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Arengukava on omavalitsuse visioonist lähtuvate eesmärkide saavutamisele suunatud 

poliitiline kokkulepe, mis sisaldab olukorra analüüsi, arenguvajadusi, strateegiat, 

kavandatud tegevusprioriteete, nende eesmärkide saavutamisega seonduvaid finantsilisi 

vahendeid. Arengukava koostamise nõue on seadusega sätestatud. 

Eesmärk on selgitada välja, kas Pärnu linna arengu (arengukavades määratud) eesmärgid 

aastatel 1998- 2018 on täidetud ja kas neis on toimunud muutusi. 

Pärnu linna arengukava on peamiseks aluseks kohaliku omavalitsuse elu korraldamisel, 

milles kajastuvad linna arendamise eesmärgid ning nende saavutamiseks kavandatavad 

tegevused. 

Töös on uuritavaks materjaliks Pärnu linna arengukavad. Teada saamiseks uuriti 

arengukava koostamise metoodikat, arengueesmärke, nende täitmist, klassikalisi 

arenguindikaatoreid nagu rahvastik, tööhõive ja turism ning nende muutusi ajas. Kasutatud 

on kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid teiseseid andmeid, mida on eelnevalt kogutud 

statistika eesmärgil. 

Eesmärk vastab küsimusele, millise positiivse seisundi me tahame aja jooksul saavutada. 

Eesmärkide seadmisel tuleb teadvustada, et nende täitmise kontroll ja tagasiside andmine 

kohaliku omavalitsuse organisatsiooni ja kogukonda on samavõrd oluline kui nende 

loomine. Informatsioon annab vajalikku tagasisidet, et tagada jätkusuutlik ja mitmekesine 

linnaareng. Seire eesmärgiks on koguda informatsiooni arengukava täitmise ja 

rakendamise efektiivsuse kohta. Arendustegevuse edukuse hindamiseks on tarvilik 

regulaarselt toimiv seiresüsteem.  
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 Arengukavasid on aja jooksul täiustatud, muudetud mahukamaks, arengueesmärke on 

tulnud juurde.  Tulevikuvisioon on jäänud viimase 20 aasta jooksul suures osas samaks. 

Pärnu linna arengukava seiresüsteem vajab täiustamist- vähene võimekus läbiviia 

uuringuid, puudub osakodade ühtne andmebaas, valdkondlikud uuringud, millel puudub 

ametlik dokumentatsioon.  

Aastate 2005-2008 kohta on koostatud Pärnu linna sotsioloogi poolt kogumik, mis annab 

ülevaate erinevate arenguvaldkondade seireandmetest- hinnangust tehtud tööle.  

Alates 2012 aastast on Pärnu linna majandusaasta aruannetes välja toodud planeeritud 

arengutegevuse maksumus ning summa, mille eest reaalselt tegevusi ellu viidi.  

Kuid antud infomatsioon ei ole arengueesmärkide täitmise kohta ülevaate saamiseks 

piisav.  

Kokkuvõtlikult võib öelda, et arengukavade eesmärgid haakuvad üksteisega ja täiendavad 

teineteist. Lisaks arengu kavandamisele on oluline kavandada ka arendustegevust ennast – 

koostada arengu kavandamise kava ja seirata selle elluviimist, mis annaks sisendi linna 

jätkusuutlikuks arenguks. 

Märksõnad: arengukava, visioon, arenguindikaatorid, arengueesmärgid, seire. 
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 The development plan is a political agreement aimed at achieving the goals based on the 

local government's vision, which includes analysis of the situation, development needs, 

strategy, planned priorities for action, and the financial resources related to the 

achievement of these goals. The requirement to prepare a development plan is provided by 

law. 

The aim is to find out whether the goals of the development of Pärnu (defined in the 

development plans) for the years 1998-2018 have been met and whether there have been 

any changes in them. 

The Pärnu City Development Plan was the main basis for organizing local government life, 

which reflected the goals for city development and the activities planned to achieve them. 

The research material of the thesis is the Pärnu City Development Plan. The methodology 

of the development plan, development goals, their fulfillment, classical development 

indicators such as population, employment and tourism, and their changes over time were 

studied to obtain the necessary information. Quantitative and qualitative secondary data 

that has been collected for statistical purposes have been used.  

The goal corresponds to the question of which positive status we want to achieve over 

time. 

When setting goals, one must be aware that controlling their performance and giving 

feedback to a local government organization and community is as important as creating 

them. The information provides the necessary feedback to ensure sustainable and diverse 

urban development. The purpose of monitoring is to collect information on the 



 

 

	

implementation of the development plan and the efficiency of its implementation. A 

regular monitoring system is needed to assess the success of development activities.  

 Development plans have been improved over time, expanded, and more development 

goals have been added.  The vision for the future has remained largely unchanged over the 

last 20 years. The Pärnu City Development Plan monitoring system needs improvement – 

because of poor capability-based research, no single database of the departments, and there 

are no sector-specific surveys with official documentation.  

For the years 2005-2008, a compilation has been made by the sociologist of the city of 

Pärnu, which gives an overview of the monitoring data of different development areas - an 

assessment of the work done.  

Since 2012, the cost of the planned development activities and the amount for which the 

activities were actually carried out have been indicated in the annual reports of the City of 

Pärnu. However, this information is not sufficient to provide an overview of the 

achievement of development goals.  

In summary, it can be said that the objectives of the development plans are interlinked and 

complementary. In addition to planning for development, it is also important to plan 

specific activities themselves - to prepare a plan, a schedule, and monitor its 

implementation, which would provide input for the sustainable future progress of the city. 

Keywords: development plan, vision, development indicators, development goals, 

monitoring. 
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MÕISTED 

Arengukava – pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist 

kavandav dokument. Arengukava viiakse ellu programmide, projektide ja eelarve kaudu. 

Arengustrateegia – arengu tagamiseks või kiirendamiseks koostatud üldine 

tegevusprogramm, milles määratakse prioriteet või prioriteedid, pikaajalised eesmärgid 

ning näidatakse, kuidas koondada eesmärkide saavutamiseks vajalikke ressursse. 

Agenda 21- Ülemaailmne säästva arengu deklaratsioon [1]. 

Demograafiline tööturusurve indeks – võimaldab hinnata rahvastiku vanusstruktuuri 

tasakaalustatust ja piirkonna demograafilist taastootmispotentsiaali. Mida suurem on 

indeks, seda suurem on taastootmispotentsiaal.  

Strateegiline eesmärk – strateegiast ja selles seatud prioriteedist või prioriteetidest lähtuv 

eesmärk. 

Visioon – üldine kirjeldus seisundist, mida tahetakse piirkonnas teatud ajaks saavutada. 

Ajapiir lepitakse kokku [2]. 

Töötud – isikud, kelle puhul on üheaegselt täidetud kolm tingimust: a) on ilma tööta (ei 

tööta kusagil ega puudu ajutiselt töölt); b) on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala 

jooksul) tööd alustama; c) otsivad aktiivselt tööd. 

Ööbimiste arv – ööde arv, mille külastaja tegelikult veedab ööbides või viibides 

majutusettevõttes või mille jooksul ta on sinna sisse registreeritud. Ööbimiste arv on 

tavaliselt suurem kui majutatute arv, sest üks majutatu võib ööbida mitu ööd. [3]  

Eesmärk visioonist lähtuv üldkirjeldus, milleni soovitakse teatud ajaks jõuda ja mis on 

määratletav, mõõdetav, reaalselt elluviidav ja liigendatav. Võib eristada pea- ja 

alaeesmärki. [1] 

Töötuse määr ( %) -töötute osatähtsus tööjõus – isikud, kes soovivad töötada ja on 

võimelised töötama [4].  

SWOT- S-strenghts-tugevused; W-weaknesses-nõrkused; O-opportunites-võimalused; T-

threats-ohud.  

Targa linna klaster - ühendab ettevõtted, linnakodanikud, avaliku võimu, teadus- ja 

arendusasutused ning innovatsiooni tugistruktuurid keskendudes linnaelu erinevaid 

valdkondi hõlmavate uuenduslike targa linna lahenduste arendamisele ja ekspordile [5]. 
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SISSEJUHATUS 

Pärnu linn on tuntud kui pikaajaline suvituskuurort, reisisihtkoht nii välis- kui 

siseturistidele. Linn kannab ka igal suvel suvepealinna tiitlit. Rikkalik looduslik 

eelisseisund ja geopoliitiline asend on Pärnule andnud arengueeldused ning muutnud linna 

atraktiivseks nii elanikele kui külalistele [6]. Seetõttu on linna arengu planeerimine tähtsal 

kohal ja arengueesmärkide täitmine tähtsal kohal linna arengus. 

Antud lõputöö eesmärk on analüüsida Pärnu linna arengukavasid, mis kehtisid viimasel 

kahekümnel aastal ning teada saada mil määral arengueesmärgid on täidetud. Eesmärgist 

tulenevalt otsib autor vastuseid järgmistele küsimustele. Kas arengukavade ja strateegiate 

eesmärgid on täidetud? Kas ja kuidas on eesmärgid muutunud? Fookuses püsimiseks on 

autor kitsendanud järgmisi punkte rahvastik, tööhõive, turism.  

Lõputöö teema sai valitud sellel põhjusel, et rohkem teada saada oma kodulinna 

käekäigust, arengukava koostamise metoodikast ning linna arenguperspektiividest 

tulevikus. Lähtuvalt uurimiseesmärgist on püstitatud ülesanne - analüüsida kolme sellel 

ajaperioodil kehtivat Pärnu linna arengukava, koguda andmeid rahvastiku, tööhõive ja 

turismi kohta, mis on olulisteks arenguindikaatoriteks ning leida seireandmeid Pärnu linna 

majandusaasta aruannetest, et saada infot arengueesmärkide täitmise kohta. Töö koosneb 4 

põhiosast, mis jaguneved alapeatükkideks. 

Magistritöö teoreetilise osa ülevaate annab ülevaate Pärnu linna iseloomustus, arengukava 

koostamise metoodika, üldplaneeringu seotus arengukavaga, Säästva arengu konseptsiooni 

tähtsus arengukava koostamisel ning Pärnu linna territoriaalsed muutused seoses 

haldusreformiga, mille tulemusena suurenes Pärnu rahvastik ja territoorium. Töö materjali 

ja metoodika osas tutvustatakse andmete kogumise ja analüüsi meetodeid ning SWOT 

analüüs kasutatuna linna arengueelduste analüüsis. Kolmandas  peatükis  antakse ülevaade 

kolmest Pärnu linna arengukavast, mis võeti vastu ennem haldusreformi ning kehtisid 

ajaperioodil 1998-2018. Iga  omavalitsuse arengu kavandamise protsess ja selle tulemina 

valmiv arengukava on alati unikaalne. Arengukava peab vastama omavalitsuse olukorrale 

ning  tema erilistele vajadustele arvestades kogukonna soove. Tulevikuvisioon annab 

positiivse nägemuse tulevikust, mida soovitakse saavutada läbi eesmärkide. Pärnu linna 
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visioon on püsinud suhteliselt muutumatuna viimase kahekümne aasta vältel. Tulemused 

on toodud neljands peatükis, välja on toodud kolm arengunäitajat- rahvastik, tööhõive ja 

turism. Kogutud andmed ja koostatud joonised perioodiliste muutuste kohta. Rahvastik, 

selle kasv või vähemalt mitte vähenemine, on klassikaline arengunäitaja. Positiivne rahvas-

tiku dünaamika näitab, et inimesed on kodukohaga rahul. Viimaste kümnete aasta jooksul 

on kogu Eesti rahvaarvu dünaamikat iseloomustanud vähenemise trend. Enim mõjutab 

ränne rahvastikuarengut, nii rahvastiku ümberpaiknemine maakonnasiseselt kui ka ränne 

muu Eesti ja välismaaga.  Tööhõives on kogutud andmed Pärnu linna elanike brutopalga 

muutuste, töötuse määra ja demograafiline tööturusurve indeksi kohta. Pärnu olulisim 

majandusharu- turism, on nii Eestis kui mujal maailmas kasvavalt muutunud oluliseks 

arengunäitajaks – kõik linnad/vallad/maakonnad planeerivad arengukavades turismi. 

Vaatluse all voodikohtade arv Pärnu linna majutusasutuses ja ööbimiste arv Pärnu linnas, 

mille andmed näitavad linna turismi arengut. Arengueesmärkide täitmine peatükis on 

tulemused mida oli võimalik koguda läbi kolme arengukavad ning arengueesmärkide seire 

andmetest. Kokkuvõttes antakse ülevaade töö käigus välja kujunenud olulisematest 

tulemustest ning järeldustest, mis tuginevad teoreetilisele osale. 

Töös tehtavad järeldused annavad vastuse uurimiseesmärgile. Töö vormistamisel on 

lähtutud Eesti Maaülikooli 2017.a lõputöö vormistamise juhendist. 

Töö autor tänab oma juhendajat asjalike nõuannete eest! 
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1 TEOORIA  

1.1 Pärnu linna iseloomustus 

Pärnule on omane looduslähedus ja elukeskkonna mitmekesisus. Linn asub looduslikult 

kaunis piirkonnas, kus metsad, rohealad, meri ja jõed on elukeskkonnaga tihedalt seotud.  

Rikkalik looduslik eelisseisund ja geopoliitiline asend on Pärnule andnud arengueeldused 

ning muutnud linna atraktiivseks nii elanikele kui külalistele. [6] 

Pärnu linn asub Eesti edelaosas, Läänemere kaldal. Pärnut läbib Via Baltica. Pärnu kaugus 

(maanteed mööda) Tallinnast on 129 km, Riiast 181 km. Siit kulgevad maanteed Lõuna-

Eestisse (Kilingi-Nõmme, Abja, Viljandi, Tõrva, Valga, Tartu), Lääne-Eestisse (Lihula, 

Virtsu, Risti) ja Kesk-Eestisse (Vändra, Türi, Paide). Linnal on raudteeühendus Tallinnaga. 

