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Tervis on inimese täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguste ja 
puuete puudumine. Tervise baastingimusteks on rahu, eluase, haridus, toit, sissetulek, stabiilne 
ökosüsteem, jätkusuutlikud ressursid ja sotsiaalne õiglus. 
 
Pärnu linna terviseprofiil on linnaelanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja 
kvalitatiivne kirjeldus, mis toob välja probleemid, osutab parandamist vajavatele valdkondadele 
ja viib konkreetsete tegevusteni. 
 
Pärnu  linna  tervise edenduslikuks eesmärgiks on sihipäraselt arendada tervist toetavat 
elukeskkonda ning luua linnaelanikele võimalusi  tervist väärtustavateks valikuteks. Hea tervisega 
linnakodanik on kõige suurem väärtus ja alus linna kui terviku arengus. 
 
Pärnu linna arengustrateegia aluseks on tasakaalustatud areng, mille suunamisel rõhutakse 
inimarengule, sotsiaalse sidususe ja majandusarengule ning keskkonda säästvale kasutusele ja 
arendusele.  
 
Osalemine WHO Euroopa tervislike linnade võrgustikus tegevuses ja koostöö Euroopa linnadega 
on olnud abiks Pärnu linna arenguprotsessis jätkusuutliku, turvalise ja tervist arvestava 
elukeskkonna loomisel.  
 
 
Ada Kraak        

Pärnu linnaarst    
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Pärnu linna terviseprofiili koostamine toimus ajavahemikus 2016-2017. 
 
Pärnu Linnavalitsuse 30. novembri 2015 korraldusega nr 632 moodustati tervisenõukogu ja 
kinnitati põhimäärus. 
 
Tervisenõukogu alustas linna terviseprofiili koostamist ja uuendamist. Puuduvate andmete 
saamiseks viidi läbi linnavalitsuse poolt 2015/2016 õppeaastal Pärnu kooliõpilaste eluviisi uuring 
ja 2016 detsember kuni 2017 märts viidi läbi Pärnu linna täiskasvanud elanike tervisekäitumise 
uuring. 
 
Dokument on koostatud Tervisenõukogu liikmete poolt: 
Esimees:  Jane Mets Pärnu abilinnapea  
Aseesimees:  Ada Kraak Pärnu linnaarst 
 
Liikmed:  
Katrin Alliku  Pärnu linnavalitsus, linnaarengu peaspetsialist 
Viktooria Iljin  Pärnu linnavalitsuse puuetega inimeste hoolekande  peaspetsialist 
Katrin Markii  Pärnu linnavalitsuse haridusnõunik 
Heli Kallasmaa  Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja 
Ly Akenpärg  Tervist Edendavate Lasteaedade koordinaator 
Elen Kih  MTÜ Pärnu Zonta Klubi esindaja 
Üllar Kütt  Pärnu politseijaoskonna ennetuse- ja menetlustalituse juht 
Vahur Mäe  Pärnumaa Spordiliidu projektijuht 
Heli Müristaja  TÜ Pärnu Kolledži turismiosakonna juhataja 
Külliki Seire  AS Wendre personalijuht    
Inna Anson  AS Ruukki Products personalijuht (asendusliige) 
 
Dokumendi koostamisel on kaasatud erinevate valdkondade spetsialiste: 
Evelin Riis  Pärnu linnavalitsuse andmebaaside spetsialist 
Marga Napp  Pärnu linnavalitsuse alushariduse peaspetsialist 
Reine Tapp  Pärnu linnavalitsuse noorsoonõunik 
Gerli Mets  Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja 
Raul Kivi  Pärnu linnavalitsuse kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist 
Sigrit Kasemets Pärnu linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist 
Jaan Põlma  Pärnu linnavalitsuse tehnovõrkude peaspetsialist 
Anu Nurmesalu Pärnu linnavalitsuse linnaaednik   
Kadri Kõresaar  Pärnu linnavalitsuse haljastuse peaspetsialist        
Rita Luhaoja  Pärnu Õppenõustamiskeskuse juhataja 
Toomas Talts  Pärnumaa Ühistranspordi keskuse vanemlogistik 
Margit Kapak  Pärnu linnavalitsuse linnaarengu peaspetsialisti asendaja 
Kandela Õun  TÜ Pärnu Kolledži uurimiskeskuse juhataja 
Merle Mägi  TÜ Pärnu Kolledži linnakorralduse nooremteadur 
Monika Übner  TÜ Pärnu Kolledži uurimiskeskuse peaspetsialist         
  

https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1263577
http://parnu.ee/failid/uuringud/P2rnu_linna_opilaste_eluviisiuuring_2016.pdf
http://parnu.ee/failid/uuringud/P2rnu_linna_elanike_tervisek2itumise_uuring2017.pdf
http://parnu.ee/failid/uuringud/P2rnu_linna_elanike_tervisek2itumise_uuring2017.pdf
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1. ÜLDANDMED 

Pärnu on rikka ajaloo ja atraktiivse olevikuga kuurortlinn, kus on mõnus elada, suurepärane 
puhata ning hea töötada. Pärnu looduslikult soodne asukoht mere ja jõe vahetus läheduses, 
lõunasse avanev madalaveeline liivarand, siinsete inimeste külalislahkus ning mõnus 
linnakeskkond on kaasa aidanud Pärnu arengule ja tuntusele ning kujundanud Pärnust hansa-, 
sadama-, kuurort- ja suvepealinna. 
 
Tänaseks on linnast kujunenud elamuskuurort, kus lisaks pika ajalooga raviteenustele, pakutakse 
mitmekülgseid lõõgastus ning heaolu teenuseid, kus toimub aastaringselt erinevaid sündmusi, 
kus saab puhata nii passiivselt kui aktiivselt. Linnas on majutusasutusi igale maitsele ning 
erinevates hinnaklassides. Leidub kvaliteetseid restorane ja omanäolisi kohvikuid. Siin leiab 
igaüks oma meelispaiga ja –tegevuse. 
 
Pärnu suurus ning rohelus muudavad linna ideaalseks elukeskkonnaks igas vanuses inimestele, 
linnas asuvad üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolid pakuvad kvaliteetset haridust ning võimalust 
enesetäiendamiseks. Linna kõige suuremad positiivse arenguga majandussektorid on tervise- ja 
heaolusektor, elektroonikatööstus, metallitööstus, puidu- ja mööblitööstus ning keskkonna- ja 
taastuvenergeetikatoodete tootmine. 
 
Pärnu linna pindala on 33,15 km² ja Pärnus elab 40 558 elanikku (andmed 2017. aasta 
novembrikuu seisuga).  
 

 
  



7 

 

2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

2.1 Tööturu situatsioon 

Pärnut nagu ka tervet Eestit iseloomustab muutused töörändes, st inimesed on üha enam 
mobiilsemad ja leiavad tööd oma elukohast kaugemal. Töörändele aitab kaasa asjaolu, et 
viimastel aastatel on maapiirkondade tööjõu mobiilsus märgatavalt kasvanud. Eelkõige seoses 
töökohtade vähesusega maapiirkondades ja traditsioonilise põllumajandussektori 
ümberstruktureerimisega on suurenenud tööalane pendelränne maalt linna. 
 
Erinevad uuringud on näidanud, et töötutute arv on paari viimase aasta jooksul püsinud stabiilne 
või pigem näitab langustrendi. Samuti on teada, et inimesed leiavad töö ka Pärnust väljas, mis 
muudab Pärnu linna tööturu situatsiooni.  
 
Töötajate arvu kasvamine või kahanemine on tingitud mitmest asjaolust. Pärnule on iseloomulik 
tugev hooajalisus. Suvekuudel tõuseb Pärnu linnas töötajate arv märkimisväärselt. Kui 2015. 
aastal kasvas töötajate arv juunikuuks 2% (338), siis 2016. aastal on kasv väiksem 1%( 135). 
Üldiselt saab öelda aga seda, et Pärnu töötajate arv on langustrendis. 2016. aasta detsembriks 
langes Pärnu töötajate arv aasta taguse ajaga 8% (1,4 tuhat töötajat). 

