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PÄRNU LINNA JA SELLE TAGAMAA TÖÖEALISE ELANIKKONNA ÜLEVAADE 
 

Pärnu linn koos ümbritsevate omavalitsustega moodustab ühe olulisema linnaregiooni  

Eestis. Viimase rahva ja eluruumide loenduse (edaspidi REL) andmetel elab uurimisalal 2011. 

aasta lõpu seisuga kokku 59 314 inimest, kellest 66% elab keskuslinnas Pärnus. Pärnu linna 

tagamaaks ehk nn Suur-Pärnuks võib pidada lisaks Pärnu linnale veel Sindi linna ning Audru, 

Sauga, Paikuse ja Tahkuranna valda. Nimetatud ala elanike arv REL andmete järgi on kokku 

59 314 inimest (sh Pärnu linnas 39 728 inimest). Neist tööealisi (15-64-aastased) on 44 375 

inimest (sh Pärnu linnas 29 859 inimest).  

 

Tööjõud on see osa tööealisest elanikkonnast, kes soovib töötada (on kas tööga hõivatud või 

otsib aktiivselt tööd). Nn Suur-Pärnu puhul võib tööjõu suuruseks lugeda 28 350 inimest (sh 

Pärnu linnas 19 122 inimest).  

 

Tööga hõivatud isikuid oli Pärnu linnas ja tagamaal kokku 25 410 inimest (sh Pärnu linnas 

17 106 inimest). Hõivatutest enamiku moodustasid palgatöötajad (Pärnu linnas 91% 

hõivatutest ehk 15 513 inimest ning Suur-Pärnus kokku 90% hõivatutest ehk 22 938 inimest). 

 

Haridustase 
 

Pärnu linna ja selle tagamaa tööga hõivatud inimestest 52% omab keskharidust; 35% 

kõrgharidust ning 13% hõivatutest on üldpõhihariduse või madalama haridustasemega (vt ka 

joonis 1). Pärnu linnas elavad hõivatud on mõnevõrra kõrgema haridustasemega kui Pärnu 

maakonnas elavad hõivatud. 

 

Joonis 1. Hõivatud haridustaseme järgi, 31.12.2011 
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Allikas: Statistikaamet (Rahva ja eluruumide loendus) 
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REL andmete järgi töötuna1
 klassifitseerunud inimestest enamik omab keskharidust (Pärnu 

linn ja tagamaa kokku – 54% töötutest, 27%-l on põhi- ja madalam haridus ning 19%-l 

kõrgharidus (vt ka joonis 2)). Pärnu linna töötute hulgas on kõrgharitud töötute osatähtsus 

veidi suurem ning põhi- ja madalama haridusega töötute osatähtsus veidi väiksem.  

 

Joonis 2. Töötud haridustaseme järgi, 31.12.20112 
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Allikas: Statistikaamet (Rahva ja eluruumide loendus) 

 

Kokku omab kutseharidust Pärnu linnas ja selle tagamaal 13 989 inimest (sh Pärnu linnas 

9000 inimest ning tagamaal 4989 inimest). Enamik kutseharidust omavaid inimesi on kutse 

omandanud koos keskharidusega: Pärnu linna puhul on nende osatähtsus kõikide 

kutseharidust omavate inimeste seas 52% ning tagamaa puhul 55% (vt tabel 1). 

 
Tabel 1. Haridustase – kutseharidus, 31.12.2011 

  Pärnu linn tagamaa 
Pärnu linn koos 
tagamaaga 

Kutseharidus koos keskhariduse omandamisega  (sh 
keskeriharidus) 4686 2736 7422 

Kutseharidus keskhariduse baasil 2751 1275 4026 

Põhiharidus ja kutse 1440 933 2373 

Põhihariseta kutseharidus 123 45 168 

Allikas: Statistikaamet (Rahva ja eluruumide loendus) 

                                                 
1
 Rahva ja eluruumide loendus järgi loetakse töötuks vähemalt 15-aastast isikut, kes oli ilma tööta ning otsis 

seda aktiivselt (ei pruukinud aga olla registreeritud töötu). Registreeritud töötute arv Töötukassa andmetel 

on väiksem; nt seisuga 31.12.2012 oli Töötukassa andmetel Pärnu maakonnas 2636 registreeritud töötut. 

2
 Haridus oli teadmata 774 töötu puhul (neist Pärnu linnas 627 ja tagamaal 147). 
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Hõivatute tegevus- ja ametialad 
 
Ametiala järgi töötab kõige enam inimesi nii Pärnu linnas kui selle tagamaal oskustöötajate 

ja käsitöölistena. Kokku töötab sellel ametialal 17,0% hõivatutest ehk 4257 inimest (sh Pärnu 

linnas 2754 inimest ning tagamaal 1503 inimest); vt joonis 3. Osatähtsuselt järgmine 

ametiala pearühm on tehnikud ja kesktaseme spetsialistid. Kokku töötab selles valdkonnas 

15,6% hõivatutest ehk 3900 inimest (sh Pärnu linnas 2646 inimest ning tagamaal 1254 

inimest). Kolmandale kohale jääb alarühm teenindus- ja müügitöötajad, kus kokku töötab 

14,6% hõivatutest ehk 3660 inimest (sh Pärnu linnas 2580 inimest ning tagamaal 1080 

inimest. 