Pärnu piiril asub lennuväli. Eesti ühe suurema jõe, Pärnu jõe suudmes asub regionaalse 

tähtsusega Pärnu sadam. [2] 

Seni teadaolevalt vanim järg Eesti inimasustusest on Pärnumaal Pulli asulakoht. Pärnu 

kultuurielu alustaladeks on Endla teater ning Pärnu kontserdimaja. Pärnu linn on tugeva 

tööstuspotensiaaliga maakonna majanduse veduriks. Pärnu on ka Hansalinn, Eesti suurim 

kuurortlinn. [7] 

Pärnu kuurordi algusaastaks loetakse 1838, kui mere äärde rajati esimene supelasutus. 

Ajaloo jooksul on Pärnust kujunenud Eestis, Baltimaades ja ka Venemaal tuntud 

kuurortlinn. Seda on tinginud soodne geograafiline asend, looduslikult kaunis rand ning 

parkide ja haljasaladega kaetud rannaäärne linnaosa. [8] 

1.2 Arengukava sisu 

Meid ümbritsev ühiskond on sageli ettearvamatu, muutuv ja dünaamiline ning seetõttu on 

vajalik seada olulisemad sihid, mille suunas edasi liikuda. On vaja määratleda linna 

pikaajaline arengustrateegia tähtsamate linnaelu mõjutavate valdkondade lõikes, et tagada 

linnaelanike ja külaliste vajaduste võimalikult igakülgne rahuldamine. Linna arendamise 

eesmärgid pikemaks ja lühemaks ajaks ning nende eesmärkide saavutamiseks 

kavandatavad tegevused kajastuvad Pärnu linna arengukavas. Pärnu linna arengukava on 

linna sotsiaalmajandusliku ja keskkonna seisundi analüüsist ning prognoosist tulenevate 
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muutuste süsteemne käsitlus linna tervikliku arengu tagamiseks, mis on tasakaalustatud 

selle realiseerimise võimalustega. [8] 

Arengukava on omavalitsuse visioonist lähtuvate eesmärkide saavutamisele suunatud 

laiapõhjaline poliitiline kokkulepe, mis sisaldab olukorra analüüsi, arenguvajadusi, 

strateegiat, kavandatud tegevusprioriteete, nende eesmärkide saavutamisega seonduvaid 

rahalisi vahendeid. Kõik valdkonnapõhised arengukavad peavad lähtuma linna 

arengukavast, olema omavahel seotud ning ei tohi olla üksteisega vastuolus. 

Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis koostatakse Pärnu 

linna arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Eelarvestrateegia on 

arengukavaga seotud iseseisev dokument. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise 

korra kehtestab linnavalitsus. [9] 

Vallal või linnal peab olema arengukava. Mis tahes eelarveaastal peab kehtiv arengukava 

hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat. Kui vallal või linnal on pikemaajalisi 

varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab arengukava olema 

nimetatud varalisi kohustusi käsitlevas osas kavandatud selleks perioodiks. Arengukava 

koostatakse kogu valla või linna territooriumi kohta. Omavalitsusüksus korraldab avalike 

arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamise protsessi ning 

tagab kehtestatud arengukava järgimise. Pärast volikogu poolt vastuvõtmist avalikustatakse 

arengukava valla- või linnavalitsuse veebilehel. Arengukava on aluseks valla- või 

linnaeelarve koostamisele ning investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja 

muude vahendite taotlemisele, sõltumata nende allikast ja ka laenude võtmisele, 

kapitalirendi kasutamisele ja võlakirjade emiteerimisele. Arengukaval põhinevas 

arendustegevuses saab eristada nelja aluskomponenti [10]: 

1. Arengu kavandamine kui protsess, mille tulemuseks on arengukava; 

2. Arengukava kui dokument, mis sisaldab arengu kavandamise protsessis 

kokkulepitu; 

3. Arengukava elluviimine kui protsess, mille käigus eelnevalt kokkulepitu ära 

tehakse; 

4. Arengu seire kui protsess, mis hindab muutusi arendustegevuse objektis ning annab 

tagasisidet arendustegevuse edukuse kohta. 
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Lisaks arengu kavandamisele on oluline kavandada ka arendustegevust ennast – koostada 

arengu kavandamise kava ja seirata selle elluviimist. Arendustegevuse protsessis võib 

eristada järgmisi põhielemente, millega on seotud arengukava peamised osad [11]: 

• olukorra ülevaate koostamine – andmete kogumine ja analüüs; 

• strateegia koostamine – missiooni, visiooni ja väärtushinnangute sõnastamine, 

eesmärkide seadmine, strateegiliste valikute tegemine ning ülesannete püstitamine; 

• tegevuskava koostamine – ideede genereerimine, projektide kujundamine, 

kirjeldamine ja valik; 

• rakenduskavade koostamine – ressursiplaanide koostamine, kohaliku omavalitsuse 

organisatsiooni juhtimis- ja kontrollisüsteemide arendamine; 

• arengukava elluviimine – tegevuskava ja rakenduskavade ühendamine, ressursside 

eraldamine tegevusteks ja projektide teostamiseks ning partnerluse loomine; 

• arengu ja arendustegevuse seire – andmete sidumine strateegia eesmärkidega ja 

kohaliku omavalitsuse arendustegevuse näitajatega. 

Kõik need arendusprotsessi komponendid peavad kohaliku omavalitsuse üksuse edukaks, 

arengukaval põhinevaks arendustegevuseks korralikult toimima [11]. 

Omavalitsuse arengukava on kohalikku elu suunav töövahend, mis väljendab elanike, 

huvigruppide ja organisatsioonide soovi, tahet ja võimalusi kujundada oma tulevikku. 

Arengukava peab vastama omavalitsuse olukorrale, milles see tegutseb, tema 

spetsiifilistele vajadustele, ja mis väga tähtis, kohalikule identiteedile ja kogukonna 

ainuomasele kultuurile. Arengukava peab olema kvaliteetne ja praktilist realiseeritav. 

kvaliteeti ja praktilist realiseeritavust. Muutusi toovad inimesed, kes soovitu järjekindlalt 

ellu viivad. Omavalitsuse arengukava eesmärgiks on omavalitsuse tasakaalustatud areng 

pikemaks perioodiks minimaalselt kaks valimisperioodi, et luua eeldus omavalitsuse 

arengu järjepidevuseks ja maandada valimisvõitlusega paratamatult kaasnevaid 

populistlike lubadustega seotud riske. Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamiseks ei 

ole olemas ühte standardset käsitlust. Iga omavalitsuse arengu kavandamise protsess ja 

selle tulemina valmiv arengukava on alati unikaalne. [12] 
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1.3 Üldplaneering 

Pärnu linna üldplaneering 2001-2025 on kehtestatud Pärnu Linnavolikogu määrusega 

aastal 2001. Kohaliku omavalitsuse üldplaneering peab omavalitsuse  pikaajalistele 

strateegilistele eesmärkidele juurde andma ruumilise aspekti, määrates omavalitsuse 

territooriumi erinevate alade maakasutuse  sihtfunktsioonid ning ühtlasi kõikide 

eluvaldkondade territoriaal-ruumilised arenguperspektiivid. Üldplaneeringuga 

määratletakse vajalike detailplaneeringute järjekord. Üldplaneeringu sidumine teiste 

omavalitsuse strateegiliste arengudokumentidega (arengukava, eelarve) muudab seatud 

strateegilised eesmärgid reaalselt saavutatavateks ning lisab üldplaneeringule konkreetsust. 

Üldplaneeringut koostades on arvestatud kestva ja säästva arengu tingimustega ning 

seotakse need territoriaal-majandusliku arenguga, mille põhisuunad määratakse ka 

arengukavaga. Pärnu linna üldplaneeringu alustes esitatud tingimustest tulenevalt 

jagunevad territoriaal-majandusliku arengu põhisuunad nelja valdkonda [13]: 

• Pärnu kui rahvusvaheline side- ja veosõlm.  

• Pärnu kui turismikeskus ja kuurortlinn.  

• Pärnu kui haridus-, kultuuri-, tervishoiu- ja majanduskeskus ning Edela-Eesti 

halduskeskus.  

• Pärnu kui territoriaalselt laienev linn. 

Kestva ja säästva arengu täpsemate tingimuste ning seoste määramiseks territoriaal–

majandusliku arenguga on vajalik Pärnu Agenda 21 koostamine. [13] 

Üldplaneeringu visioon on pikaajaline. Kui arengukava on suunatud rohkem KOV-ile 

endale, siis üldplaneering on suunatud ka väljapoole – juhisena arendajale, ettevõtjale, 

elanikule. Arengukava realiseeritakse üldplaneeringuga koos ja üldplaneeringut viiakse 

ellu arengukavas esitatud tegevuste kaudu. Nende omavaheline sidusus tuleb üle vaadata 

nii üldplaneeringu kui ka arengukava koostamisel ning vajaduse korral ajakohastada. 

Kõige parem, kui üldplaneering ja arengukava koostatakse võimalikult üheaegselt, et 

teineteist sisuliselt täiendada. [14] 

Kohaliku omavalitsuse tasandil vajab täpsemat lahendamist omavalitsuse arengukava ja 

üldplaneeringu seostamine ning arengukava sidumine kohaliku omavalitsuse eelarvega. Nii 

üldplaneering kui detailplaneering peaksid vajadusel leidma kajastuse arengukavas, 

mistõttu arengukava koostatakse üldplaneeringust varem või sellega ühel ajal. Eesti 
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planeerimissüsteemis kohaliku omavalitsuse tasandil on seotud arengukava linna eelarve, 

linna üld ja detailplaneeringuga. [12] 

1.4 Säästev areng 

Maailma rikkus seisneb kolmes ressursis: inimkapitalis, looduskapitalis ning toodetud 

kapitalis. Neid ressursse efektiivselt rakendades on võimalik luua lisaväärtust ning tagada 

majanduse areng. Samas ei saa neid ressursse lõpmatuseni ammendada. Tagamaks 

arengupotentsiaal ka tulevikus, tuleb neid ressursse taastoota. Ülemaailmne säästva arengu 

deklaratsioon Agenda 21 pani aluse säästva arengu kontseptsiooniliste programmide ja 

tegevuskavade nagu Kohalik Agenda 21 koostamisele tuhandetes keskkonnateadlikes 

omavalitsustes maailma kõige erinevamates piirkondades ja erineva arengutasemega 

riikides. Kohalikud omavalitsused kannavad vastutust piirkonna arengu või taandarengu 

eest, tuleviku elamis- ja arenguvõimaluste säilimise eest, loodusvarade kokkuhoidliku 

kasutamise ning loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuste tulevastele põlvkondadele säilitamise 

eest. [1] 

Omavalitsuse arengu säästlikule teele suunamiseks on omavalitsused alustanud säästliku 

arengu vajalikkuse ja kasulikkuse tutvustamist “Agenda 21” tegevuse raames. Kohaliku 

agenda olemasolu mõjutab kindlasti omavalitsuse arengukava kvaliteeti, mis on suunatud 

mõlema tegevuse lisandväärtuse loomisele. [12]  

2001. aastal algatas Pärnu Linnavalitsus Kohaliku Agenda 21 dokumendi koostamise 

protsessi ja kiitis 2004. aasta kevadel heaks Pärnu Linnavolikogu. Pärnu Agenda 21 toob 

välja Pärnu linna tugevad ambitsioonid, mille konkreetset täitmist kajastab linna 

arengukava. Pärnu linna Agenda 21 on kokkulepetel põhinev säästvat arengut toetav 

tegevusplaan. Agenda koostamise eesmärgiks on jätkusuutliku ühiskonna tagamine, kus 

majanduslik edu ning sotsiaalne turvalisus saavutatakse elukeskkonda kahjustamata. Pärnu 

linna Agenda 21 sisaldab endas lühiülevaate säästva arengu ideest, rahvusvahelistest 

kokkulepetest ning kohaliku Agenda 21 algusest Pärnus. Teisalt käsitleb dokument ka 

üldtunnustatud säästva arengu põhimõtteid, millele tuginedes tuuakse välja Pärnu Agenda 

21 üldeesmärgid. Säästva arengu kava koostamisele pani aluse 1992. aastal Rio de 

Janeiro’s toimunud ÜRO Keskkonna- ja Arengukonverents, kus võeti 177 riigi poolt vastu 

ülemaailmne säästva arengu deklaratsioon Agenda 21. Selle sammuga tunnustati 

laiapõhjaliselt säästva arengu põhimõtteid ning anti lubadus läbi iga üksiku riigi säästliku 
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tegevuse anda panus ülemaailmsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Deklaratsiooni 

ratifitseeris ka Eesti riik. [1] 

Kohalik Agenda 21 on erinevate osapoolte (avalik, era- ja kolmas sektor, kõik kohalikust 

arengust huvitatud elanikud) koostatud pikaajaline (10-30 aastat) tulevikku vaatav plaan, 

mis kirjeldab omavalitsuse olukorda säästva arengu teel. Seab paika põhimõtted, kuidas 

tuleviku planeerimisel edasi minna ja esitab tegevussuunad ja soovitused, mida vastavalt 

kohalikule omapärale säästliku elukorralduse saavutamiseks ette võtta. Agenda 21 

põhimõtteid võib käsitleda kui käitumisreegleid. Säästva arengu põhimõtted on [1]: 

• Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt! 

• Arvesta tulevaste põlvkondadega! 

• Tarbi vajaduste piires! 

• Saastaja maksab! 

• Langeta teadmistel põhinev otsus! 

• Kasuta parimat võimalikku tehnoloogiat! 

Pärnu Agenda 21 üldeesmärgid [1]: 

• ökoloogiline tasakaal; 

• vaimselt ja füüsiliselt terve elanikkond; 

• turvaline elamis-, töötamis- ja puhkamispaik; 

• konkurentsivõimeline ja atraktiivne majanduskeskkond. 