2.2 Toimetulek 

2.2.1 Ravikindlustusega kaetud  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kaetud 39 682 38 791 38 264 37 868 37 588 37 595 

Elanike arv   42 036 41 528 41 256  

%   91 % 91,2 % 91,1 %  

 
Pärnu linna eelarves planeeritud vahendid ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulude 
katteks: (eurodes) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

9200 6000 6000 6000 5000 5000 

2.2.2 Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast 

Töövõimetuspensionär on püsivalt töövõimetuks tunnistatud tööealine (vanuses 16-64 aastat) 
inimene, kelle töövõime kaotus on vahemikus 40-100%. Töövõimetuspensionäri staatus kehtib 
kuni vanaduspensionile minekuni. 
 
Sotsiaalkindlustusameti andmete põhjal on töövõimetuspensionäride arv Pärnu linnas 
ajavahemikul 2005-2015 pidevalt suurenenud (võrdluseks: 2005. aastal oli Pärnu linnas 2016 
töövõimetuspensioni saajat, 2015. aastal on arv 2983 inimest). 
 
Allpooltoodud diagrammil on andmed Pärnu linna töövõimetuspensionäride osakaalust kogu 
tööealisest elanikkonnast, mis on kümne (2005-2015) aastaga tõusnud pea tuhande inimese 
võrra. Diagrammil esitatud töövõimetuspensionäride osakaal on toodud protsentides, mis 
arvutatakse töövõimetuspensionäride arvu jagamisel tööealise elanike (15-64) arvuga. Antud 



8 

 

diagrammi põhjal võib väita, et töövõimetuspensioni saajad moodustavad sihtgrupi, kellele on 
vaja planeerida tegevusi terviseprofiili tegevuskava koostamisel ning arengukava uuendamisel. 
 

 
 
Joonis. Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast aastatel 2005-2015 
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, ESA tabel RV0282 (tööealised elanikud) 

 
Võrdluseks  on välja  toodud ka  töövimetuspensionäride arvud.  Viimase  kümne aastaga  on 
nende arv tõusnud 2076 isikult ühtlaselt tõusvalt 2983 isikuni. 
 

 
 
Joonis. Töövõimetuspensionäride arv Pärnu linnas aastatel 2005 - 2015 
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 
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2.2.3 Puuetega laste arv 

Kõige rohkem on suurenenud keskmise ja raske puudega laste arv. Kõige rohkem on kasvanud 
keskmise puudega laste arv (poole võrra). Keskmine puue on tingitud järgmistest haigustest: 
astma, diabeet, neuroloogilised haigused, kõnehäired, käitumishäired, epilepsia kerge vorm jne.  
Puude tüübi määramise aluseks  on inimese haiguse raskusaste ja kõrvalabi vajadus. Keskmise 
puude puhul on kõrvalabi vajadus üks kord nädalas, raske puude puhul igal ööpäeval ja sügava 
puude puhul ööpäevaringselt. Sügava puudega laste arv on pigem püsinud samas vahemikus. 
 

 
Joonis. Puuetega laste (0-15a) arv raskusastmete järgi aastatel 2005-2015. 
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 

2.2.4 Puuetega täiskasvanute arv 
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Joonis. Puuetega inimeste jaotumine vanuseliselt Pärnu linnas aastatel 2005–2015 
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 

 

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või 
kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhestumuslike ja keskkondlike takistuste tõkestab 
ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Tervisekahjustus üksi ei ole veel puue, vaid on 
tervisekahjustuse ja keskkondlike, suhtumuslike takistuste koosmõju tulemus.  
 
Puue on ajas muutuv, kuna tervisekahjustus, inimese toimetulek ja keskkond võivad muutuda – 
paremuse või halvemuse poole (nt haiguse progresseerumine või osaline tervenemine 
operatsiooni, uue abivahendi vm tulemusel). Seetõttu korduvhinnatakse teatud ajaperioodi 
tagant (kuni 5 a). Ei hinnata näiteks, “kas jalg kasvab alla”, vaid seda, kas toimetulek on 
muutunud, kõrvalabivajadus suurenenud/vähenenud. 
 
Tulenevalt inimese vanusest, kas tegemist on lapsega (kuni 16-aastane), tööealise inimesega või 
vanaduspensioniealise inimesega, tuvastatakse puude raskusaste ja puudest tulenevad lisakulud 
erinevatel alustel. 
 
Puuetega inimeste arv on Pärnu linnas järjest kasvav olnud (2000. a võrreldes on kasvanud 
puuetega inimeste arv 70 %). Puuetega inimeste osakaal Pärnu linnas üle 16-aastaste elanike 
hulgas on ca 13 %.  
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Töövõimetuspensioni saajate hulgas on inimesi, kellel on tuvastatud teatud osas 
töövõimekaotus, neile makstakse selle kompensatsiooniks töövõimetuspensioni, kuid teatud 
ulatuses võimaldab nende tervis tööl käia, kui neil on olemas töökoht.   
 
Töövõimetuspensioni saaja võib taotleda puude raskusastet juhul, kui tema tervises on sellised 
funktsioonihäired, et need taksitavad tal osalemast ühiskonnaelus. 
 
Sotsiaalhoolekande mõistes on oluline näitaja puuetega isikute hulk. Pärnu linnas on puuetega 
inimeste osakaal 2015. aastal ca 11 % kogu linna elanikkonnast. 

2.2.5 Erivajadustega inimeste kaasamine tööturule 

Erivajadustega inimeste kaasatus tööturule Pärnu linnas, nagu ka Eestis tervikuna, on 
tagasihoidlik. Põhjuseks üldine majanduslangus, innovatsioon ja uute tehniliste seadmete 
kasutuselevõtt, kaasaegsetele nõuetele vastava oskusega töötajate vähesus. Pärnu linnas on 
puuetega inimeste seas märgata töötamise kasvu. 
 
Erivajadusega inimeste tööturule saamist halvendab veelgi ühiskonnas eksisteerivad hoiakud, 
vajaliku infrastruktuuri ebapiisavus – kaldteede puudumine, hoonetes liikumisvõimaluse 
puudumine jne.  
 
Viimaste aastate jooksul on seoses uute transpordivahendite kasutusele võtuga tunduvalt 
paranenud liikumisraskustega inimeste liikuvus Pärnu linnas tegelevad töötute, sh puuetega 
inimeste aktiviseerimisega: 

- MTÜ Pärnu Puuetega Inimeste Koda, kus toetatakse teineteist erinevate võimaluste osas, 
kaasaarvatud tööle saamisega seonduvalt; 
- MTÜ Pärnu Horisont toel on saanud ka paljud puudega inimesed või töövõimetuspensionärid 
tööle; 
- Pärnu  Laste ja Noorte Tugikeskus osutab lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele 
ning andes lapsevanematele võimaluse samal ajal töötada (hoolduskoormuse vähendamise näol) 
- Töötukassa Pärnumaa osakond 

 
Tööealise inimese töövõime ulatus võib pikaajalise tervisekahjustuse tõttu olla vähenenud või 
puududa. Töövõime hindamisel võetakse arvesse isiku terviseseisundit ning sellest tulenevaid 
tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust. 
 

2.2.6 Väljamakstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta 

Vaata: Lisa 1 Toimetuleku- ja lisatoetused  
 

2.2.7 KOV toetuste koondtabel 

Vaata: Lisa 2 KOV toetused koondtabel  
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2.2.8 Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused 

Osasid sotsiaalteenuseid osutatakse linna poolt, osasid teenuseid ostab linn sisse MTÜ-delt.  
Teenuse osutaja leitakse tavaliselt konkursi kaudu, võitjaga sõlmitakse teenuse osutamise leping. 
 
