levin matkailualue on kasvanut voimakkaasti viimeiset 15 vuotta. Vuonna 2011 Levin
hotelliyöpymisvuorokausien kasvu oli kaksi kertaa suurempi kuin Suomessa keskimäärin ja
neljä kertaa suurempi kuin Lapissa. Kasvu on tullut ja tulee jatkossakin suurelta osin
kansainvälisiltä markkinoilta (+20 % vuonna 2011), jolloin kieli- ja ammattitaitoisen
henkilökunnan tarve kasvaa. Vuodesta 2006 vuoteen 2011 Levin hotellien
yöpymisvuorokaudet kasvoivat 100 000. Levin vuoteen 2020 tähtäävän strategian
tavoitteena on saavuttaa ulkomaalaisten osuudeksi 50 % kokonaismatkailijamäärästä.
Matkailutulon odotetaan nousevan nykyisestä n. 220 miljoonasta eurosta 300 miljoonaan
euroon vuoteen 2020 mennessä.
Talvisesongilla 2011–2012 Levin hissilippumyynti kasvoi 10,8 % kaikkien Suomen
hiihtokeskusten lipunmyynnin kasvun ollessa 2,4 %. Lentoliikenteen matkustajamäärät
Kittilän Lentoasemalla v. 2012 marraskuun lopussa ovat nousseet 9,3 %. Kaudella 2012–
2013 Levin Keskusvaraamon varaustilanteen kasvu joulukuun 2012 alussa oli 24,2 %
edellisvuoteen. Levin Keskusvaraamo on yksi Lapin suurimmista majoitusvälittäjistä.
Vuonna 2011 Keskusvaraamo välitti 516 000 yöpymisvuorokautta lomahuoneistoissa
Levillä.
Kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana myös tulevaisuudessa. Yritysten myynnin
kehittymisen ja investointien lisäksi kasvua tukee myös Levin alueen yleiskaavan

valmistuminen v. 2011, joka mahdollistaa tulevina vuosina yli 100 000 kerrosneliön
matkailurakentamisen Levin ydinalueille. Tällä hetkellä Levi työllistää huippusesonkina n.
2000 osaajaa. Jotta Levi saavuttaa edellä mainitut kasvutavoitteet, koulutetun ja
ammattitaitoisen työvoiman riittävyys on ratkaisevan tärkeää.
Levi-Instituuttiin hakeutuu opiskelijoita eri puolilta Suomea; 40 % saapuu muualta
Suomesta, mikä auttaa turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saamisen matkailualan
työpaikkoihin samaan aikaan, kun pohjoisten kuntien omat nuorten ikäluokat pienenevät.
Alueella oleva oppilaitos turvaa jatkossakin osan alueella tarvittavasta ammattitaitoisesta
osaavasta työvoimasta, etenkin kun koulutuksessa olevat opiskelijat hankkivat osan
osaamisestaan ja toimivat jo koulutuksen aikana useissa eri tilanteissa ja tapahtumissa Levin
alueella.
Uusimman Tilastokeskuksen tilastoraportin 2012 mukaan Levi-Instituutista valmistuneiden
sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin on korkea. Valmistumisen jälkeen työelämään
sijoittui 74 % ja jatko-opintoihin 14 %. Sijoittumisluvut kuvaavat matkailualan
työllistävyyttä ja tarpeellisuutta Levin alueella.
Levin Matkailu Oy:n hallitus toivoo, että Levi-Instituutin ainutlaatuinen ja alueen
matkailuelinkeinolle välttämätön asema otetaan huomioon tulevaisuuden koulutuspaikkoja
ja -määriä päätettäessä. Tämä varmistaisi Levin ja matkailuelinkeinon kehittymisen ja
työvoiman turvaamisen osaltaan myös tulevina vuosina.
Kunnioittaen,
Levin Matkailu Oy:n hallitus