Pärnu linn on võtnud selge suuna säästva arengu põhimõtete rakendamisel linna juhtimises 

ja planeerimises, ettevõtete tegutsemises ning linnakodanike igapäevaelus [1]. 

1.5 Haldusreform 

Haldusreformi elluviimiseks ei ole olnud ühte põhjust, vaid tegu on eri valdkondade 

arengu paljutahulise kompleksiga. Sotsiaal-majandusliku arenguga, mis on sundinud 

tegema muudatusi avalikus sektoris. [15] 

Maailmas kasvab linnastumine. Noored soovivad kasutada linnaelu võlusid, samas kui 

noored pered kolivad eeslinna ning vanem elanikkond eelistab looduskeskkonda maal. 

Ränne ei piirdu tänapäeval riigipiiridega, vaid on piire ületav. Pärnu arengut tuleb üha 

enam käsitleda nn Suur Pärnu koostööpiirkonnana. Kuna on oht, et Pärnu linnast lahkub 

jätkuvalt maksumaksjaid lähivaldadesse, siis on oluline kohalike omavalitsuste koostöös 
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avalike teenuste ühine osutamine, et olla kvaliteetset keskkonda pakkuv koostööpiirkond. 

Samas on oluline vältida tarbetuid dubleerivaid investeeringuid ja suurendada avalike 

teenuste efektiivsust kaasates nii era- kui mittetulundussektori. Pärnu peab parandama ning 

säilitama elukeskkonna konkurentsieelised, mille hulka kuuluvad rohelus, veealade avalik 

kättesaadavus, turvalisus, linnamiljöö ning vaimuelu aastaringne mitmekesisus. [16] 

Haldusreformi eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu 

kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, 

konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. 

 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse 

üksuse arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud 

kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, 

kus need enne ühinemist või liitumist kehtestati. Kuni ühinemise tulemusena moodustunud 

kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni lähtutakse otsustamisel kõigi 

ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavadest. [17] 

1.novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla 

ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn. Omavalitsuse koosseisu 

kuulub 49 küla, kaks alevit, kaks alevikku ja üks linn. [6] 

Pärnu linna territoorium ja rahvastik enne ja pärast haldusreformi on välja toodud tabelis 1 

ja visuaalselt on omavalitsuste piirid näidatud joonisel 1.  

Tabel 1. Pärnu linna territoorium ja rahvastik enne ja pärast haldusreformi [18] 

 Enne haldusreformi, 2017.a Pärast haldusreformi 2018.a 
Rahvaarv 40711 51656 

Pindala, km² 33,2 857,9 
Elanikke km² kohta 1228,1 60,2 
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Joonis 1. Pärnumaa endised ja uued omavalitsused [19]. 

Tänu haldusreformile suurenes Pärnu linn nii rahvaarvu kui ka pindalalt. 
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2 MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Metoodika 

Käesolevas magistritöös on uuritavaks materjaliks Pärnu linna arengukavad (Pärnu linna 

arengukava 1999-2005, Pärnu linna arengukava aastani 2015, Pärnu linna arengukava 

aastai 2025), mis on kõik koostatud enne viimast haldusreformi. Eesmärk on välja 

selgitada kas Pärnu linna arengu eesmärgid aastatel 1998- 2018 on täidetud. Käesoleva 

magistritöö raames analüüsitakse rahvastiku, tööhõive, turismi muutusi ajas, mis on 

olulisteks arenguindikaatoriteks. Lähtuvalt eelnevast on püstitatud uurimisküsimused: 

• Kas arengukavade ja strateegiate eesmärgid on täidetud? 

• Kas ja kuidas on eesmärgid muutunud? 

• Rahvastiku, tööhõive, turismi muutused ajas? 

Tutvustatakse püstitatud eesmärgi saavutamiseks kogutud andmeid ja analüüsi metoodikat. 

Andmeid loetakse kvantitatiivseteks, kui neid analüüsitakse ja väljendatakse statistiliselt 

ning esitatakse ja mõõdetakse arvudena. Teisased andmed on välja toodud algandmed, mis 

on eelnevalt arhiveeritud. [20] 

Kasutatud on nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid teiseseid andmeid, mida on 

eelnevalt kogutud statistika eesmärgil. Teisased andmed on piisavalt usaldusväärsed ja 

toetavad lõputöö eesmärki. Kvalitatiivsed andmed on arengukavade arengueesmärgid, mis 

on  sisestatud tabeltöötlusprogrammi Microsoft Office Excel 2017 edasiseks töötlemiseks. 

Arengueesmärgid on võetud arengukavade tekstist enamasti sõnastust muutmata. Seejärel 

grupeeriti eesmärgid valdkondade kaupa. Ülevaate saamiseks otsiti andmeid Pärnu linna 

arengukavadest. Selle tulemusena on (lisa 1) välja toodud kolme arengukava arengu-

eesmärkide võrdlus. 

Statistilistes analüüsides kasutati erinevatest allikates pärinevaid andmeid ja võimalusel 

kõrvutati neid. Andmete interpreteerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et erinevad asutused 

koguvad andmeid erinevalt. Üldiselt saab öelda, et üldised arengud on kogutud andmete 

põhjal siiski nähtavad. [3] 
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Peamiste arengunäitajate, milleks on valitud  rahvastik, tööhõive ja turism kvantitatiivsete 

näitajate andmed perioodil 1998- 2018 on koondatud joonisteks, milles on näha toimunud 

muutused antud valdkonnas.  Joonised on koostatud järgnevate näitajate kohta võttes 

aluseks Pärnu linna andmed: 

• Pärnu linna rahvaarvu muutus aastatel; 

• rändesaldo; 

• Pärnu linna elanike töötuse määr aastatel; 

• demograafiline tööturusurve indeks; 

• Pärnu linna elanike keskmine brutokuupalk; 

• voodikohtade arv Pärnu linna majutusasutuses; 

• ööbimiste arv Pärnu linnas. 

Pärnu linna majandusaasta aruannetes alates aastast 2012-2017 on välja toodud planeeritud 

arengutegevuse maksumus ning mis summa eest viidi reaalselt tegevusi ellu, ehk % 

elluviidud. Kvalitatiivsed andmed on koondatud alapeatükis Arengueesmärkide täitmine. 

Tulemused näitavad arengueesmärkide täituvuse protsenti sellel perioodil. 

Seire andmete analüüsi teostamiseks kasutati dokumendianalüüsi. Andmed olid kogutud 

perioodi 2005-2008 kohta. Pärnu linna arengukava valdkondlikele arengueesmärkidele 

seatud mõõdikud ja kriteeriumid koondati (lisa 2)  ning Pärnu linna arengukava seire 

käigus kogutud andmete hinnangud lisati.  

2.2 SWOT analüüs 

SWOT analüüsist lähtutakse millised on arendusvõimalused, viiakse läbi olukorra 

hinnangu andmiseks, tuues esile omavalitsusüksuse tugevad ja nõrgad küljed ning arengut 

mõjutavad väliskeskkonna võimalused ja ohud. Kasutatakse organisatsiooni sisekeskkonna 

ja selle väliskeskkonna käsitluste sidumiseks, võttes kokku eelnevalt tehtud analüüsid ja 

antud hinnangud. 

Analüüs on tõhus meetod strateegiliste juhtumite analüüsimisel ja täpsete otsuste 

tegemisel. See on otsustamisvahend, mille akronüüm tähistab tugevusi, nõrkusi, võimalusi 

ja ohte (joonis 2). Tugevad ja nõrgad küljed on sisemise analüüsi tegurid, samas kui 

võimalused ja ohud on välised tegurid. Eduka strateegia ülesehitamisel ja eesmärgi 

saavutamisel peab organisatsioon keskenduma tugevustele ja võimalustele, tegelema 
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nõrkuse eemaldamisega ning vältimavõi leevendamaohte. Paljude valdkondade teadlased, 

sealhulgas tuntud majandusteadlane P. Kotler, kasutavad SWOT analüüsi, et saavutada 

otsuste tegemisel parim võimalik tulem. Seda on rakendatud ka haridus-, tervishoiu-, 

valitsus- ja mittetulundusorganisatsioonidele ning riigitasandil, et käsitleda küsimusi 

jätkusuutlike investeeringutega seotud otsuste tegemiseks [21]. 

 

Joonis 2. SWOT analüüsi diagramm [21], ( Autori kohandatud). 

Kvalitatiivse analüüsi eesmärgiks on välja tuua sisekeskonnast tulenevad tugevad ja nõrgad 

küljed ning väliskeskkonnast tulenevad võimalused ja ohud ning tabada nende omavahelisi 

seoseid. SWOT analüüsi viiakse läbi töörühmade poolt nii individuaal kui ka 

rühmatööna.Linna arengueelduste analüüsis on oluline käsitleda nii erinevate linnaelu 

valdkondade taset kui ka linna kui tervikut. Valdkondade arengutaseme omavaheliseks 

võrdlemiseks kasutatakse SWOT analüüsi. Analüüs on aluseks arengustrateegia 

koostamisel, prioriteetide väljatoomisel ning samuti olulisemate tegevussuundade kindlaks 

määramisel tegevuskavades. [2] 

  

Organisatsioon

Väliskeskkonna analüüs

Võimalused (O) Ohud (T)

Sisekeskkonna analüüs

Nõrkus (W) Tugevus (S)

Eesmärgile kahjulikud

Eesmärgile kasulikud
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3 ARENGUKAVAD 

3.1 Arengukava 1999 - 2005 

Pärnu linna arengukava on peamiseks aluseks kohaliku omavalitsuse elu korraldamisel. 

Vastu võetud Pärnu Linnavolikogu poolt on 18. Detsembril 1997. Linna prioriteetsed 

arengusuunad on määratletud lähtudes linna geograafilisest asukohast, regionaalsuse 

printsiibist, ajaloolistest traditsioonidest, looduslikest ressurssidest ja linna eripärast. 

Pärnu tulevikuvisioon  2010. aastaks - Pärnu on 2010.a. turvalise elukeskkonna, tasa-

kaalustatud majanduse ja kaasaegse infrastruktuuriga regioonikeskus, omanäoline ning 

aastaringselt atraktiivne kuurortlinn. Tulevikuvisioon on nägemus, milline Pärnu võiks olla 

aastal 2010 ja kaugemas tulevikus. Visioonis on määratletud linna iseloomustavad 

peamised märksõnad. Tulevikuvisiooni paremaks saavutamiseks kehtestatakse 

prioriteetsed arengusuunad, nende täitmiseks seatakse konkreetsed arengueesmärgid, mille 

saavutamine koosneb tegevuskavast. Kui arengueesmärgid suudetakse ellu viia on tagatud 

visiooni täitumine. Olulisuse järjekorras järjestatud arengueesmärkidest kujunesid Pärnu 

linna arenguprioriteedid. Allpool lahtiseletatud arenguprioriteetidele järgnevad sellele 

prioriteedile vastavad arengueesmärgid [8]:  

1. Pärnu on inimväärse elukeskkonna ja sotiaalselt turvaline linn.  

2. Pärnu on kuurortlinn, Läänemere tunnustatud turismikeskus. 

3. Pärnu on soodsa ettevõtluskeskkonnaga, aastaringset tööhõivet tagav linn. 

4. Pärnu on Eesti oluline haridus-, kultuuri-, tervishoiu- ja majanduskeskus. 

5. Pärnu on kaasaegse sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuriga linn. 

6. Pärnu on ajaloolist omanäolisust säilitav ja eksponeeriv linn. 

7. Pärnu on Edela- Eesti halduskeskus. 

3.2 Pärnu linna arengukava aastani 2015 

Kinnitati Pärnu Linnavolikogu poolt 24. septembri 2004. Lisaks linna arengukavale 

suunavad linna elu ka linna üldplaneering ja valdkondlikud arengukavad. “Pärnu linna 

arengukava aastaks 2015” on aluseks nende koostamisel ja kaasajastamisel. Arengukava 

ülesandeks on pakkuda linna arengu seisukohalt parim strateegiline lahendus soovitud ja 
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kokkulepitud tulevikuseisundi saavutamiseks. Dokument suunab kohaliku omavalitsuse 

tööd, kuidas kasutada ja kaasata ressursse võimalikult optimaalselt linna arengu heaks. 

Arengustrateegia alused  toovad välja neli arengukomponenti (arengusuunda), mis 

tasakaalustavad üksteist. [2] 

Pärnu linna arengusuunad  on eesmärgipäraselt sõnastatud Pärnu linna arengukavas aastani 

2015 [22]:  

• inimareng – kvaliteetne tööjõud linna ja regiooni ettevõtetele-asutustele turismi, 

kuurordi- ja puhkemajanduse ning keskkonnasõbraliku ja teadmistepõhise tootmise 

konkurentsivõimeliseks arenguks Läänemere piirkonnas; 

• sotsiaalne sidususe areng – pidev ja eesmärgipärane koostöö riigi- ja avalik-õiguslike 

asutuste ja eraettevõtetega kvaliteetse ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise turismi- 

ja kuurordimajanduse kobara ning teadmistepõhise tootmise arendamisel Läänemere 

piirkonnas; 

• majandusareng – Suure tootlikkusega mitmekesine turismi ja kuurordimajanduse kobar 

Läänemere piirkonnas, teadmistepõhise ja kõrgtehnoloogilise ettevõtluse linn; 

• keskkonna säästva kasutuse areng – omanäoline ja väärtuslik linnamiljöö ning 

keskkonnasõbralik linnaruumi arendus, mis toetab Pärnu arengut turismi- ja 

kuurortlinnana, ning piirkonna asendieeliseid maksimaalselt ärakasutatavad ja 

prioriteetseid valdkondi toetavad transpordi ja ettevõtluse infrastruktuurid. 