Toimetuleku tagamiseks pakub linn mitmeid teenuseid. 

Teenused eakatele inimestele  

 Koduhooldus 
Koduhooldusteenust saavad Pärnu linnas elavad eakad inimesed, kes vajavad kõrvalist abi 
igapäevase eluga toimetulekul. Koduhooldustöötaja poolt kliendi kodus peamiselt tehtavad 
tegevused on näiteks toiduainete ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest, abistamine 
toidu valmistamisel, esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juures, 
pesupesemise teenuse korraldamine, asjaajamine erinevates ametiasutustes jms. Teenuse 
tellimiseks peaks teenuse soovija pöörduma Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna 
avahooldusspetsialistide poole (Suur-Sepa 16, tuba 114). Peale teenuse vajaduse hindamist 
sõlmitakse abivajajaga leping ning abivajaja juures hakkab käima hooldustöötaja. Üksikule eakale 
on koduhooldusteenus tasuta, teistele inimestele (kellel on olemas ülalpidamis-kohustusega 
lähedased) on teenusele kehtestatud hind vastavalt teenuse sisule (kaupluses käimine, eluruumi 
koristamine, pesupesemine, transport, saun jne). 

 Hooldekodu teenus 
Kui hooldaja abist või koduhooldusteenusest ei piisa et inimese toimetulek tagada siis saab 
abivajaja taotleda enda paigutamist hoolekandeasutusse. Pärnu linnas on hoolekandeasutuseks 
Tammiste hooldekodu. Reeglina peab hooldekodu kohamaksumuse tasuma isik ise või siis tema 
lähisugulased. Kui lähisugulasi ei ole siis korraldatakse hooldus linna vahendite arvelt.  

Teenused erivajadustega inimestele  

 Koduõendus-hooldusteenus  
Koduõendus-hooldusteenus on avahoolduse üks osa. Teenust saab patsient, kes tervisliku 
seisundi tõttu vajab perioodilist meditsiinilist kõrvalabi. Teenust osutatakse kliendile tema kodus 
ning see on tasuta. Teenust ei osutata psüühilist erihooldust vajavatele isikutele 

 Viipekeele tõlketeenus  
Viipekeele tõlketeenus seisneb kuulmispuudega inimeste ja pimekurtide abistamises igapäevasel 
suhtlemisel. Viipekeele tõlketeenust saavad Pärnu linnas elavad pimekurdid ja kuulmispuudega 
inimesed, kes vajavad suhtlemisel ja asjaajamisel viipekeele tõlki. 

 Tugiisikuteenus  
Tugiisikuteenus seisneb psüühikahäiretega ja vaimupuudega inimeste abistamisel igapäevaeluga 
toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga. Tugiisik pakub igapäevaeluõpetust nii 
kodus kui väljaspool kodu ning tegeleb abivajaja sotsiaalsete oskuste arendamisega. Vajadusel 
abistab suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga, ametiasutustes, meditsiiniteenistuses jm. Teenuse 
saamiseks tuleb kokku leppida puuetega inimeste hoolekande peaspetsialistiga Suur-Sepa 16 
tuba 115. 

 Isikliku abistaja teenus  
Isikliku abistaja teenus seisneb raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimese abistamises 
neis igapäevatoimingutes, mida abivajaja ei ole võimeline ilma kõrvalise abita sooritama. Nt. 
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aitab isiklik abistaja inimest linnas v. asutustes liikumisel ning kõigis igapäevategevustes – 
riietumisel, söömisel, pesemisel jm, kui puue ei võimalda inimesel ise nende tegevustega toime 
tulla.  

 Invatakso teenus 
Kui inimesel on nägemispuue või liikumispuue siis on tal võimalik taotleda soodushinnaga 
transporditeenust hädavajalike sõitude sooritamiseks. Inimene maksab 30 senti km + 
sõidualustustasu 50 s.  

 Päevakeskuse teenus liikumispuudega täisealisele inimesele 
Osutatakse liikumispuudega täiskasvanutele, abivajajatele pakutakse võimalust vaba aja 
sisustamiseks, sotsiaalnõustamist jms (Riia mnt 70, Pärnu). 

Teenused lastega peredele 

 Laste varjupaiga teenus 
Teenuse raames tagatakse lapsele varjupaigas normaalsed kasvu- ja hooldustingimused kuni 
tema tagasipöördumiseni oma vanemate juurde või muu hooldusvormi kohaldamiseni.  
Teenust osutatakse Rääma tn 40d ruumides aadressil, teenuse saamiseks peaks abivajaja pöör-
duma otse teenuse osutaja või elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole. Teenust osutab MTÜ 
Shalomi Abikeskus, kuid aastast 2018 hakkab teenust osutama Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus.   

 Laste päevakeskuse teenus 
Teenust osutatakse Pärnu linnas elavatele lastele, kes vajavad kõrvalist abi oma 
toimetulekuvõime tõstmiseks ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga. Vastavalt vajadusele 
tegeletakse ka klientide pereliikmetega, edastades teadmisi ja oskusi igapäevaelus tekkivate 
praktiliste probleemide lahendamiseks. Teenust osutatakse Rääma tn 40d ruumides aadressil, 
teenuse saamiseks peaks abivajaja pöörduma otse teenuse osutaja või elukohajärgse 
lastekaitsespetsialisti poole.  

 Tugiisikuteenus lastega peredele 
Teenus seisneb lapsevanema või lapse toimetulekuvõime toetamises läbi abivajajate endi 
sisemiste ressursside. Tugiisik viib läbi igapäevaeluõpetust nii kodus kui väljaspool kodu, 
sealhulgas õpetab hoolitsema iseenda ja oma ümbruse eest. Teenuse saajat abistatakse 
suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga (sh. ametiasutustes ja muudes institutsioonides) ning teda 
juhendatakse tegevuse planeerimisel. Teenuse saamiseks peaks abivajaja pöörduma 
elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole. 

 Tugiisikuteenus raske või sügava puudega lastele ja nende peredele 
Teenus seisneb klientide toetamisel nende suhtluses ümbritseva keskkonnaga ja abistamisel 
igapäevaeluga toimetulekul, sh igapäevatoimingutes, mida kliendid ei ole võimelised ilma 
kõrvalise abita sooritama. Teenuse saamiseks peab taotleja pöörduma otse Erivajadustega 
Inimeste Rehabilitatsioonikeskusesse Riia mnt 70, 

 Perekonnas hooldamine (kasupered) 
Perehooldusteenus seisneb lapse ajutises paigutamises hooldamisele perekonda, mille liige ta ei 
ole. Teenus osutatakse kuni lapse tagasipöördumiseni oma bioloogiliste vanemate juurde või 
eestkoste või lapsendamise vormistamiseni või muu hooldusvormi kohaldamiseni.  
Teenuse saamiseks peaks abivajaja pöörduma laste hoolekande spetsialisti poole Suur-Sepa 16 
kab 204. Teenuse edasine korraldamine tagatakse sotsiaalosakonna poolt. 
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 Riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele 
Kontaktisikuks teenuse taotlemisel on sotsiaalosakonna lastekaitse peaspetsialist (Suur-Sepa 16, 
tuba 205). Teenusega tagatakse lapsehoid 367 € väärtuses, teenust osutavad lapsehoiuteenuse 
tegevusluba osutavad juriidilised isikud, kellega linn sõlmib lapsehoiuteenuse halduslepingu.  