 
Joonis 3. Hõivatud ametiala järgi, 31.12.2011 
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Allikas: Statistikaamet (Rahva ja eluruumide loendus) 

 



 4 

Kõige levinum amet piirkonnas - Pärnu linn ning Pärnu linn ja selle tagamaa kokku - on äri- ja 

haldusalal töötavad kesktaseme spetsialistid – kokku 2070 inimest (vt joonis 4). Selle 

kategooria alla kuulub rida ameteid, nt personalitöötaja, kinnisvaramaakler jpt. Palju inimesi 

töötab ka ehitajatena (kokku 1860 inimest) ning müüjatena (kokku 1656 inimest). Pärnu 

linna tagamaa puhul töötab kõige enam hõivatuid ehitajatena (684 inimest), millele 

järgnevad äri- ja haldusalal töötavad kesktaseme spetsialistid (672 inimest) ning 

mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid (636 inimest).  
 
Joonis 4. Hõivatute ametid 31.12.2011 
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Allikas: Statistikaamet (Rahva ja eluruumide loendus) 

 

                                                 
3
 Isikuteenindajad – nt kokad, ettekandjad, juuksurid. 
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Tegevusalade kaupa vaadatuna oli töötajate arvu ja osatähtsuse poolest Pärnu linna ja 

tagamaa puhul esikohal töötlev tööstus (vt tabel 2 ja joonis 5)
4
. 2011. aastal töötas töötlevas 

tööstuses 20,8% Pärnu linna hõivatutest (3534 inimest) ning 21,7% tagamaa hõivatutest 

(1788 inimest). Järgnesid hulgi- ja jaekaubandus ning mootorsõidukite ja mootorrataste 

remont, kus Pärnu linna puhul töötas 14,3% hõivatutest (2421 inimest) ning tagamaa puhul 

14,0% hõivatutest (1152 inimest). Kolmandal kohal hõivatute arvu ja osatähtsuse poolest oli 

ehitus, kus Pärnu linna puhul töötas 10,1% hõivatutest (1713 inimest) ning Pärnu linna 

tagamaa puhul 12,3% hõivatutest (1014 inimest). 

 

Tabel 2. Hõivatud tegevusala järgi, 31.12.2011 

  Pärnu linn tagamaa 
Pärnu linn koos 
tagamaaga 

Töötlev tööstus 3534 1788 5322 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja 
mootorrataste remont 2421 1152 3573 

Ehitus 1713 1014 2727 

Haridus 1467 708 2175 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1440 546 1986 

Veondus ja laondus 1242 600 1842 

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 
sotsiaalkindlustus 1032 570 1602 

Majutus ja toitlustus 906 291 1197 

Haldus- ja abitegevused 624 201 825 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 318 414 732 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 465 177 642 

Muud teenindavad tegevused 465 150 615 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 333 141 474 

                                                 
4
 Hõivatute töökoht võis asuda väljaspool KOV üksust ja kodumaakonda või isegi väljaspool Eestit. 
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Kinnisvaraalane tegevus 315 78 393 

Finants- ja kindlustustegevus 207 90 297 

Info ja side 207 81 288 

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja 
saastekäitlus 129 72 201 

Mäetööstus 57 99 156 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud 
õhuga varustamine 87 54 141 

Kodumajapidamised tööandjana 3 0 3 

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste 
tegevus 0 3 3 

Tegevusala teadmata 144 72 216 

Kokku 17109 8301 25410 

Allikas: Statistikaamet (Rahva ja eluruumide loendus) 
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Joonis 5. Hõivatud tegevusala järgi, 31.12.2011 
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Allikas: Statistikaamet (Rahva ja eluruumide loendus) 

 

Keskmine palk 2012. aastal oli 753 € (2011. aastal 716 €).  

 

Pärnu linnas elavatest hõivatutest käib kodulinnas tööl 11 843 inimest ning kodumaakonnas 

töötab 871 inimest. Väljapoole Pärnu maakonda käib Pärnu linnas elavatest tööga 

hõivatutest tööl 2058 inimest, neist 1206 inimest välismaal (valdavalt Soomes). 

 

Töötud 
 

Töötuid oli seisuga 31.12.2012 Pärnu linnas 2016 inimest; koos tagamaaga 2940 inimest (REL 

andmed). Töötukassa kogub andmeid registreeritud töötuse kohta, mis on mõnevõrra 

väiksem number.  

 

Registreeritud töötuid oli Töötukassa andmetel Pärnu maakonnas (seisuga 31.12.2012) 2636 

inimest. Faktiliselt on ilma tööta tööealisi elanikke, kes sooviksid töötada, aga tunduvalt 

enam. 

 

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustavad Pärnu 

maakonna lõikes lihttöölised (20,2%), oskus- ja käsitöölised (20,0%), ning teenindus- ja 

müügitöötajad (16,4%) (vt tabel 3). 
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Tabel 3. Registreeritud töötud viimase ametiala järgi, Pärnumaa (seisuga 31.12.2012) 

Lihttöölised 488 

Oskus- ja käsitöölised 485 

Teenindus- ja müügitöötajad 396 

Seadme- ja masinaoperaatorid 372 

Kontoritöötajad ja ametnikud 193 

Keskastme spetsialistid, tehnikud 181 

Kõrgemad ametnikud ja juhid 144 

Tippspetsialistid 84 

Põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised 73 

Relvajõud 3 

Allikas: Töötukassa 

 