Nende punktide kohta seatakse üldeesmärgid kui ka strateegilised eesmärgid, mis aitavad 

jõuda linna arenguvisiooni täitmiseni. Arengukava rakendamisel järgitakse kooskõla linna 

arengumudeliga, selles esitatud eesmärkide ja tegevussuundade saavutamist. Tegevuskava 

kuulub ülevaatamisele enne linnaeelarve koostamist, mille käigus arengukavast 

kujundatakse linnaeelarve alus. Tegevuskava edukas elluviimine eeldab kindlasti avaliku, 

era-  ja kolmanda sektori laialdast koostööd ja partnerlust. Arengustrateegia osas esitatakse 

linna arengu visioon aastaks 2015, tasakaalustatud arengu põhimõtetest lähtuv 

arengumudel koos arenguprioriteetidega ning eesmärgid. Eesmärkide puhul eristati linna 

tasakaalustatud arengu üldeesmärke ning prioriteetidest lähtuvaid strateegilisi eesmärke. 

Arengumudel ühendab tegevusvaldkondades püstitatud eesmärgid linna kui terviku 

üldeesmärkidega ning määrab strateegiliste eesmärkide funktsiooni tegevuskavades. 

Tegevuskava on üles ehitatud valdkondlikult ning organiseeritud vastavalt valdkondlikele 

arengueesmärkidele. Iga tegevuse puhul on määratud selle iseloom (materiaalseid või 
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mittemateriaalseid väärtusi loov, üksnes kohaliku omavalitsuse eelarve vahendeid või ka 

eelarveväliseid vahendeid kasutav tähtajaga piiratud tegevus), rahastamisallikad, 

linnaeelarvest eraldatavate vahendite osakaal, tegevuse aeg ja kestus, tegevuse maksumus 

ning vastutaja. [2] 

3.3 Arengukava 2025 

Pärnu linna arengukava 2025 kehtestati aastal 2011. Käsitleb Pärnu linna kui terviklikku 

kogukonda, territooriumit ja kohaliku omavalitsuse üksust. Arengukava lähtekohaks võeti 

olukorra analüüs, mis sisaldab ka kriitilise ülevaate Pärnus kehtinud arengukavade 

täitmisest. Pärnu arengukava strateegilise osa ülesehitusel lähtuti Pärnu linna elanikkonna 

pikaajalistest vajadustest. Sõnastati Pärnu linna visioon ja selle saavutamiseks määratleti 

neli prioriteetset arengusuunda. Püstitati arendustegevuse eesmärgid ja määratleti 

konkreetsed tegevused nende eesmärkide saavutamiseks. Pärnu linna tulevikupildi 

kujundamisel on keskseteks võtmesõnadeks elamuskuurort ja kõrgemasissetulekuga 

töökohad. Nende tarvis töötatakse neljas arengusuunas, milles igale on seatud strateegilised 

eesmärgid, tegevussuunad ja mõõdikud. Näiteks rahvastik, tööhõive, turism. Antud 

arengusuunad on järgmised [16]:  

• elame Pärnus - Pärnu on atraktiivne elukeskkond, mis tagab elanike arvu 

suurenemise (kõrge sündimuse ning positiivse rändesaldo); 

• õpime Pärnus - Pärnu on teadmiste, oskuste ja loovuse linn; 

• töötame Pärnus - Pärnu on ettevõtlik linn; 

• puhkame Pärnus - Pärnu on Läänemere-äärne atraktiivne puhkuse linn. 

3.4 Visioon 

Visioon näitab, millised on ootused kohaliku omavalitsuse arengu suhtes. Tegemist on 

pildiga soovitud tulevikust, kujutlusega sellest, kuhu omavalitsus peaks teatud aja jooksul 

jõudma ,soovitavalt mitte alla viie aasta. Visioon vastab küsimusele, millise tuleviku heaks 

töötatakse. Visioonist lähtuvalt pannakse paikka strateegilised eesmärgid (joonis 3). Üldisi 

strateegilisi eesmärke võib vaadelda strateegiliste teemavaldkondadena, mis peavad 

kirjeldama visiooni põhiolemust ning visiooni saavutamisega seotud valdkondi. Need 

eesmärgid on laiaulatuslikud, kuid samas peab olema võimalik kindlaks teha, kas nendeni 
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on jõutud. Strateegilised eesmärgid hõlmavad piirkonna majanduslike, sotsiaalsete, 

kultuuriliste ja keskkonnatingimuste tugevdamist. [12]  

 
Joonis 3. Visiooni mudel (Autori koostatud). 

Mitte iga nägemus tulevikust pole visioon. Visioonil kui strateegia ühel elemendil on kolm 

üldist põhitunnust [11]:  

• see viitab tulevikule; 

• see kirjeldab ideaali; 

• sellega kaasneb tahe soovitud suunas liikuda ning püüdlus tegevusi fokuseerida ja 

ühildada valitud suunas liikumise toetamiseks. 

Järgnevalt on välja toodud Pärnu linna arengukavade visioonid aastatel 1998-2018: 

1. Pärnu visioon 2010 aastaks - Pärnu on turvalise elukeskkonna, tasakaalustatud 

majanduse ja kaasaegse infrastruktuuriga regioonikeskus, omanäoline ning 

aastaringselt atraktiivne kuurortlinn [8].  

2. Visioon aastaks 2015 - Pärnu on turvalise elukeskkonna, konkurentsivõimelise 

majanduse ja ajakohase infrastruktuuriga regioonikeskus, omanäoline ning aasta 

ringi atraktiivne kuurortlinn [2]. 

3. Pärnu visioon aastaks 2025 - Pärnu on atraktiivne elamuskuurort Läänemere ääres, 

kõrge elukvaliteediga linn elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks [16]. 
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4 TULEMUSED 

4.1 Rahvastiku areng 

Rahvastik, selle kasv või vähemalt mitte vähenemine, on klassikaline arengunäitaja – 

positiivne rahvastiku dünaamika näitab, et inimesed on kodukohaga üldjuhul rahul, et koht 

on atraktiivne ka mujalt sinna kolijatele. Rahvaarvust ja selle muutustest sõltub nii kohalik 

eelarve (üksikisiku tulumaks) kui võime säilitada ja arendada teenuseid ,väikese ja 

väheneva rahvastiku puhul paljud teenused kas puuduvad või teenindusobjekte suletakse. 
Viimaste kümnete aasta jooksul on Pärnu linna rahvaarvu dünaamikat iseloomustanud 

vähenemise trend (joonis 4). Rahvaarvu tõus aastal 2018 on tingitud haldusreformist.  

 
Joonis 4. Pärnu linna rahvaarvu muutus aastatel 1998-2018 [23:24:2:25:18]. 

 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

51,927
51,537

45,591
46,330

45,220
44,220

43,690
43,070
42,810
42,420
42,450
42,100
41,890

41,150
40,664
40,366
40,005
39,784
39,828
40,711

51,656

Rahvaarv, tuh.

A
as

ta



 

26 
 

	

Pärnu linna tulevik sõltub oluliselt kogu maakonna üldisest arengust, mõjutades omakorda 

ka  rahvastiku arengut. Arengukava koostamisel on oluline arvestada rahvastikus 

toimuvate protsesside ja suundumustega –  arengukava on peamiseks eesmärgiks 

linnaelanikele paremate elu-, töö-  ja puhketingimuste loomine ning inimesed on peamine 

ressurss ka arengukava täitmisel. [8] 

Rahvastikuprotsessid mõjutavad majandust, keskkonda, sotsiaalelu. Arengukavad peaksid 

kajastama piirkonna ees seisvaid probleeme ja ka suundi kuidas probleeme lahendada. 

Üldistavat ülevaadet ei ole saada lihtne kuna ülesehitus ja käsitluse detailsus on erinevad. 

Põhiprobleemiks on rahvastiku vananemine, noorte väljaränne ja tööealise elanikkonna 

siirdumine välisriikidesse, ka sündide arv pole piisav, rahvaarvu vähenemine. Sündide ja 

surmade arv on üks parim piirkonna arengut ja elujõudu iseloomustav indikaator. Kogu 

Eesti, sealhulgas Pärnu maakonna rahvastik vananeb. Rahvastikuarengu vanusjaotusest 

sõltub milliseid teenuseid on vaja piirkonnas osutada. [7] 

Pärnu üheks väljakutseks on ruumiline planeerimine lähtuvalt elanikkonna vajadustest. 

Pärnu on valglinnastuv linn, kus toimub väikese asustustihedusega suurte linnaliste alade 

laienemine peamiselt ümberkaudsete põllumajandusmaade arvelt, kesklinn jääb rohkem 

vanemaealise elanikkonna jaoks. Pärnul on suurimaid väljakutseid noorte peredega elanike 

ligimeelitamine, tagamaks linnarahvastiku jätkusuutlikkus. Teiseks oluliseks punktiks on 

toetada vananevat elanikkonda nii, et tervelt elatud aastad võimaldaksid vanemaealisel 

elanikkonnal olla aktiivne ka tööturul [6].  

 
Joonis 5. Rändesaldo muutus aastatel 2000-2017 [26], ( Autori koostatud). 
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Tabel 2. Sisse- ja väljarändajate arv [26] 

Aasta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sisse - - 328 555 801 1208 953 1362 1479 1260 967 1242 829 1178 1262 1210 1295 1070 1127 1797 - 

Välja - - 438 1267 1316 1507 1272 1198 1325 1304 1039 1131 1413 1226 1179 1302 1251 1162 1225 1718 - 

Märkused. Tähis „-“tähendab, et näitaja pole leitav. 

Sündimusest ja suremusest enam mõjutab tulevikus Pärnu linna rahvastikuarengut eelkõige 

ränne nii rahvastiku ümberpaiknemine maakonnasiseselt kui ka ränne muu Eesti ja 

välismaaga (joonis 5 ja tabel 2) Rahvaarvu üldmuutustega võrreldes suuremad ja 

põhimõttelisemat laadi on aga oodatavad muutused rahvastiku vanusstruktuuris – eelkõige 

jätkub rahvastiku vananemine. [27] 

Rahvaarvu vähenemise peatamiseks on vajalik süveneda selle põhjustesse. Peamiseks 

Pärnu linna rahvaarvu muutust mõjutavaks teguriks on ränne. Rände kõrval teine oluline 

rahvastiku vähenemist mõjutav faktor on suremus. Surmade arv küll tasapisi väheneb ning 

eluiga pikeneb. Suremuse näitajad ning eluea pikkus peegeldavad ühiskonna heaolu taset 

ning jätkusuutlikkust – sotsiaalkeskkonna tervist ja füüsilise keskkonna kvaliteeti. Kui 

rahvaarv on väike, siis on iga üksiku inimese kaotamine eriti tuntav ning sotsiaalpoliitika 

peab olema seetõttu ülimalt mitmekesine – inimressurssi säästvalt suhtuv ja vaesuse 

leevendamisele suunatud, tööhõivet toetav ning majanduslikke võimalusi arvestav. 

Elanikkonna tervise hoidmise ning parandamise võimalustesse tuleb investeerida, kuna läbi 

ennetavate võimaluste saab ära hoida suuremaid kulutusi. Kui elamis- ja 

töötamistingimused paranevad ning elanikele on tagatud turvatunne, siis tõenäoliselt 

paraneb ka kolmas rahva arvu mõjutav faktor – sündimus. [1] 

Demograafilised muutused rahvastiku vananemine ja linnastumine puudutab kõiki 

ühiskondi. Nendega kohanemise viisid on riigiti erinevad. Olukord, kus toimub kiire 

rahvaarvu vähenemine, sh tööealise elanikkonna kahanemine, mis toob kaasa pensionile 

jäävate inimeste toimetuleku kindlustamise vajaduse ning peremudeli muutuse ja tervisega 

seonduva hoolduse korraldamise vajaduse, nõuab ühiskonna ümberkorraldamise pikaajalist 

riiklikku strateegiat, mis on pikem valimisperioodist. Jätkub kohalike omavalitsuste 

konkureerimine elanikkonna pärast. Põhjuseks on asjaolu, et omavalitsuste suurim 

tuluallikas eelarves on üksikisiku tulumaks, mis omakorda sõltub registreeritud elanike 

arvust. Vähenev, vananev ja linnadesse koonduv rahvastik mõjutab negatiivselt ennekõike 

maakondade majandusarengut ja maksubaasi, kasvab eakatele mõeldud sotsiaal- ja 

tervishoiuteenuste nõudlus, mis omakorda nõuab tööjõudu ja jätab vähem ressursse 
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teistesse valdkondadesse kohalikust eelarvest investeerimiseks. Elatustaseme paranemise 

nimel tuleb senisest enam pingutada tootlikkuse kasvu saavutamiseks ning pikema tööelu 

tarvis tuleb investeerida tervena elatud aastate pikendamisse ja elukestvasse õppimisse. 

Tuleb tagada rahvastiku loomulik juurdekasv. [15] 

4.2 Tööhõive 

Tööhõive (eelkõige töötuse määr) on klassikalisim arengunäitaja kõikides arenguplaanides. 

Seda soovitakse hoida madala ja allpool riigi keskmist –näitab kohaliku majanduse tugevat 

konkurentsivõimet, ühtaegu vältimaks olukorda, kus elanikud peavad piirkonnast töö 

leidmiseks ära kolima. Rahvastik ja tööhõive on omavahel tihedalt seotud. 

Pärnu omavalitsuse elanike sissetulek jääb Eesti keskmisele alla. Pärnu on elanike 

sissetulekutelt Eesti linnades seas kolmandal kohal, Tallinna ja Tartu järel. Töötuse määr 

on olnud Pärnus üks Eesti madalamaid. Pärnu maakonna töökohtadest on valdav enamus 

Pärnus. Rohkem kui pooled väljaspool Pärnu linna elavatest töötajatest käivad tööl Pärnus. 

Eeslinnastumise survel tuleb edaspidi majanduses tegeleda tööjõuareaali põhiselt, mille 

oluliseks osaks on ühistransport ja kergliiklusteed. Süvenenud on konkurents kvaliteetse 

teadmismahuka töö ja kvalifitseeritud tööjõu järele. Peamine oht Pärnu majanduskasvu 

jätkusuutlikkusele ning konkurentsivõimele on Pärnu majandusstruktuuri vähene 

innovatiivsus, kvalifitseeritud tööjõu puudumine ning keskmise töötasu langemine. [16] 

Pärnu linn osaleb Eesti majanduskeskkonna kujundamisel pea igas tegevusvaldkonnas. 