Vähekindlustatud inimestele suunatud teenused  

 Vältimatu sotsiaalabi 
Vältimatuks sotsiaalabiks on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud 
abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju. Vältimatu abi saamiseks peab 
abivajaja pöörduma oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole. Vältimatu abi osutamist korraldab 
Pärnu linn ostes vajalikud teenused mittetulundusühingutelt. Praegu on vältimatu sotsiaalabi 
klientidele tasuta, teenuse eest maksab Pärnu linn vastavalt teenusepakkujaga sõlmitud 
lepingule. 

 Täiskasvanute varjupaigateenus 
Osutatakse inimestele, kes on ilma kindla elukohata ja vajavad ajutist peavarju. Teenust 
osutatakse Pärnus Suur-Posti 18 asuvas kahekorruselises hoones 7 päeva nädalas ja 24 tundi 
päevas ning teenuse mahuks on arvestatud kuni 62 inimest igal tööpäeval. Lisaks ajutisele 
peavarjule sisaldab täiskasvanute varjupaigateenus veel pesemisvõimalust koos sauna 
kasutamise võimalusega (1 kord nädalas), abistamist asjaajamisel, esmast meditsiinilist abi, 
toiduabi, riideabi, riiete desinfektsiooni ja päevakeskuse teenust. Esmakordselt teenuse 
saamiseks pöördub teenuse soovija sotsiaalosakonna kodutute hoolekande ja toetuste 
peaspetsialisti  poole (Suur-Sepa 16, kab 116) või oma elukohajärgse sotsiaalkonsultandi poole.  

- Vaata: Lisa 3 Pärnu linna täiskasvanute varjupaiga kasutamine  

 Päevakeskuse teenus 
Osutatakse aadressil Suur-Posti 18b, teenus on suunatud eelkõige varjupaiga elanikele, kellel 
puuduvad alternatiivsed kohad päevaseks olemiseks. Teenuse saajatele tagatakse võimalus 
raamatuid lugeda, massiteabevahendeid kasutada, suhelda ja tegeleda huvitegevustega ning 
aidatakse neil muul moel sisustada vaba aega. Lisaks püütakse varjupaigateenuse kasutajaid 
aktiviseerida, toetada nende eneseabi ja -arendamist ning koostöötahet. Teenust osutab MTÜ 
Pärnu Horisont.  

- Vaata: Lisa 4 Pärnu linna päevakeskuse teenuse kasutamine  

 Supiköögiteenus 
Eesmärgiks on tagada üks toidukord päevas eelkõige neile Pärnu linna inimestele, kellel 
puuduvad vahendid toidu ostmiseks. Toitlustamise aluseks on teenuse saajale sotsiaaltöötaja 
poolt väljastatud talong. Teenust osutatakse igapäevaselt kell 12.00 – 14.00 aadressil Suur-Posti 
16. Toidu jagamine toimub järjekorra alusel. Teenuse suhtes on huvilisi ka pensionäride hulgas, 
kuid kuna neil on olemas piisav sissetulek siis nemad maksavad toidu eest ise. Teenust osutab 
MTÜ Ärkamine.  

- Vaata: Lisa 5 Pärnu linna supiköögiteenuse kasutamine  

 Vältimatu abi  
Teenuseks on toiduabi või riideabi kättesaadavaks tegemine abivajajale. Teenuse saamiseks 
pöördub teenuse soovija oma elukohajärgse sotsiaalkonsultandi poole. Riideabiks on terved, 
puhtad ja abivajaja kehamõõtmetega sobivad riided (sh ülerõivad ja pesu) ja jalatsid. Teenust 
osutab MTÜ Pärnu Diakooniakeskus. Toiduabiks on toidupakk, milles sisalduv toit peab olema 
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tarbitav ilma täiendava töötluseta, täisväärtuslik  ja piisav vähemalt üheks söögikorraks. Teenust 
osutab MTÜ Pärnu Diakooniakeskus.  

- Vaata: Lisa 6 Vältimatu abi teenus ning rehabilitatsiooni- ja sotsiaalõppe teenus  

 Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenus 
Teenust saavad Pärnu linna registreeritud isikud, kelle sotsiaalne võimekus on pikaajalise töötuse 
tõttu langenud ning kelle konkurentsivõime tööturul on vähenenud. Teenuse saajatele luuakse 
võimalus tegeleda lihtsamate, erialast kvalifikatsiooni mitte nõudvate töiste tegevustega, 
vajadusel õpetatakse neile õigeid töövõtteid, kontrollitakse tegevuse kulgu ja resultaati. Teenuse 
osutamise vajaduse selgitab välja ja otsustab kliendi elukohajärgne sotsiaalkonsultant. Teenust 
osutab MTÜ Pärnu Horisont.  

- Vaata: Lisa 6 Vältimatu abi teenus ning rehabilitatsiooni- ja sotsiaalõppe teenus  

 Arstiabi tagamine ravikindlustuseta inimestele 
Juhul kui linnaelanikust abitaotlejal puudub ravikindlustus siis korraldab linn tema raviteenuste 
eest tasumise ning nõustab teda edasiste toimingute suhtes. Vajadusel tasutakse linna poolt 
abivajaja visiiditasu, läbivaatused ning uuringute ja arstiabi osutamisega seotud muud kulud.  
Ravikindlustuseta inimesed suunatakse tervishoiuteenustele linnaarsti poolt.  

 Omasteta inimeste matuseteenus  
Sotsiaalosakond korraldab ka linna territooriumilt (sh korteritest) leitud ilma omasteta inimeste 
matmist, tellides matuseteenuse matusebüroolt, kellega on sõlmitud leping. Surnud inimesest 
tuleb kõigepealt teavitada politseid, politsei organiseerib edasise asjaajamise, vajadusel kaasab 
sotsiaalosakonna tagamaks lahkunu transporti külmkambrisse (juhul kui transporti ei korralda 
politsei või meditsiiniasutus) 

Muud teenused  

 Hooldaja määramine  
Inimene leiab endale ise sellise tuttava kes on nõus teda hooldama ja võimeline ka hooldamisega 
hakkama saama. Hooldaja määramisega tegelevad sotsiaalosakonnas 2 avahooldusspetsialisti. 

 Sotsiaalnõustamine ja informeerimine 
Toimub piirkondliku sotsiaaltöötaja poolt, pöördujale tutvustatakse sotsiaalabi saamise võimalusi 
ja tingimusi. 

 Võlanõustamine 
Teenust osutab võlanõustajana töötav Anne Rähn, vastuvõtule saab pöörduda Erivajadustega 
Inimeste Rehabilitatsioonikeskusesse Riia mnt 70, Pärnu.   

 Psühholoogiline nõustamine 
Teenust osutab Pärnu Õppenõustamiskeskus aadressil Metsa tn 1,  II korrusel. Teenuse raames 
pakutakse klientidele psühholoogilist nõustamist. Teenuse saaja peab olema Pärnu linna elanik. 
 

 Noorte psühholoogiline nõustamine 
Teenus keskendub täiskasvanuks saamise spetsiifilistele probleemidele, sh enesekindlus, 
vanematest sõltumatuks saamine, iseolemine sõprade ringis, lähisuhete loomine, 
seksuaalprobleemid, probleemid koolis jne. Teenus võimaldab kohanemisvõime ja 
suhtlemisoskuste täiustamist ning klientide enesehinnangu korrigeerimist. Teenuse eesmärgiks 
on tõsta klientide vastupidavust stressile, eluga toimetulekuvõimet ning koostöös klientidega 
leida uusi vaatenurki, lahendusi ja tulevikuväljavaateid.  
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 Majutusüksused 
Hooned kuuluvad Pärnu linnale, on lepingu alusel kasutada antud MTÜ-dele. Elanikud tasuvad 
ise oma üüri- ning kommunaalkulud, asjaajamisel ning isiklike probleemide lahendamisel on 
abiks maja juhatav perenaine. 

- Mihkli 2b: 33 kohta, ühe ja kahekohalised toad, teenuse osutamist korraldab MTÜ Pärnu 
Horisont 

- Rääma 23a: 4 kohta linnaelanikele, 10 kohta kinnipidamiskohast vabanenutele, ühe ja 
kahekohalised toad, teenuse osutamist korraldab MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik. 

2.2.9 Kodutus 

 
*2015.aasta on arvestatud vaid 10 esimest kuud 
2016. a on öösel keskmiselt 23 ööbijat. 
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2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse 

2.3.1 Kogukonna motivaatorid 

Linnas on välja kujundatud kogukonna motiveerimiseks tunnustamissüsteem. Igal aastal 
tunnustakse inimesi erinevatelt elualadelt. 

 Pärnu aukodanik 
Aukodaniku nimetus on Pärnu linna kõrgeim tunnustus. Aukodaniku nimetus omistatakse isikule 
austusavaldusena Pärnu linnale osutatud eriliste teenete eest. 

 Pärnu vapimärk 
Vapimärk antakse Pärnu linna tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune tegevus on 
positiivselt mõjutanud Pärnu linna arengut ja mainet. 

 Pärnu teenetemärk 
Teenetemärk antakse Pärnu linna tunnustusena füüsilisele isikule silmapaistvate teenete eest. 

 Johann Voldemar Jannseni nimeline auhind 
Auhind antakse Pärnu kultuuri-ja haridusellu märkimisväärse panuse teinud isikule tema  
töö väärtustamiseks. 

 Pärnu linna kultuuri aastapreemiad 
Preemiate eesmärgiks on tunnustada nende Pärnus tegutsevate või Pärnuga seotud loovisikute 
ja kultuurikorraldajate tööd, kelle looming ja kõrgetasemeline korraldustegevus on preemia 
määramise aastal oluliselt rikastanud Pärnu linna ja Eesti riigi kultuurielu. Antakse välja 
loomingu- ja korraldajapreemia.  

 Pärnu aasta tegu 
Aasta tegu nimetus antakse Pärnus aset leidnud ettevõtmisele, mis aasta jooksul on Pärnu 
linnale või pärnakatele olnud olulise tähtsusega.  

 Pärnu aasta naine ja aasta mees 
Tunnustuse eesmärgiks on väärtustada mehi ja naisi, kes on Pärnu linna arengule ja heaolule 
aktiivselt ning oluliselt kaasa aidanud. 

 Hariduspreemiad 
Pärnu linna hariduspreemiate määramise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli, tunnustada 
Pärnu linna haridusasutusi, haridusjuhte ning teisi pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja 
isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud 
isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna hariduselu. Hariduspreemiaid 
antakse välja viies kategoorias: 

- hariduse aastapreemia  
- aasta õpetaja preemia  
- aasta noore õpetaja preemia  
- aastate õpetaja preemia  
- aasta haridusjuhi preemia. 

 Aasta Noorsootöötaja 
Aasta noorsootöötaja nimetus omistatakse ja preemia antakse noorsootöötajale, kes on eelmisel 
õppeaastal saavutanud väljapaistvaid tulemusi Pärnu linna ja/või üleriigilisel ja/või 
rahvusvahelisel tasandil. 
 

http://www.parnu.ee/index.php?id=1720
http://www.parnu.ee/index.php?id=244
http://www.parnu.ee/index.php?id=1717
http://www.parnu.ee/index.php?id=246
http://www.parnu.ee/index.php?id=1515
http://www.parnu.ee/index.php?id=1977
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 Õpilaspreemiad 
Õpilaspreemiad Pärnu linna haldusterritooriumil asuvates õppeasutustes õppivatele õpilastele 
ning noorsootööasutuses või noorteühenduses tegutsevatele noortele. Õpilasi tunnustatakse 
viies kategoorias: 

- aasta õpilane 
- aasta huvitegevuse parim 
- aasta aktiivne noor 
- gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja 
- rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö/teadustöö konkursil/võistlusel auhinnatud 
medali või diplomiga. 

 Aasta tervisedendaja 
Tunnustus antakse füüsilisele isikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju tervise edendamise 
valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ning mõjutanud oluliselt 
nimetatud valdkonna arengut Pärnus. 

 Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused 
Tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega 
panustanud Pärnu sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik 
eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega. 
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused on: 

- aasta sotsiaaltöö tegija 
- aasta vabatahtlik 
- aasta hooldustöötaja 
- aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija 
- aasta sotsiaaltöötaja 
- aasta sotsiaalvaldkonna juht 
- aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner. 

 Aasta sportlased 
Sportlasi tunnustatakse koostöös Pärnu linna spordiliiduga. Valitakse aasta mees- ja 
naissportlane, juunior, noorsportlane, veteran, invasportlane, invaklubi, tehnikasportlane, aasta 
võistkonnad ja treenrid. 

 Pärnu Linnavalitsuse aukiri, linnapea tänukiri ning linnavolikogu aukiri 

2.3.2 Elanike kaasamine 

Linna elanikkond saab osaleda ja kaasa rääkida linna arengus läbi erinevate ümarlaudade 
(Akadeemiline ümarlaud, Ettevõtjate ümarlaud, Vähemusrahvuste ümarlaud, ühenduste 
ümarlaud), kodanikeühenduste ning linna arengudokumentide ja detailplaneeringute avalike 
arutelude kaudu.  
 
Noortel on võimalus kaasa rääkida läbi noorteühenduste, Pärnu linna Noortekogu ja Pärnumaa 
Noorte Liidu kaudu. Kõikides üldhariduskoolides toimivad õpilasomavalitsused. Pärnu linna 
Noortekogu on seotud Pärnu Linnavolikoguga ja tegutseb samadel aluspõhimõtetel. Noortekogu 
tööd koordineerib juhatus, istungid toimuvad üks kord kuus. Noortekogu osaleb ühiskondlikel 
üritustel ja esindab Pärnu Linnavalitsuse komisjonides ja töörühmades noorte häält ja arvamust. 
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Pärnumaa Noorte Liit on ühendus Pärnu linna ja maakonna noortest. Liit tegeleb erinevate 
projektide ja koolituste korraldamisega, on õpilasesinduste katusorganisatsiooniks juhib Pärnu 
linna õpilasesinduste ümarlaua tööd.  
 
Haridusasutuste juures töötavad aktiivselt hoolekogud, kes teevad koostööd kohaliku 
omavalitsusega – igas hoolekogus on linnavalitsusest esindaja. 

Kampaaniad: 

 Värvid linna 

“Värvid linna!” kampaania eesmärk on väärtustada elukeskkonda, parandada Pärnu linna 
visuaalset ilmet, korrastada ehitiste välisfassaade ning säilitada puit- ja kiviarhitektuur. 
Linnavalitsus hüvitab kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule osa 
värviostuga seotud kuludest. Kampaania tingimustega ei piirata ega suunata osaleja eelistusi 
värvitootjate ega edasimüüjate valikul. Värviostul rakenduvad tavapärased, kaupluste vm 
edasimüüjate poolt korraldatavad allahindlused, kliendikaardi soodustused jne. 

 Kaunis kodu 

Konkursi eesmärk on väärtustada linnakodanike tehtud tööd oma koduümbruse kaunimaks 
muutmisel. Selleks, et leida üles kõige heakorrastatumad objektid, palume ka linnaelanike abi. 
Konkursil valitakse välja neli väikeelamut, üks parima heakorrastusega korruselamu ja üks parima 
heakorrastusega teenindusettevõte. Võitjad tehakse teatavaks septembri lõpus. Kolm parimat 
kodu esitakse Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt korraldatud konkursile „Eesti kaunis 
kodu” ja neid tunnustab Vabariigi President. 