Pärnu oluliseks majandussektoriks on küll turismi- ja puhkemajandus, ent sellest hoolimata 

on Pärnu polüfunktsionaalse majandusega linn. Siin on esindatud peaaegu kõik 

majandusharud. [28] 

Allolevatel joonistel on välja toodud klassikalisemad tööhõive näitajad ja nende muutudes 

ajas. Joonisel 6 on välja toodud töötuse määr, mis näitab töötute osatähtsust tööjõus – 

isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama [4]. 
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Joonis 6. Pärnu linna elanike töötuse määr aastatel 1998-2018 [4:29:18], (Autori 

koostatud). 

 
Joonis 7. Demograafiline tööturusurve indeks Autori koostatud [30], (Autori koostatud). 
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Joonis 8. Pärnu linna elanike keskmine brutokuupalk [31], (Autori koostatud). 

4.3 Turism 

Turism on nii Eestis kui mujal maailmas kasvavalt muutunud oluliseks arengunäitajaks – 

kõik linnad/vallad/maakonnad planeerivad arengukavades turismi. Seda kahel põhjusel:  

1. Traditsioonilise majanduse linnade/valdade poolsed arendamise võimalused on 

esmapilgul napid, turism on paljude muude tegevusaladega suhteliselt uus 

valdkond. 

2. Regionaalsed toetusmeetmed (regionaalpoliitika) toetab seda finantsiliselt, ühena 

vähestest majandusharudest. Turismi sõltuvale Pärnule on turismi-alased 

arengunäitajad igati sobivad.  

Pärnul on pikk rannajoon ning asukoht mitme jõe (Pärnu ja Reiu) ristumiskohas. Pärnu 

iseloomulik kausjas laht hoiab vee temperatuuri soojemana kui teiste Eesti randades, mis 

meelitab suvehooajal Pärnusse hulgaliselt nii sise- kui välismaised turiste. 
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Pärnu kuurordi- ja puhkemajanduse suurimaks probleemiks on jätkuvalt hooajalisus. Kuigi 

viimaste aastate trend viitab Pärnu turismi edenemisele väljaspool hooaega. [6] 

 

Tänane Pärnu on kuurordilinn, mis baseerub ajalooliselt väljaarenenud traditsioonidele, 

headele looduslikele tingimustele, soodsale geograafilisele asukohale, olemasolevale 

taristule ja kohalike inimeste oskustele ja teadmistele. Pärnu tulevikku silmas pidades on 

linn heas positsioonis, kuna maailmas on kiiresti kasvavaks haruks kujunenud 

puhkemajandus ja tervise edendus. Pärnu kuurordi- ja puhkemajanduse suurimaks 

probleemiks on hooajalisus. Tõelise kuurortlinnana paistab Pärnu silma ainult 

suveperioodil. Siis on täheldada isegi teenuste kvaliteedi langust ja ülerahvastatud randa, 

mis omakorda ei toeta Pärnu külastuspositsiooni tugevdamist. Pärnu puhkemajanduse 

arenguks on vajalik aastaringse külastuse sihtkoha saavutamine, mis mõjuks positiivselt 

investeeringute tasuvusnäitajatele. Reisisihtkoha valikul on üha määravamaks konkreetne 

elamus või tegevus, näiteks huvipakkuva harrastusega tegelemine või uute teadmiste 

omandamine. Riskide hajutamiseks on vajalik jätkuvalt tootearendust, tõsta teenuste 

kvaliteeti, parandada teenindussektoris töötajate keeleoskusi ja laiendada turundustegevuse 

geograafiat. [16]  

Pärnu on tuntud kuurortlinn välisturistide seas, siseturiste meelitab meri, rand ja 

kultuuriprogrammid. Pärnumaa turismisektor tugineb maakonnakeskusele. 

Turismimajandust mõjutab hooajalisus, suvekuudel majutatakse ligi kolmandik terve aasta 

jooksul majutatud turistidest. Turismi-ja puhkemajandusel on Pärnus piisavalt 

arengupotentsiaali. Arengu takistuseks peetakse põhiliselt kesist olukorda 

ligipääsetavusega, rahvusvaheliste lendude puudumine. [7] 

Kuigi Pärnu külastamise kõrgajaks on kolm suvekuud, viibib linnas aasta  ringi palju 

külalisi. Siiski on linnal kasutamata potentsiaali teenuste kvaliteedi tõstmiseks, 

traditsiooniliste ja uute sihtrühmade köitmiseks, atraktiivsete turismiteenuste- toodete 

arendamiseks ning tulude teenimiseks. Eesti on kaotanud konkurentsivõimet võrreldes 

teiste Euroopa sihtkohtadega, põhjuseks hindade tõus ja odavlennufirmade otseühenduste 

puudumine. Sesoonlus on iseloomulik ka Pärnu turismile. Pärnu linna turismi areng on 

seotud teiste linnaarengu prioriteetsete valdkondadega, sh. inimarengu, sotsiaalse sidususe 

arengu, majandusarengu ning keskkonda säästva kasutuse ja arenguga. Need 

valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevussuunad on tihedalt seotud turismimajandusega. 
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Turism hõlmab mitmeid erinevad majandussektoreid, kaasates neid turismikorralduse ning 

turismitoodete loomisse. Kokkuvõtlikult võib öelda et arengukavade eesmärgid haakuvad 

üksteisega ja täiendavad üksteist. Linna arengukava seab eesmärgiks kuurortlinna 

aastaringselt efektiivse funktsioneerimise, mitte ainult suvepealinnana nagu nähakse 

maakondlikul tasandil. [32] 

Joonistel 9 ja 10 on välja toodud voodikohtade arv Pärnu linna majutusasutuses ja 

Ööbimiste arv Pärnu linnas, mis näitavad Pärnu linna turismi arengut ja kasvu. 

 
Joonis 9. Voodikohtade arv Pärnu linna majutusasutuses aastatel 1998-2018 [4:33], 

(Autori koostatud).   
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Joonis 10. Ööbimiste arv Pärnu linnas [34], (Autori koostatud). 

4.4 Arengueesmärkide täitmine 

Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas Pärnu linna arengu (arengukavades määratud) 

eesmärgid aastatel 1998- 2018 on täidetud ja kas neis on toimunud muutusi. Eesmärki 

toetasid uurimisküsimused: 

• Miks on täitmine ja muutused sellised eri perioodidel olnud? 

• Kas ja kuidas on eesmärgid muutunud?  

• Millised on põhilised Pärnu linna rahvastiku, tööhõive, turismi näitajate muutused 

ajas? 

Vallal ja linnal on seadusandlusest tulenev arengukavade koostamise kohustus milles 

määratletakse arengukava mõiste, tuuakse välja selle seosed teiste arengudokumentidega 

ning sätestatakse arengu kavandamisel ja arengukavaelluviimisel nõutavad toimingud. 

Arengudokumentides kirjapandud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks on kesksel kohal 

tegevuskava, kus on toodud välja tegevuse aeg, tegevuse maksumus ning finantseerimis-

allikad ja linnaeelarve osakaal ning vastutaja osakond. Eelarve ja arengukava peavad 
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olema kooskõlas. Vaadeldavate arengukavade struktuur ja ülesehitus on erinev. 

Arengukavades seatud visiooni täitmiseks töötatakse arengusuundades, millest igale on 

seatud strateegilised eesmärgid, tegevussuunad ja mõõdikud. Kui võrrelda kolme sellel 

perioodil eesmärgiks seatud visiooni, siis praktiliselt on see jäänud samaks. Visioon on 

positiivne, kokkuvõttev tulevikku suunatud lause, millest tulenevad ootused kohaliku 

omavalitsuse arengu suhtes. 

 Välja on toodud kolme Pärnu linna arengukava arengueesmärkide andmed: Pärnu linna 

arengukava aastatel 1999-2005, Pärnu linna arengukava aastani 2015 ning Pärnu linna 

arengukava aastani 2025. Autor koostas koondtabeli milles on arengukavades välja toodud 

arengueesmärgid ning kõrvutades neid valdkondade kaupa. Koondtabelist selgub, et 

arengueesmärgid kattuvad vaid osaliselt, arengukavad on aja jooksul täiustunud ning 

aastate lõikes ei ole ka arenguvaldkonnad jäänud muutumata. Lisa 1 tabel annab vastuse 

küsimusele - kas ja kuidas on eesmärgid muutunud.  

Peamiste arengunäitajate, milleks on valitud  peamised arengunäitajad - rahvastik, tööhõive 

ja turism kvantitatiivsete näitajate andmed perioodil 1998- 2018 on koondatud joonisteks, 

milles on näha toimunud muutused antud valdkonnas.  Joonised on koostatud järgnevate 

näitajate kohta võttes aluseks Pärnu linna statistilised andmed: 

• Pärnu linna rahvaarvu muutus aastatel; 

• rändesaldo; 

• Pärnu linna elanike töötuse määr aastatel; 

• demograafiline tööturusurve indeks; 

• Pärnu linna elanike keskmine brutokuupalk; 

• voodikohtade arv Pärnu linna majutusasutuses; 

• ööbimiste arv Pärnu linnas. 

On kahte liiki seire moodust: eesmärkide täitmise hindamine mõõdikute ja kriteeriumite 

abil ning tegevuskava teostatud ja mitte teostatud tegevuste analüüs. Arengukava seire 

olemasolu Pärnu linna majandusaasta aruannetes on kajastatud alates 2012 aastast. 

Arengukavades varasemate arengukava kohta käivad seireandmed puuduvad, 2018 aasta 

aruannet pole veelkodulehele ülesse pandud. Alates 2012 aastast on Pärnu linna 

majandusaasta aruannetes on välja toodud eraldi peatükk, milles antakse ülevaade Pärnu 

linna arengukava täitmisest. Autori koostatud (joonisel 11) annab ülevaate, kui suur on 

realiseerunud arengueesmärkide protsent planeeritud tegevuste kogu eelarvemahust 



 

35 
 

	

arengusuundade kaupa. Igal aastal on arengukavast planeeritud teatud hulk tegevussuundi 

millega töötatakse, majandusaasta aruannetes antakse ülevaade, mil määral on tegevused 

ellu viidud. Igaks majandusaastaks välja toodud teostavate tegevuste kogumaksumus, 

summa koosneb linnaeelarvest tulenevast rahastusest ja muudest finantseeringutest. Välja 

on toodud kui palju teostatud tegevused moodustavad protsentuaalselt kogu maksumusest. 

Neli arengusuunda:  

• elame Pärnus; 

• õpime Pärnus; 

• töötame Pärnus; 

• puhkame Pärnus. 

Neist igale on seatud strateegilised eesmärgid, tegevussuunad ja mõõdikud. Iga 

arengusuund koosneb arengueesmärkidest ja tegevuskavast. Ülejäägi puhul suunatakse 

raha n-ö reservfondi tulevikuks või millest finantseerida ootamatuid kulutusi. Antud 

infomatsioon on liiga üldine ning ei anna konkreetsete arengueesmärkide täitmise kohta 

piisavat ülevaadet.  

 
Joonis 11. Arengusuundade täitmise protsent [37:38:39:28:40:41], (Autori koostatud). 

Pärnu linna arengukavas aastani 2015 on arengu eelduste Swot analüüsi tulemuste põhjal 

välja toodud neli komponenti [2]: 
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• sotsiaalse sidususe areng; 

• majandusareng; 

• keskkonna säästlik kasutus ja arendus. 

Neile seatakse strateegilised üldeesmärgid mis täpsustavad linna arenguvisiooni, mis 

jagunevad valdkondlikeks arengueesmärkideks ja omakorda tegevusprojektideks. Aastate 

2005-2008 kohta on koostatud Pärnu linna sotsioloogi poolt aruanne, mis annab ülevaate 

erinevate arenguvaldkondade seireandmetest- hinnangust tehtud tööle. Seireks kasutatakse 

erinevaid kvalitatiivseid ja kvantifitseeritavaid hinnanguid. Pärnu linna arengukava 

valdkondlikele arengueesmärkidele seatud mõõdikud ja kriteeriumid koondati (lisa 2) 

[35:2] Lisati Pärnu linna arengukava seire käigus kogutud andmete hinnangud. Välja on 

toodud märkused tegevuste kohta (teostatud, ei ole teostunud, lükkus edasi, kustutati 

tegevuskavast). 

Pärnu linna arengukava seiresüsteem vajab täiustamist - vähene võimekus läbi viia 

uuringuid, puudub osakondade ühtne andmebaas, valdkondlikud uuringud, millel puudub 

ametlik dokumentatsioon. Osades arenguvaldkondades on mõõdikute ja kriteeriumite 

seadmine keeruline. Arengueesmärgid uude arengukavasse pannakse paika Swot analüüsi 

ning erinevate töörühmade arutelu koostöö tulemustena. Arengukava seiret koostamiseks 

pole piisavalt ressursse, nii tööjõudu kui ka finantse. Seire viiakse läbi osakonna siseselt 

äärmisel vajadusel. Sellekohane ametlik dokumentatsioon puudub. Nõrk on arengukavade 

rakenduslik osa. Pärnu on ühinenud Targa linna klastriga, tulevikus loodetakse teha 

koostööd Tallinna ja Tartuga seoses arengut peegeldavate näitajate parema kajastamisega 

arengukavades. [36] 

Valla või linna kohta käivate ülevaatlike andmete kogumine (vastava andmebaasi loomine 

ja täiendamine) ning arengu ja arendustegevuse seire on mõistlik omavahel ühendada. 

Andmeid on kõige otstarbekam koguda valdkondlikult ja individuaalselt seal, kus need 

omavalitsusorganites ja ka mujal tekivad. Kindlasti on vaja aga määrata koordineerivas 

üksuses vastutav isik, kes hoolitseb selle eest, et vajalikke andmeid kokkulepitud ajal 

tõepoolest kogutakse ja ühtsesse andmebaasi edastatakse. Linna või valla ja selle 

keskkonna kohta käivad andmed on kõige otstarbekam koondada valdkondlikult 

organiseeritud andmebaasi, mida pidevalt, vastavalt andmete tekkimisele täiendatakse. 

Sellisel juhul saab neid kõige käepärasemalt ning vajadusele vastavalt võtta analüüside 

aluseks ja lisada arengukava teksti. Arendustegevuse edukuse hindamiseks on tarvilik 
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regulaarselt toimiv seiresüsteem. See võimaldab tagasisidet tehtud valikute õigsuse ja 

otsuste tulemuslikkuse kohta. See on omakorda strateegia ja tegevuskava järgneva 

kujundamise alus. Selline informatsioon pakub vajalikku tagasisidet, et kohaliku 

omavalitsuse organisatsioon saaks ennast pidevalt arengukava elluviimisele paremini 

häälestada. [11] 

Lisaks arengu kavandamisele on oluline kavandada ka arendustegevust ennast – koostada 

arengu kavandamise kava ja seirata selle elluviimist. Eesmärkide seadmisel tuleb 

arvestada, et nende täitmise kontroll ja tagasisidestamine kohaliku omavalitsuse 

organisatsiooni ja kogukonda on samavõrd oluline kui nende loomine. Pärnu linn on 

tugeva arengupotentsiaaliga  
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KOKKUVÕTE 

Töö eesmärk oli selgitada välja, kas Pärnu linna arengu (arengukavades määratud) 

eesmärgid aastatel 1998- 2018 on täidetud ja kas neis on toimunud muutusi. Teooria osas 

anti Pärnu linna üldiseloomustus, selgitati arengukava koostamise aluseid ning seotust 

üldplaneeringuga. Agenda 21 alapeatükk tutvustab arengukava säästlikule teele 

suunamiseks soovituslikke põhimõtteid. Igal keskkonnateadlikul linnal, nagu seda on ka 

Pärnu, on koostatud  Kohalik Agenda. Pärnu linn on võtnud selge suuna säästva arengu 

põhimõtete rakendamisel linna juhtimises ja planeerimises. Tutvustati ka seoses 

haldusreformiga seonduvaid territoriaalseid muutusi Pärnu linnas, mille tulemusena 

suurenes Pärnu linn nii rahvaarvult kui ka pindalalt. 

Kasutatud on nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid teiseseid andmeid. Võrreldi Pärnu 

linna arengukavades esitatud arengueesmärke ning  vaadeldi eesmärkide muutumist 

viimase kahekümne aasta vältel. Tulemusena võib öelda, et eesmärgid on suures osas ajas 

muutunud ning täitmist vajavaid eesmärke on tulnud juurde. Ka arenguvaldkondade on 

toimunud mõningad muutused. 

Töö tulemuste osas koondati peamiste arengunäitajate, milleks on valitud  rahvastik, 

tööhõive ja turism, kvantitatiivsete näitajate andmed perioodil 1998- 2018 joonisteks, 

väljendades arengulisi muutusi. Üldistavalt võib tulemuste põhjal öelda, et Pärnu linna 

areng liigub positiivses ja tõusvas suunas. 

Arengukava seirel on väga tähtis osa linna arengu planeerimises. Seire tulemused annavad 

ülevaate kas püstitatud eesmärgid on suudetud ellu viia ning mil määral. Pärnu linna puhul 

on koostatud dokumenteeritud seiret aastatel 2005-2008. Töös on ka antud sellekohane 

ülevaade. Ressursi ja tööjõu puudumise tõttu, korraldab Pärnu linnavalitsus ainult 

osakonna siseselt hädapärast seiret, millel puudub ametlik dokumentatsioon. Siiski on 

alates 2012 aastast majandusaasta aruannetes välja toodud finantsnäitajad 

arendustegevuseks planeeritud summa kasutamise kohta. Kuid need andmed on liialt 

üldised ja ei too välja täpset arengukriteeriumite täitmist.  
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Omavalitsuse arengukava on kohalikku elu suunav töövahend, mis väljendab elanike, 

huvigruppide ja organisatsioonide soovi, tahet ja võimalusi kujundada oma tulevikku. 

Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamiseks ei ole olemas ühte standardset käsitlust. 

Iga omavalitsuse arengu kavandamise protsess ja selle tulemina valmiv arengukava on alati 

unikaalne ning peab vastama omavalitsuse tegelikule olukorrale. 

Uuringutulemused näitavad, et arengukavasid on aja jooksul täiustatud, muudetud 

mahukamaks, arengueesmärke on tulnud juurde. Tulevikuvisioon on jäänud viimase 20 

aasta jooksul suures osas samaks. Pärnu linna arengukava seiresüsteem vajab täiustamist- 

vähene võimekus läbi viia uuringuid, puudub osakondade ühtne andmebaas, valdkondlikud 

uuringud, millel puudub ametlik dokumentatsioon. Enam läbimõtlemist vajaksid 

tulemuslikkuse indikaatorid, nende seire ja aruandlus. Osades arenguvaldkondades on 

mõõdikute ja kriteeriumite seadmine keeruline. Tulevikus loodetakse ühtsele 

seireandmebaasi loomisele, mis lihtsustaks oluliselt andmete kättesaadavust ning paremat 

ülevaadet linna arengust. Kohaliku omavalitsuse arengukava on kõigi vallas või linnas 

elavate ja asuvate isikute ühine dokument, mis visiooni kohaselt on suunatud positiivsele 

tulevikule.  
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LISA 1. ARENGUEESMÄRKIDE VÕRDLUS 
ARENGUEESMÄRGID AASTATEL 1999-2005 ARENGUEESMÄRGID AASTANI 2015 ARENGUEESMÄRGID AASTANI 2025 
TURVALISUS TURVALISUS   
On rakendunud kodanike julgeoleku ja avaliku korra tagamise 
süsteem 

Avalikus linnaruumis välja arendatud kõrge turvalisusega 
elukeskkond 

  

On rakendunud päästeteenistuse ja hädaolukordadeks 
valmisoleku süsteem 

Hädaolukordades on tagatud kiire abi, kriisiolukordade 
tekkimisvõimalused on minimeeritud 

  

KESKKOND LOODUS JA KESKKONNAKAITSE KESKKOND 
On rakendunud keskkonnastrateegia ja tagatud normidele 
vastav keskkonnaseisund (õhk, vesi, maa) 

Jäätmekäitlussüsteem vastab taaskasutus põhimõtetele 
Pärnus on normidele vastav looduskeskkond 

Pärnus on kõrge keskkonna kvaliteet ja funktsionaalne linnaruum. Linna 
arendatakse tõhusa, järjekindla ja proaktiivse tegevuse kaudu. 

On rakendunud säästva arengu kava Pärnu on ajaloolist omanäolisust säilitav, heakorrastatud linn Linnakeskkonna kvaliteeti hoitakse ja parandatakse. 
On rakendunud haljastuskontseptsioon  Linnaosasid arendatakse tasakaalustatult, säilitatakse nende omapära 
On säilitatud, uuendatud ning laiendatud pargid ja puiesteed   Muinsuskaitse all olevate objektide säilimine on kindlustatud. 
On laiendatud rannapiirkonda ja viidud selle seisund 
vastavusse rahvusvaheliste nõuetega 

  Loodusväärtuste säilimine ning võimalus avalikuks kasutamiseks on 
tagatud. 

On tagatud toimiv jäätmemajandus   
MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS ETTEVÕTLUS ETTEVÕTLUS 
On välja töötatud ja rakendunud ettevõtluse arengukava; Väärtustatud ja arendatud inimkapital Pärnu on kõrgelt hinnatud investeerimiskeskkonnaga linn Eestis. 
On käivitunud ettevõtlusinkubaator koostöös 
ettevõtlusorganisatsioonidega 
On määratletud linnaruumi- ja maakasutuspõhimõtete 
tingimused; 

Tasakaalustatud äritegevusele suunatud linnaruum 
Kaasaegne tehniline infrastruktuur ja efektiivsed logistilised 
lahendused 

Kaasaegse tehnilise taristu, efektiivsete logistiliste lahenduste ja 
keskkonnasäästlike võimaluste väljatöötamine ning arendamine. 
Soodussüsteemide väljatöötamine ja rakendamine uutele investoritele 
Pärnu ettevõtluskeskkonna maine ning ettevõtluskultuuri edendamine 

Toimub koostöö ettevõtjatega linna infrastruktuuri 
väljaehitamiseks 

  Jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise loomemajanduse, ravi- ja 
sotsiaalteenuste ning tehnoloogia ettevõtete arengu tagamine Pärnus 

   Riigiasutuste toomine Pärnusse 
    Ärivisiitide organiseerimine sõprusmaakondadesse ja omavalitsustesse 

(Buskerud, Helsingborg, Vaasa jne). 
    Pärnus on kõrget lisandväärtust loovad, ekspordipotentsiaali suurendavad ja 

elanike rahuolu tagavad, keskmisest kõrgema sissetulekuga töökohad. 
    Pärnu majandusarengule suunatud era-, haridus- ja avaliku sektori koostöö 

väljaarendamine. 
    Sektoriüleste võrgustike väljaarendamise toetamine (puidu- metalli-, 

puhkemajanduse-, tehnika, infotehnoloogia- ja loomemajanduse 
valdkonnas). 

    Innovatsiooni- ja IKT-teadlikkuse suurendamine (toote ja tehnoloogia 
arengu toetamine) 
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TEHNILINE INFRASTRUKTUUR LINNA- JA ELAMUMAJANDUS LINNA -JA ELAMUMAJANDUS 
On välja arendatud ja välja kujunenud optimaalne tehniline 
infrastruktuur  

Teede ja tänavate võrgustik rahuldab kohalikke elanikke ja 
linna külalisi 

Ühistransporti arendatakse erinevaid transpordiliike omavahel 
koordineerides 

On loodud tingimused Pärnu jõe eksponeerimiseks Terviklik ja mitmekesine transpordisüsteem Teede ja tänavate võrgustik on korrastatud, valgustatud ja turvaline. 
On tagatud traditsioonilise rannaala säilimine Energiaga on varustatud kõik linna piirkonnas sh. 

arendatavad piirkonnad 
Parkimissüsteem on efektiivne. 

  Kvaliteetne vesi vastavalt tarbijate vajadusele ning loodust 
mitteohustav heitvesi 

Pärnu on aegruumiliselt hästi kättesaadav – raudtee, õhu- ja veetee kaudu 
(raudteejaam, lennujaam, väikesadamad). 

  Soojavarustuse stabiilsus, mitmekesisus ja süsteemsus Pärnu jõe vasak- ja paremkalda ühendus on paranenud 
 Konstruktiivne koostöö kohaliku omavalitsuse ja erinevate 

tehniliste kommunikatsioonide valdajate vahel  
Lõpule on viidud eluruumide erastamine 

Pärnu linna ja lähiümbruse vahel toimib ühtne, keskkonnasõbralik ja 
kaasajastatud transpordisüsteem (piletisüsteem, liinivõrk).  
Pärnu on toimiv logistiline transpordikeskus 

  On loodud vajadustele vastav munitsipaalelamufond Erivajadustega inimestel on Pärnu linnas mugav ja turvaline liigelda. 
ELUASE     
On korrastatud ja välja kujundatud optimaalne sotsiaalne 
infrastruktuur (elamud) 

    

HARIDUS HARIDUS HARIDUS 
On loodud kaasaegne haridussüsteem konkurentsivõimelise 
alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse ning huvi-, kutse- ja 
täiendkoolituse andmiseks 

Noored teavad oma õigusi ning võimalusi 
otsustusprotsessides kaasarääkimiseks 
Motiveeritud õpilased 

Pärnus on linnaelanikele kättesaadav, kvaliteetne, lapse ja noore 
tasakaalustatud arengut toetav, kaasaegse õppekorralduse ja mitmekesiste 
valikuvõimalustega haridusasutuste võrk. 

Pärnu on Eesti oluline hariduskeskus 
On korrastatud ja välja kujundatud optimaalne sotsiaalne 
infrastruktuur 

Mitmekülgsed võimalused kutsehariduse omandamiseks 
Pärnul on noortelinna maine 
Kaasaegsed vaba aja veetmise võimalused noortele 

Rakendunud on isiksusekesksust, loovust ja ettevõtlikkust toetavad, õppija 
eripära ja õppija-õpetaja koostööd soosivad õppekavad ning õpitulemuste 
hindamissüsteemid. 

  Erinevatele sihtgruppidele on loodud tingimused saada 
kvaliteetset huvialaharidust 
Tööjõuturu vajadustega vastavuses olev kõrgharidusteenus 

Formaalne ja mitteformaalne õpe on lõimunud ning see toimib õppekavade 
vastastikusel tunnustamise, õppijate nõustamise, karjääriplaneerimise ning 
koostöövõrgustike kaudu. 

  Kutse omandamise võimalused põhihariduseta ja 
erivajadustega inimestel 
Toimiv karjääri- ja õppenõustamissüsteem 
Kõigile huvilistele kättesaadav noorsootöö ja 
huvialahariduslane info 
Ülelinnaline koordineeritud erinoorsootöö ja 
uimastiennetussüsteem 

Välja on kujundatud optimaalne paindliku ja kaasaegse õppekorraldusega 
mitmekesiste valikuvõimalustega haridusasutuste võrk. 
Õppekavades on keskkonnaharidusel suurem osakaal. Teadvustatakse 
säästlikku ja keskkonnasõbralikku eluviisi. 
Pärnu haridusasutused toimivad õppivate organisatsioonidena 
Õppe oluliseks sisuks, õppeaineid ning tegevusi ühendavaks ja kandvaks 
teemaks on laste ja noorte väärtuskasvatus ning arengu toetamine 

   Arendatakse rahvusvahelist koostööd. 
    Pärnu erahariduse arengut toetatakse sihipäraselt, rikastades sellega Pärnu 

hariduspilti ja võimaldades peredel valida erinevate pedagoogikasuundade 
vahel 

   Pärnu kutse- ja kõrgkoolides õpetatavad erialad vastavad tööturu ja 
kohalikele vajadustele ning annavad tugeva panuse regionaalset majandust 
toetava infosüsteemi arendamisse. 
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    Pärnus on mitmekesine huviharidus, huvitegevus ja noorsootöö. Pärnu on 
tuntud koht tööalaseks ja vabahariduslikuks enesetäiendamiseks. 