 Hoovid korda 

Toetus on mõeldud korterelamute hoovide heakorrastamiseks ning seda võivad taotleda Pärnu 
linnas tegutsevad korteriühistud, elamu- või hooneühistud või vähemalt kaheksa korteriga 
korterelamud. Toetust võib taotleda mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks, 
jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks ning hooviinventari 
paigaldamiseks või korrastamiseks. Toetust antakse taotlejale kuni 40% töö kogumaksumusest, 
kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe taotleja kohta või 4000 eurot ühe üle 50 korteriomandiga 
taotleja kohta. Ühistaotlejatele antakse toetust kuni 4000 eurot töö kogumaksumusest. 

 Restaureerimispreemia 

Preemia määratakse nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele arhitektuuriväärtuslikele, riigi kaitse 
all olevatele kinnismälestistele, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul 
alal asuvatele hoonetele tehtud eeskuju andvate restaureerimis- ja rekonstrueerimistööde eest. 

 Kaasav eelarve 

Selleks, et kasutada 40 000 eurot linnaeelarves nii, et see vastaks kõige enam pärnakate 
soovidele, ootasime ideid, mille elluviimine rikastab meie linnakeskkonda ja/või parandab linlaste 
tervise- või puhkekäitumise võimalusi. Tegemist pidi olema investeeringuideega, mis:  
- peab pakkuma avalikku hüve 
- peab olema avalikus kasutuses 
- ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele 
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2.3.3 Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus 

Kultuuriasutused  

 Teater, kino 
- Endla teater http://www.endla.ee/ 
- Teatrikino  
- Apollo Kino  

 Kontserdipaigad 
- Pärnu Kontserdimaja http://www.concert.ee/parnu) 
- Pärnu Raekoda www.plo.ee  
- Agape keskus www.agapekeskus.ee  
- Eliisabeti Kirik www.eliisabet.ee  

 Muuseumid 
- Pärnu Muuseum www.parnumuuseum.ee  
- Koidula Muuseum www.parnumuuseum.ee/koidula 
- Uue Kunsti Muuseum www.chaplin.ee/ 
- Linnakodaniku maja http://www.parnu.ee 

 Raamatukogud 
- Pärnu Keskraamatukogu www.pkr.ee  
- Ranna raamatukogu www.pkr.ee  
- Rääma raamatukogu www.pkr.ee  
- TÜ Pärnu Kolledži raamatukogu www.pc.ut.ee 

 Galeriid  
- Pärnu Linnagalerii http://linnagalerii.parnu.ee 
- Pärnu Kunstnike Maja http://linnagalerii.parnu.ee/wordpress/kunstnike-maja/ 
- Teatrigalerii www.endla.ee 
- Pärnu Külastuskeskuse Galerii www.visitparnu.com 
- Kuurordigalerii Central www.galerii.turundustugi.ee 
- Avangard Galerii www.facebook.com/avangardgallery 
- Villa Artis www.reiser.ee  

 Keskused 
- Nooruse Maja www.noorusemaja.ee 
- Raeküla Vanakooli Keskus www.raekylavanakool.ee 
- Vana-Pärnu Kultuurikeskus 
- Pärnu Ingerisoomlaste Seltsi maja www.inkeri.ee 
- Pernova Loodusmaja www.pernova.ee 
- Maarja-Magdaleena Gild www.maarjamagdaleenagild.ee 
- Tervise Kultuurikeskus www.sanatooriumtervis.com 
- Pärnu Sotsiaalkeskus www.avahoolduskeskus.ee 
- Veenuse Bastioni Sepikoda http://www.sepakunst.com 

  

http://www.endla.ee/
http://www.concert.ee/parnu
http://www.plo.ee/
http://www.agapekeskus.ee/
http://www.eliisabet.ee/
http://www.parnumuuseum.ee/
http://www.parnumuuseum.ee/koidula
http://www.chaplin.ee/
http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/ueldinfo/linnakodaniku-maja
http://www.pkr.ee/
http://www.pkr.ee/
http://www.pkr.ee/
http://www.pc.ut.ee/
http://linnagalerii.parnu.ee/
http://linnagalerii.parnu.ee/wordpress/kunstnike-maja/
http://www.endla.ee/
http://www.visitparnu.com/
http://www.galerii.turundustugi.ee/
http://www.facebook.com/avangardgallery
http://www.reiser.ee/
http://www.noorusemaja.ee/
http://www.raekylavanakool.ee/
http://www.inkeri.ee/
http://www.pernova.ee/
http://www.maarjamagdaleenagild.ee/
http://www.sanatooriumtervis.com/
http://www.avahoolduskeskus.ee/
http://www.sepakunst.com/
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Sportimisvõimalused 

 Pärnu Spordihall www.parnusport.ee  
 Pärnu Tennisehall www.tennisehall.ee  
 Ujulad 

- Koidula Gümnaasiumi ujula 
- Sanatoorium Tervis ujula 

- Tervise Paradiisi ujula 
- Rabaujula 

 Võimlad 
- Väikese Vabakooli võimla 
- Kutsehariduskeskuse võimla 
- Koidula Gümnaasiumi võimla 
- Ühisgümnaasiumi võimla 
- Ülejõe Gümnaasiumi võimla 
- Raeküla Gümnaasiumi võimla 
- Kalurihall 

- Mai Sport 
- Vene Gümnaasiumi võimla 
- Rääma põhikooli võimla 
- Vanalinna kooli võimla 
- Kuninga tänava põhikooli võimla 
- Hansagümnaasiumi spordihall 
- Sanatoorium Tervis võimla 

 Staadionid 
- Kutsehariduskeskuse staadion 
- Koidula Gümnaasiumi staadion 
- Ühisgümnaasiumi staadion 
- Ülejõe gümnaasiumi staadion 
- Vene gümnaasiumi staadion 

- Rääma põhikooli staadion 
- Kuninga tänava põhikooli staadion 
- Raeküla staadion 
- lastestaadion 

 Muud spordirajatised 
- Kaitseliidu lasketiir 
- Tammiste vibustaadion 
- Kalevi sõudebaas 
- Sõudeklubi Pärnu sõudebaas 
- Jahtklubi 
- Kalevi tenniseväljakud 
- Kalevi Tenniseklubi tenniseväljakud 
- Tenniseklubi tennisehall 

- Tenniseklubi tenniseväljakud 
- Kesklinna tenniseklubi tennisehall 
- Saviaugu tenniseklubi tenniseväljakud 
- Tõsteklubi TuPo tõstesaal 
- Vint-90 lauatennisemaja 
- Karateklubi Corpore treeningsaal 
- Munamäe Skatepark 
- rannapromenaadi surfiklubi 

 Terviserajad Pärnus 
- Pärnu jõe vasakkalda tervisespordirada (Jüri Jaansoni rada) (4 km) 
- Jõe paremkalda 4 km kergliiklustee (4 km) 
- Mai rajooni ja kesklinna ühendav kergliiklustee (1,3 km) 
- Pärnu ranna lähistele rajatud märgistatud terviserajad (2,8 km ja 2,9 km)  
- Reiu-Raeküla männikus asuvad terviserajad (3, 5 ja 10 km) 

  

http://www.parnusport.ee/
http://www.tennisehall.ee/
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3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 

3.1 Laste arv haridusasutuses 
 

Õppeaasta Õpilaste arv üld- Laste arv koolieelsetes 
 hariduskoolides lasteasutustes 