    Noortele suunatud huvihariduses, huvitegevuses ja muudes noorsootöö 
valdkondades on tagatud ja arendatud erinevad valikuvõimalused. 

    Huvikoolid ja huvitegevus on süsteemselt toetatud. 
    Huviharidust ja huvitegevust väärtustatakse kutsesuunitlustöö ja 

karjääriplaneerimise osana. 
    Koostöö erinevate institutsioonide vahel pakub inimestele tööalaseks ja 

vabahariduslikuks enesetäienduseks erinevaid võimalusi. 
SPORT SPORT SPORT 
On tagatud erinevate sportimisvõimaluste kättesaadavus Elujõuline spordisüsteem 

Piisavalt heal tasemel spordiüritusi 
Pärnus on paljude spordi- ja liikumisharrastuste võimalustega ja tervist 
väärtustav linnakeskkond. 

On tagatud Pärnule omaste sporditraditsioonide säilimine ja 
loodud uusi sportimisvõimalusi 

Huvilistele on tagatud võimalus tegeleda kõikide 
huvipakkuvate spordialadega 

Pärnu linn on kaetud kergliikusteede võrgustikuga ja ühendatud ühtseks 
tervikuks maakonda viivate kergliiklusteedega. 

On tagatud spordielu säilitamine ning areng linnaosade 
keskustes 

 On loodud mitmekesise treenimis- ja harjutusvõimalused erinevatel 
spordialadel. 

On korrastatud ja välja kujundatud optimaalne sotsiaalne 
infrastruktuur (spordirajatised) 

  Toimub rahvaspordikeskuste arendamine Pärnu jõe, mere ja Raeküla 
rekreatsiooni aladel. 

   Regulaarselt korraldatakse ning toetakse tervisespordi üritusi. 
    Pärnus on rahvusvaheliselt tunnustatud kõrge spordimeisterlikkuse tase. 
    Pärnus on rahvusvahelistele nõuetele vastav staadion, sisehall ja ujula. 
TERVISHOID  TERVISHOID TERVISHOID 
On rakendunud Patsiendikeskne üld- ja eriarstiabisüsteem 
Pärnu on Eesti oluline tervishoiukeskus 

Täiustatud terviseedenduse süsteem ja tõhustatud haiguste 
ennetustegevus 

Pärnus on rakendunud terviklik terviseedenduse süsteem ja tõhustatud 
haiguste ennetustegevus. 

On rakendunud terviseedenduse ja tervisekaitse süsteem Kvaliteetne ja kättesaadav perearstiabi Terviseedenduslik tegevus on kaardistatud ja toimub koordineeritult. 
On korrastatud ja välja kujundatud optimaalne sotsiaalne 
infrastruktuur (tervishoiuasutused) 

Kvaliteetne ja kättesaadav eriarstiabi 
Erialase õppe võimalused keskastme tervishoiutöötajatele 

Toimub elanike isiklike oskuste arendamine, terviseõpetus ja –kasvatus, 
noorte riskikäitumine on vähenenud. 

 Toimiv mitmetasandiline hooldusravivõrk On loodud võimalused tervislike valikute tegemiseks. 
SOTSIAALHOOLEKANNE SOTSIAALHOOLEKANNE SOTSIAALHOOLEKANNE 
On rakendunud elanike iseseisvat toimetulekut efektiivselt ja 
paindlikult toetav hoolekanne 

Iseseisvat toimetulekut ja seda soodustavat elukeskkonda 
efektiivselt ja paindlikult toetav hoolekandesüsteem 

Erinevatele sihtgruppidele on tagatud vajalikud hoolekandeteenused 
optimaalse sotsiaalasutuste võrgu kaudu. 

On korrastatud ja välja kujunenud optimaalne sotsiaalne 
infrastruktuur (hoolekandeasutused) 
On loodud võimalus sotsiaalteenuste üle andmiseks 
mittetulundus- ja tulundusühendustele 

Kõiki riskigruppe hõlmav tööhõivet stimuleerivate 
tugiteenuste võrk 
Pärnu on maakonna (regiooni) hoolekandeteenuste 
tõmbekeskus 

Pärnu linnas on tagatud iseseisev sotsiaalne toimetulek ja tõhus 
sotsiaalprobleemide ennetamine. 
Keskastme tervishoiutöötajatele ning sotsiaaltöötajatele on loodud kutse- ja 
täiendõppe võimalused. 

 Sotsiaalteenuste ostmine mittetulundus- ja tulundussektorist 
on stabiilne ja arenenud 

Sotsiaalvaldkonnas töötavad ja sihtgruppi kuuluvad inimesed on 
väärtustatud ning nende potentsiaal on toetatud. 

  Optimaalne sotsiaalasutuste võrk Välja on arendatud kõiki riskirühmi ja nende peresid hõlmav tööhõivet ja 
tasemekoolitusse tagasitoomist stimuleeriv tugiteenuste võrk. 
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   Toimub teaduspõhine sotsiaalteenuste arendamine, uute teenuste 
väljatöötamine ja käivitamine ning nende teenuste pakkumine linna 
kodanikule/külalisele. 

MARKETING LINNATURUNDUS   
On teadvustatud Pärnut avatud linnana ja tõmbekeskusena Pärnu on tuntud kui avatud, aastaringselt tegus 

rahvusvaheline linn 
 

  

TURISM JA KUURORT TURISM TURISM 
On loodud tingimused turismimajanduse aastaringseks 
toimimiseks (ravi-, puhkuse-, huviala-, konverentsi-, koolitus- 
ja äriturism) 

Pärnu on aastaringselt toimiv rahvusvaheliselt tunnustatud 
mitmekülgset ja kvaliteetset turismiteenust pakkuv 
kuurortlinn Läänemere regioonis 

Pärnu on aastaringi toimiv rahvusvaheliselt tunnustatud, eripärane, 
mitmekülgset ja kvaliteetset turismiteenust pakkuv elamuskuurort 
Läänemere ääres. 

  Pärnu ajalooline kuurort funktsioneerib teemapargina 
Pärnus on uuskuurordipiirkond mitmekesise vaba aja 
veetmise võimalustega 

Eristuval kontseptsioonil ning väärtustel põhinev aastaringi atraktiivse 
elamuskuurordi väljaarendamine kolmele põlvkonnale. 
Aastaringset elamuskogemust pakkuvate külastusobjektide, puhkealade ja 
teenuse välja arendamine 
Pärnu väärtusliku ajaloo erikülgne eksponeerimine (kuurordiajaloo 
ekspositsioon, Pärnu Eesti Vabariigi sünnilinn jne). 

    Turismitoodete ja teeninduskultuuri kvaliteedi tunnustamine ja arendamine 
(koolitused, tunnustussüsteemid). 

    Linnasiseste jalatuskäigumarsruutide arendamine ning viidasüsteemide 
edasiarendus ning korrastamine. 

    Ühisturunduse ja mainekujunduse tõhus ja koordineeritult korraldamine. 
INFOTEHNOLOOGIA LINNAJUHTIMINE LINNAJUHTIMINE 
On rakendatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
võimalused linna juhtimises 
On loodud võimalused linna haridusasutuste IKT-alaseks 
tsentraalseks haldamiseks ja koordineerimiseks 

Linna juhitakse lähtuvalt linnakodanike vajadustest ja 
arengukava eesmärkidest 
Pärnus toimib linna vajadusi arvestav kaasaegne infosüsteem 
Pärnu linnal on arengut tagav ja arengukavaga seotud eelarve 

Pärnu linna juhtimine on efektiivne ja toimub Pärnu Linnavalitsuse kui 
organisatsiooni arendamine. 
Pärnu linna juhtimine toimub lähtuvalt arengukavas seatud eesmärkidest ja 
väärtustest 

On loodud võimalused Pärnu linna konkurentsivõime ja 
maine tõstmiseks kaasaegse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste ja lahenduste 
juurutamisega 

Pärnu on kiire ja mugava asjaajamisega koostööaldis 
regioonikeskus 

Toimub pidev ja eesmärgipärane ametnike koolitamine, mille eesmärgiks 
on personali professionaalse taseme tõstmine.                                      
Toimub rahvusvahelise koostöö tõhustamine. 

GIS-il (geoinfosüsteemil) baseeruvad infokihid ja 
andmekogud on tehtud kättesaadavaks kõigile LV ametnikele, 
koostööpartneritele ja kodanikele 

Pärnu linna haldusterritoriaalne korraldus vastab linna ja 
lähipiirkonna arenguvajadustele 

Linnavalitsuse tegevus efektiivsus on suurenenud (paberivaba asjaajamine, 
ruumiandmete töötlemine, finantsjuhtimise arendamine). 

  LINNAPLANEERIMINE   
  Kaasajastatud üldplaneering, linna huvides detailplaneeringud 

 
  

  Kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite kasutamine 
planeeringute avalikustamisel, maareform on viidud lõpule 

  

  Arenev ja uuenev geoinfosüsteem – infoportaal 
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    KODANIKUÜHENDUS 
    Pärnu linnaelanik on aktiivne ja kodanikuühiskonda toetav. 
    Kodanikeühendused on kaasatud Pärnu linna juhtimisse. 
    Avalikke teenuste pakkumisse kaasatakse võimaluse korral kolmas sektor. 
    Toimub vabatahtliku tegevuse arendamine ja vabatahtlike kaasamine linna 

oluliste sündmuste elluviimisel. 
    Toetatakse linnaosakeskuste tegevuste laiendamist ja kogukonnale vajalike 

teenuste arendamist. 
    Toimub kodanikuühiskonna toel elukestva õppe arendamine linnaruumis. 
    Kodanikeühendused on kaardistatud ning nendega toimub pidev 

kahepoolne regulaarne infovahetus. 
KULTUUR  KULTUUR KULTUUR 
On tagatud erinevate kultuuriliste teenuste kättesaadavus  
On korrastatud ja väljakujundatud optimaalne kultuurirajatiste 
võrk  

Pärnu toimib kultuurilise tõmbekeskusena 
Motiveeritud ja haritud loomeinimene 
Efektiivselt koordineeritud kultuuriprotsessid 

Pärnus on mitmekesine kultuurielu - kultuuriruum on loojate, 
kultuurikorraldajate, elanike ja külastajate jaoks atraktiivne. 
Soodustatakse kultuurivaldkondade (piiriülest) koostööd. 

On tagatud kultuurielu säilimine ning areng linnaosade 
keskustes  

 Toimub kultuuripärandi säilitamine ja kultuuritraditsioonide arendamine. 

On loodud tingimused vaimse pärandi säilitamiseks ja 
teadvustamiseks 
Pärnu on Eesti oluline kultuurikeskus 

 Linna kultuuriorganisatsioonide jätkusuutlik areng on tagatud ja toimub 
vastavuses elanike ja külastajate ootustele. 
Lapsed ja noored on kaasatud erinevate kultuurivaldkondade tegevustesse. 

    Erinevate ea- ja rahvusgruppide vajadused on kultuurielu korraldamisel 
arvesse võetud. 

    Kultuurivaldkonna turundamine on tõhus ning koostatud on sellealane 
strateegia. 

    Pärnus on head võimalused kultuurialaseks professionaalseks 
enesetäiendamiseks rahvusvahelisel tasandil. 

    Arendatakse erinevate kunsti-, muusika-, teatri- ja teiste kursuste ning 
meistriklasside korraldamist Pärnus. 