2000/2001 8720 2032 

2001/2002 8597 2004 

2002/2003 8380 2007 

2003/2004 8220 2001 

2004/2005 7925 2009 

2005/2006 7670 2014 

2006/2007 7241 2035 

2007/2008 6924 2070 

2008/2009 6611 2088 

2009/2010 6380 2082 

2010/2011 6171 2109 

2011/2012 6057 2086 

2012/2013 5940 2120 

2013/2014 5765 2224 

2014/2015 5757 2235 

2015/2016 5864 2182 

3.2 Tervist edendavad lasteaiad  

Lasteaed Liitumise aasta 

Lasteaed Päikesejänku 2004 

Lasteaed Mai 2005 

Liblika Lasteaed 2007 

Kadri Lasteaed 2008 

Raeküla Lasteaed 2008 

Ülejõe Lasteaed 2008 

Kastani Lasteaed 2009 

Kesklinna Lasteaed 2009 

Lasteaed Pillerpall 2009 

Lasteaed Pöialpoiss 2009 

Männipargi Lasteaed 2009 

Tammsaare Lasteaed 2009 

Lasteaed Trall 2010 

Lasteaed Kelluke 2012 

Eralasteaed Titutriinu 2014 
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3.3 Tervist edendavad koolid 

 

TEK võrgustiku liikmed: 

- Pärnu Raeküla Kool – 2004  
- Pärnu Vabakool - 2014 

 
Seoses 2007. aastast Pärnu linnale TEL koordinaatori määramisega TAI poolt hoogustus 
võrgustikuga liitumine lasteaedades. Oli olemas kellelt nõu küsida ,informatsiooni saada, 
probleeme lahendada. Hoogustusid koolitused ,TEL-TEK maakondlikud Sügiskoolid, ühised 
väljasõidud vabariiklikele konverentsidele, suvekoolidesse jms võrgustikku tugevdavad 
ühisettevõtmised.  
 
Samuti oli ja on tugev linnavalitsuse alushariduse peaspetsialisti toetus! 
Linna koolidel oma koordinaatorit ei ole ja neid koordineerib maakonna TEK koordinaator. Koolid 
jäid passiivseks, kuna neid ei torgitud tagant. 2015 aastast on koolidel uus koordinaator ja loota 
on, et lisandub uusi liitujaid. 
 

3.4 Kooli/lasteaia terviseteenuste olemasolu 

 Koolid 
Pärnu linna üldhariduskoole teenindavad Õppenõustamiskeskuse (ÕNK) spetsialistid: 

- koolisotsiaalnõustajad 8,5 ametikohta 
- koolipsühholoogid  7,5 ametikohta 
- õppenõustaja 1,0 ametikohta 

 
Õpilaste arv Pärnu linna üldhariduskoolides 2016/2017, keda teenindavad ÕNK tugispetsialistid  
 

Kool Õpilaste arv  

Ühisgümnaasium 413 

Tammsaare kool 410 

Ülejõe põhikool 756 

Mai kool 855 

Raeküla kool 418 

Rääma põhikool 489 

Vanalinna põhikool 545 

Kuninga Tänava Põhikool 510 

KOKKU 4396 
 
Allikas: EHIS 10.09.2016 
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 Lasteaiad 
Pärnu linna kõigis (14) lasteaedades on tervishoiutöötaja, liikumisõpetajate ja logopeedi 
ametikohad. Logopeedide ametikohtade täitmine on raskendatud seoses vastavate spetsialistide 
vähesuse tõttu. Pärnu linn on koolitanud tugiõpetajaid, kes töötavad lastega logopeedide 
juhendamisel. 
 
Psühholoog nõustab vajadusel õpetajaid laste arengut puudutavates küsimustes Pärnumaa 
Rajaleidjakeskus. Pärnu Õppenõustamiskeskuses on loodud 1 logopeedi ametikoht koolieelses 
eas laste teenindamiseks. 
 
Lasteaedadel ja haridus- ja kultuuriosakonna alushariduse peaspetsialistil on tihe koostöö 
sotsiaalosakonna lastekaitse töötajatega. Tegeldakse nii probleemide ennetamise kui ka perede 
toetamisega. 
 
Erirühmi on 10. Moodustatud on Pärnu linnale vajalikud erirühmad: tasandusrühmad – 5 eesti 
õppekeelega, 1 vene õppekeelega, 1 arendusrühm, 1 meelepuudega laste rühm ja Pärnu linna 
algatusel 2 silmaravi rühma. Vabade kohtade olemasolul võimaldame koha kasutamist teiste 
omavalitsuste lastele. Erirühmade laste osas toimib koostöövõrgustik rehabilitatsiooni plaanide 
rakendamisel tervishoiusüsteemiga. 
 
Alates 2017. aastast suudame tagada lastesõime ja -aia kohad kõikidele soovijatele. Lapsevanem 
tasub osalustasu 12% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalgamäärast ja ujulatega 
asutustes ujumisperioodil 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalgamäärast.  
Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja see on vahemikus 1.50 – 1.80 eurot päev. 
Mitmed lasteaiad kasutavad võimalust PRIA koolipiima ja kooli puu- ja köögivilja  toetuse 
saamiseks.   
 
Lastevanemate tasu alusel on lasteaedades rakendatud sportlikke huviringe (enamuses jalgpall).  
Pärnu Spordihalli kasutatakse tasuta laste liikumistegevuste läbiviimiseks ning erinevate sportlike 
tegevuste korraldamisel. Ujumisõpetus - Pärnu linna 3 lasteaeda omavad ujulat, kus on 
rakendatud ujumisõpetaja ametikoht ja ujumine toimub 2 korda nädalas kõikidele aiarühmade 
lastele.   
 
Pärnus on loodud lasteaedade ühendus Terviseedendus, kuhu kuuluvad liikumisõpetajad, 
tervishoiutöötajad ja TEL tervisemeeskonnad. 

3.5 Toitlustus haridusasutustes 

 Koolid 
Pärnu linnas on alates 2007 aastast moodustatud koolisööklate kontrollkomisjon, kes teostab 
kontrolli koolilõunate kvaliteedi ja tervisekaitsenõuetele vastavuse üle. Kontrollitakse 1 kord 
õppeaasta jooksul kõik koolide sööklad. Komisjoni kuuluvad haridusosakonna ametnik, linnaarst, 
majandusosakonna linnavara peaspetsialist ja terviseameti Läänetalituse juhtivinspektor 
keskkonna tervise alal. Teostatakse pistelist koolilõuna laboratoorset analüüsi toitainete ja 
toiduenergia osas. 
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Koolide toitlustajad kasutavad koolilõuna menüüde koostamisel  toiduenergia ja põhitoitainete 
sisalduse arvutamiseks spetsiaalset ANC programmi. Koolilõunat valmistatakse kohapeal koolide 
köökides v.a. 2-s koolis, kuhu tuuakse koolilõuna termostes, kuna vastavas koolihoonetes ei ole 
võimalik arhitektuursetest erisusetest tingituna nõuetele vastavat kööki rajada. Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu taotletavat koolipiimatoetust kasutavad kõik 
üldhariduskoolid ja lasteaiad. Alates 2009 aasta sügisest kasutatakse 1.- 4. klassi õpilastele 
koolipuuviljatoetust. 
 
Koolilõunat söövate õpilaste arv koolides kogu õpilaskonnast kõigub 75% kuni 100%, kusjuures 3-
s koolis ulatus sööjate arv 100%. Põhikooli osas on sööjate arv keskmiselt 90%, 
gümnaasiumiastmes on sööjaid kuni 57%. Alates 2014. aastast pakutakse kõigis koolides 
hommikuputru, iga hommik erinev puder, 5-8 erinevast pudruhelvetest. Erinevates koolides on 
hommikupudru sööjaid 20-27% kogu kooli õpilaskonnast. 
 

 Lasteaiad 
Kõikides lasteaedade valmistatakse toitu kohapealsetes köökides. Lasteaedades  kasutatakse 
menüüde koostamisel ning toiduenergia ja toitainete sisalduse arvutamiseks ANC tarkvara 
programmi. Toidu valmistamisel kasutatakse eestimaiseid köögivilju ja toorainet. 

3.6 Koolikohustuse täitmine 

Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Õpilane on 
koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Koolikohustuse 
täitmise ja koolikohustuslike laste arvestamise korda reguleeritakse õigusaktidega. 