    Pärnu on Läänemere tasandil arvestatav kultuurikeskus 
    Olemasolevate kultuuritaristute parendamine ja uute rajamine. 
    Kultuurialase koostöö arendamine sõpruslinnadega. 
    Pärnus toimub erinevate huvigruppide ootustele vastavate ja jätkusuutlike 

kultuuriürituste arendamine. 
    Toimub Eesti ja Pärnu kultuuritraditsioonide tutvustamine. 
    Kultuurikorraldajate koostöö turismiasjalistega toimib tulemuslikult. 
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LISA 2. PÄRNU LINNA ARENGUKAVA SEIRE 
Arengueesmärgid Mõõdikud 

Alus- ja üldharidus 
1.Kättesaadav, kvaliteetne 
alusharidus, turvaline päevahoid  

lasteaiakohtade olemasolu lapsevanema rahulolu teenusega 

2. Motiveeritud õpilased tunnustatute arv väljalangevus 
3. Erinevatele võimetele ja huvidele 
vastav põhi- ja keskharidus 

õppekohtade 
olemasolu 

haridusasutuste 
mitmekesisus 

õppekavade mitmekesisus 

4. Kaasaja nõuetele vastav 
turvaline õpikeskkond 

riiklikes õigusaktides määratud 
normis õpikeskkonnale 

õpikeskkonna sobivus 
puudega lastele 

pedagoogide ja 
laste rahulolu 

5. Heal tasemel ja motiveeritud 
haridustöötajad 

pedagoogide vastavus 
kvalifikatsiooninõuetele 

täienduskoolituse läbinud 
spetsialistide osakaal 

personali vanus 

Kutseharidus ja täiendõpe 
1.Mitmekülgsed 
võimalused kutsehariduse 
omandamiseks 

kutseõppe 
õpilaste arvu 
kasv 

erialade vastavus 
arengupriori-
teetidega 

õpetatavate 
kutseõppe 
erialade arv 

lõpetanute 
erialase 
hõive osakaal 

õppegruppide 
täituvus vastavuses 
riikliku 
koolitustellimusega 

2. Kutse omandamise võimalused põhihariduseta ja erivajadustega 
inimestel 

võimaluste olemasolu 

3.Toimiv karjääri- ja 
õppenõustamissüsteem 

rahulolu teenuse kvaliteedi ja kättesaadavusega nõustajate ja nõustavate suhtarv 

Kõrgharidus 
1. Tööjõuturu vajadustega 
vastavuses olev kõrgharidusteenus 

õppekavade olemasolu erialasele tööle asunud ülikoolilõpetanute 
osakaal lõpetanutest 

2. Motiveeritud üliõpilased linnaeelarves olev ressursside maht stipendiumiteks 
Huviharidus ja noorsootöö 

1.Pärnul on 
noortelinna 
maine 

rahvus-
vaheline 
tuntus 

noorteühenduste 
toimumise 
võrdlus Eesti 
teiste linnadega 

linnakülaliste 
hulgas Pärnu kui 
noortelinna maine 
teadjate osakaal 

noorte inimeste 
(15-29) 
elukohavalik 
(rändesaldo) 

noorte (18-
35) osakaal 
elanik-
konnast 

Koostööprojekt
ide arv 
noorteorgani-
satsioonidega 

2. Erinevatele sihtgruppidele on 
loodud tingimused saada 
kvaliteetset huvialaharidust 

huvialahariduses osalevate õpilaste osakaal 
kooliõpilastest 

sihtgruppide 
rahulolu 

huvialaringide 
arv 

3. Kaasaegsed vaba aja veetmise võimalused noortele noortekeskuste arv suvelaagrites osalevate laste arv 
4. Kõigile huvilistele kättesaadav kvaliteetne 
noorsootöö ja huvialaharidusalane info 

noorte rahulolu teabe edastamise 
kvaliteediga 

Pärnu Noorte Infopunkti 
külastanute arv 

5. Ülelinnaline 
koordineeritud 
erinoorsootöö ja 
uimastiennetussüsteem 

käitumishäl- 
vikute arv 
koolides 

käitumisprobleemide-
ga ja õpiraskustega 
laste haaratuse osakaal 
huvitegevusse 

alkoholi- 
seaduse 
rikkumiste 
arv 

narkootiliste ja 
psühhotroopsete 
ainete seaduse 
rikkumiste arv 

erinevatel 
põhjustel 
prefektuuri 
toimetatud 
alaealiste arv 

6. Noored teavad oma õigusi ning 
võimalusi otsustusprotsessides 
kaasarääkimiseks 

linnavolikogu noorte töörühma 
ettepanekute arv volikogule 

komisjonidesse kaasatud kuni 
26 aastaste noorte arv 

Kultuur 
1. Pärnu toimib kultuurilise 
tõmbekeskusena 

kultuuriürituste 
arv aastas 

kultuuriürituste külastuste 
arv 

uute kultuurirajatiste ehitamine ja 
vanade renoveerimine 

2. Motiveeritud ja 
haritud 
loomeinimene 

kultuuri valdkonnas 
tegutsevate ühingute 
arv 

kultuuri huvi- ja 
harrastusgruppide 
arv 

kultuuri huvi- ja 
harrastusgruppide tegevusse 
kaasatud inimeste arv 

raamatukogude 
lugejate arv 

3. Efektiivselt koordineeritud kultuuriprotsessid Pärnu kodulehel oleva kultuurikalendri efektiivne toimimine 
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Sport 
1. Huvilistele on tagatud võimalus tegeleda kõikide 
huvipakkuvate spordialadega spordibaaside arv spordirajatiste arvu kasv 

2.Elujõuline 
spordisüsteem 

spordiklubide aktiivsete 
liikmete osakaal elanikkonnast 

kehakultuuri ja spordiga 
tegelejate arvu kasv 

spordiorga
ni-
satsioonid
e arv 

spordile tehtavate 
kulutuste osa 
linnaeelarvest 

3.Piisavalt heal tasemel spordiüritusi linna eelasvest toetavate ürituste arv 
Ettevõtlus 

1.Väärtustatud 
ja arendatud 
inimkapital 

keskmine 
palk 

hõivatute 
osakaal 15-
74 a.elanike 
seas 

töötute 
osakaal 15-
74 a. elanike 
seas 

põhihariduse 
omandanud 
õpilaste kutsekoolis 
või gümnaasiumis 
edasiõppimise 
osakaal 

keskhariduse 
omandanud 
õpilaste kõrgkoolis 
või kutsekoolis 
edasiõppimise 
osakaal 

täiendus-
koolituskur-
sustel käinute 
osakaal 

2.Tasakaalustatud äritegevuselesuunatud linnaruum äritegevuselesuunatud detailplaneeringute vastavus linna 
üldplaneeringule 

3.Kaasaegne tehniline infrastruktuur 
ja efektiivsed logistilised lahendused ettevõtjate rahulolu ettevõtluse toetuseks tehtud tehnilise infrastruktuuri 

investeeringute osa linnaeelarvest 
4.Tootmise väärtusahelad tulemuslikku äritegevust ja innovatilisust ning tehnoloogilisi 
uuendusi stimuleeriv ettevõtluse tugistruktuur ettevõtjate rahulolu 

5.Ettevõtlikkust ja investeeringuid soosiv kohalike 
omavalitsuste regionaalne koostöö 

ellu viidud koostööprojektide arvu ja rahalise mahu 
suurenemine 

6.Pärnu on tuntud kui ettevõttesõbralik linn Pärnusse tehtud investeeringute maht 
Turism ja kuurordimajandus 

1.Pärnu on aastaringselt 
toimiv rahvusvaheliselt 
tunnustatud mitmekülgset ja 
kvaliteetset urismiteenust 
pakkuv kuurortlinn 
Läänemere regioonis 

linnakülastajate 
arv 

majutatute 
arv 

talve-ja 
suvekuude 
majutatute 
arvu suhe 

Pärnus 
viibimise aja 
pikkus ühe 
inimese kohta 

linnakülaliste 
kulutuste suurus 
Pärnus viibimise 
ajal 

tunnustatud 
majutusasutuste 
arv 

voodikohtade 
arv majutus 
asutustes 

kuurortravi 
teenuste 
tarbijate arv 
aastas 

hotellide 
aasta 
keskmine 
täituvus 

kuurorthotellide 
aasta keskmine 
täituvus 

2.Pärnu ajalooline kuurort funktsioneerib teemapargine  
3.Pärnus on uuskuurordipiirkond mitmekesiste vaba 
aja veetmise võimalustega kuurordis olevate vaba aja veetmise võimaluste arv 

Tervishoid 
1.Täiustatud terviseedenduse süsteem 
ja tõhustatud haiguste ennetustegevus 

HIV/AIDSi anonüümses kabinetis 
nõustatute ja testitute arv 

uimastitar-
vitajate arv 

alaealiste alkoholi- 
tarbijate % alaealistest 

2.Kvaliteetne ja kätte- 
saadav perearstiabi 

perearstiteenuste järjekorra 
pikkus ja nimistu suurus 

kättesaadavus riskirühmadele ravikindlustusetaelanike 
arstiabi taotluste rahuldamine 

3.Kvaliteetne ja kättesaadav eriarstiabi elanike rahulolu teenusega täidetud erialaspetsialistide 
ametikohtade osakaal 

4.Erialase õppe võimalused keskastme tervishoiutöötajatele õppeprogrammi läbinud tudengite arv 
5.Toimiv mitmetasandiline hooldusravivõrk teenuste arv voodikohtade arv 
Sotsiaalhoolekanne 
1.Iseseisvat toimetulekut ja seda soodustavat elukeskkonda 
efektiivselt ja paindlikulttoetav hoolekandesüsteem 

elanike rahulolu teenuste kvaliteedi ja 
kättesaadavus 

2.Optimaalne sotsiaalasutuste võrk hoolekandekeskuste piirkondlik 
kättesaadavus hoolekandeteenuste mitmekesisus 

3.Sotsiaalteenuste ostmine mittetulundus ja 
tulundussektorist on stabiilne ja arenenud 

koostöölepingute pikkus mitte-
tulundus ja tulundussektoriga 

teenuste standardite ja 
järelevalvesüsteemi olemasolu 

4.Kõiki riskigruppe hõlmav tööhõivet stimuleerivate tugiteenuste võrk tööhõive % riskigruppide hulgas 
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5.Pärnu on maakonna hoolekandeteenuste tõmbekeskus tarbijate olemasolu 
Turvalisus 
1.Avalikus linnaruumis 
välja arendatud kõrge 
turvalisusega elukeskkond 

kuritegevuse 
võrreldav 
tase 

registreeritud 
kuritegude arv 
aastas 

isikuvastaste 
kuritegude arv 
aastas 

elanike 
subjektiivne 
turvalisuse taju 

liiklusõnnetuste 
arv aastas 

2.Hädaolukordades on tagatud kiire abi, 
kriisiolukordade tekkimisvõimalused on minimeeritud väljakutsele reageerimise aeg tavaolukordades 

Linnapalaneerimine 
1.Kaasajastatud linnaplaneering  üldplaneeringuga seotud teemaplaneeringute olemasolu 

2.Linna huvides detailplaneeringud linnavalitsuse poolt koostatud detailplaneeringuteosakaal 
kõigist menetlevatest detailplaneeringutest 

3.Kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite 
kasutamine planeeringute avalikustamisel linna kodulehel avalikustatud planeeringute arv 

4.Maakasutuse planeerimine toimub 
koostöös linnalähedaste valdadega ühiste planeeringute olemasolu pretensioonide puudumine 

5.Maareform on viidud lõpule katastrisse kantud maa osakaal linna haldusterritooriumil 
6.Arenev ja uuenev geoinfosüsteem-infoportaal elanike ja ettevõtjate rahulolu 
Linna –ja elamumajandus 
1.Teede ja tänavate võrgustik 
rahuldab kohalikke elanikke ja 
linna külalisi 

keskmine renoveeritud 
tänavate pikkus, km aastas 

tolmuvabade 
tänavate osakaal 
tänavavõrgust 

ehitatavate  
sildade arv 

2.Terviklil ja mitmekesine transpordisüsteem liinikilometrite arv bussiliinide arv 
3.Energiaga on varustatud kõik linna piirkonnad, sh 
arendatavad piirkonnad ettevõtjate ja elanike rahuololu teenusega 

4. Kvaliteetne vesi vastavalt tarbijate vajadusele ning 
loodust mitteohustav heitvesi 

ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitunud 
kinnistute osakaal 

5.Soojusvarustuse stabiilsus, mitmekesisus ja 
süsteemsus 

tsentraalse kaugkütte süsteemiga liitunud 
kinnistute osakaal 

6. Konstruktiivne koostöö kohaliku omavalitsuse ja 
erinevate tehniliste kommunikatsioonide valdajate vahel koostööprojektide arv 

7.Lõpule on viidud eluruumide erastamine erastamata korterite osakaal 
8.On loodud vajadustele vastav munitsipaalelamufond munitsipaaleluruumide arv 
Loodus- ja keskkonnakaitse 
1.Jäätmekäitlussüsteem vastab 
taaskasutuspõhimõtetele. 

jäätmekäitlussüsteemiga liitunute 
osakaal süsteemis olemasolu 

2 Pärnus on normidele vastav 
looduskeskkond reostuse ja mürataseme riiklikud normid sinilipp 

3.Pärnu on ajaloolist omanäolisust 
säilitav, heakorrastatud linn hoolduse all olevate rohealade osakaal mänguväljakute arv 

Linnajuhtimine 

1.Linna juhitakse lähtuvalt 
linnakodanike vajadustest 
ja arengukava 
eesmärkidest 

linnakodanike 
rahulolu 
linnavolikogu ja 
valitsuse 
tegevusest 

linnaelenike arv rändesaldo 
arengukavas 
kavandatud tegevuste 
täitmise osakaal 

2.Pärnu linnal 
on arengut tagav 
ja arengukavaga 
seotud eelarve 

invsteeringu-
te osakaal 
eelarves 

arengukava tegevuskavas 
sisalduvate tegevuste 
teostamiseks kulutatevate  
finantsvahendite mahu 
osakaal eelarves. 

prioriteetsetes valdkondades ja 
strateegiliste eesmärkide täitmiseks 
tehtud tegevustele suunatud vahendite 
osakaal arengukava tegevuste 
täitmiseks kulutatud vahenditest 
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3.Pärnus toimib linna vajadusi arvestav 
kaasaegne infosüsteem e-Pärnu realiseerimine 

4.Pärnu linna haldus-
territoriaalne korraldus vastab 
linna ja lähipiirkonna 
arenguvajadustela 

ühinenud 
omavalitsuste 
arv 

eksperthinnang territooriumi 
vastavusest asustussüsteemi 
ja tehnovõrkude 
arenguvajadustele  

ettevõtjate/arendajate 
rahulolu 

5.Pärnu on kiire 
ja mugava 
asjaajamisega 
koostööaldis 
regioonikeskus 
 

linna elanikkonna rahulolu kohaliku 
omavalitsuse poolt osutatavate 
avalike teenuste kvaliteedi ja 
kättesaadavusega 

maakonna ja Lääne-Eesti teiste maakondade 
elanike rahulolu riiklike regionaalsel tasandil 
osutatavate teenuste kvaliteedi ja 
kättesaadavusega 

ühisprojektide arv 
regiooni teiste 
omavalitsustega 

ühisprojektidesse investeeritud 
vahendite osakaal 
investeeringute kogumahust 

maakondlike ja regionaalsete 
koostöövõrgustike olemasolu 

Linnaturundus 
1.Pärnu on tuntud kui 
avatud, aastaringselt tegus 
rahvusvaheline linn 

linna kuvand ja tuntus  
Läänemere regioonis 

sõprus- ja 
partnerlinnade arv 

kaalukate rahvusvaheliste 
ürituste arv 

 

 väga hea, täidetud 
 hea, rahuldav 
 täitmata, mitte rahuldav 
 ei saa mõõta, andmed puuduvad 
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