Koolikohustuslike laste arvestust peetakse lapse elukoha järgi. Arvestust peavad ja 
koolikohustuse täitmise kontrolli tagavad valla- või linnavalitsused ning lasteaed-algkoolid, 
algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikoolid ja 
gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena, sõltumata kooli omandivormist. Arvestust 
peetakse Eesti rahvastikuregistri alusel.  

Valla- või linnavalitsuse kohustus on: 
1) koostada iga aasta 1. septembril esimesse klassi astuvate laste nimekirjad vastavalt määruse 
lisas 1 toodud vormile. Nimekirja kantakse lapsed, kes on eelmise aasta 1. oktoobrist kuni 
jooksva aasta 30. septembrini (kaasa arvatud) saanud 7-aastaseks või saavad nimetatud 
ajavahemikul 7-aastaseks. Nimekirjad koostatakse koolide teeninduspiirkondade järgi kahes 
eksemplaris ning saadetakse koolidele iga aasta 1. juuniks; 
2) pidada koolikohustuslike õpilaste arvestust (esimesse klassi astumine; õppima asumine 
väljapoole teeninduspiirkonda ja/või haldusterritooriumi, teise riiki, teise kooli; põhikooli 
lõpetamine või õpingute katkestamine seoses koolikohustuse täitmise vanusepiiri ületamisega) 
määruse lisas 4 toodud arvestuskaardil; 
3) pidada arvestust laste kohta, kelle koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni otsusega 
edasi lükatud. 

Allikas: Riigi Teataja 
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3.7 Alaealiste komisjonis arutatud esma- ja korduvjuhtude arv vanuse lõikes 

Õigusrikkumised 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tüdrukute õigusrikkumiste arv 31 49 35 18 19 30 

Poiste õigusrikkumiste arv 52 74 96 78 36 66 

Tüdrukuid 29 30 32 18 16 27 

Poisse 52 51 87 64 26 53 

Alla 14-aastased 51 60 63 65 16 35 

Nooremana kui 14 toime pandud kriminaalteod 16 25 21 35 11 6 

Nooremana kui 14 toime pandud väärteod 41 56 54 30 2 36 

Neist 14-18aastased 32 21 44 29 27 48 

14-18 toime pannud kriminaalkuriteod 12 16 11 17 4 14 

14-18 toime pannud väärteod 12 14 18 5 23 17 

Ei täida koolikohustust 12 11 22 6 10 14 

Tarvitab narkootilist või psühhotroopset ainet 0 1 3 0 1 2 

Vääreteo tubakaseaduse rikkumisi 26 18 24 13 4 11 

Väärteo alkoholiseaduse rikkumisi 18 6 17 5 11 19 

KOKKU 83 123 131 96 56 96 

 

 

 

 

 

3.8 Alaealiste süütegude arv 1000 elaniku kohta 
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Alaealiste süütegude arv 1000 elaniku kohta on küll viimastel aastatel märgatavas languses, kuid 
see ei peegelda täielikult reaalset olukorda. Üks antud näitaja mõjutaja on õigusaktides kehtima 
hakanud muudatused. Näiteks alates 01.01.2015 ei ole Tubakaseaduse järgi enam karistatav 
alaealise poolt tubakatoote ostmine ja omamine ning Alkoholiseaduse järgi alaealise poolt 
alkohoolse joogi ostmine.  
 
Samuti on tehtud muudatusi Väärteomenetluse seadustikus, kus alates 29.03.2015 ei saa läbi 
enam viia hoiatamismenetlust. Varasema kirjaliku hoiatuse asemel tehakse nüüd vaid suuline 
märkus ja seda andmebaasides ei fikseerita. Kindlasti on statistiliste näitajate mõjutajaks ka PPA-
s toimunud töökorralduslikud muudatused, mille tõttu  on vähenenud nn töö tänavatel ja 
suurendatud on ennetustöö mahtu. 

3.9 Laste ja noortega tegelevad asutused 

Pärnu linna üldhariduskoolide huvitegevus 2015/2016 õppeaastal 
 Kooli nimi Huviringide arv Huviringides osalejate arv 

1 Pärnu Koidula Gümnaasium 6 112 

2 Pärnu Ühisgümnaasium 4 89 

3 Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 9 210 

4 Pärnu Mai Kool 31 719 

5 Pärnu Tammsaare Kool 12 232 

6 Pärnu Raeküla Kool 29 500 

7 Pärnu Vanalinna Põhikool 29 730 

8 Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 41 669 

9 Pärnu Ülejõe Põhikool 29 572 

10 Pärnu Rääma Põhikool 37 803 

11 Pärnu Toimetuleku Kool 2 42 

 KOKKU 229 4678 

 
Pärnu linnas viidi 2014. aastal läbi uuring Noorte vaba aja sisustamise võimalused Pärnu linnas 
(küsitlus õpilaste ja lapsevanemate seas). 
 
85% vastanute lapsed osalevad huvihariduses. Hinnangud õpetajatele ja juhendajatele on väga 
kõrgel tasemel. Ka ringide üldise töökorralduse osas on valdavalt väga kõrged hinnangud.  
Valdav osa õpilastest käib ühes ringis või trennis. Rahul või väga rahul on valitud ringiga vähemalt 
87%. 
 
Nii õpilased kui lapsevanemad ootavad juurde täiendavaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Näit 
uisutamist, jäähokit, vehklemist ning ratsutamist. Lisaks ootused erinevateks tänavaspordi ja 
ekstreemspordi võimalusteks. 
 
Kokkuvõtteks: Pärnu linnas on noortel palju võimalusi huvitegevuses osaleda.  
 
Pärnu riskilaste ja -noorte kaasamisest 2014–2015 HUKK-AP projekti tegevuste toel: 
Pärnus läbiviidavate projektitegevuste sihtgrupiks olid 7-17-aastased noored, kellel on 
kooliraskused või kes õpib juba lihtsustatud õppekava alusel (sh puuetega ja 
terviseprobleemidega noored).  
 

http://www.parnu.ee/failid/uuringud/noorte_vabaaeg2014.pdf
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Lihtsustatud õppekava (LÕK) ja teistele HEV(hariduslike erivajadustega) noortele pakuti 
sealjuures osavõttu ka Pärnu munitsipaalhuvikoolide juures moodustatud väikegruppidest ja 
individuaalõppest. Tugispetsialistide kaasabil nõustati ka teisi riskinoori ja tugispetsialistide 
„käekõrval“ jõuti huvikooli. 
 
Huvikooli huvitegevuse väikegruppides ja individuaalõppes osalenud HEV ja LÕK noored kokku 
155 noort (tegemist nn unikaalsete noortega) 

- nõustatud perede arv kokku 201 
- nõustajate poolt kaasatud noored, kes käivad huviringides kokku 188 

 
Projekti elluviimisel kaasatud järgmised asutused: 
Pärnu Mai kool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pärnu Raeküla Kool, Pärnu Rääma Põhikool, Pärnu 
Tammsaare Kool, Pärnu Ülejõe Põhikool, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Koidula 
Gümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium, Pärnu Õppenõustamiskeskus, Pärnu Muusikakool, Pärnu 
Kunstide Maja, Pärnu Kunstikool, Pernova Hariduskeskus, Pärnu Spordikool. 
 

Pärnu linnavalitsuse haridusosakond ja sotsiaalosakond toetavad ka laste- ja noorte suvelaagreid 
läbi projektikonkursi. 2017 sai toetust 24 laagriprojekti; 2018 33 laagriprojekti 
Toetatakse üldhariduskoolide juures korraldatavaid linnalaagreid algklassiõpilastele, 
spordilaagreid, tantsulaagreid, laagreid kunstidega tegelemiseks ja ülelinnalisi linnalaagreid. 
Sotsiaalosakond toetab riskirühmade laste laagriprojekte, leinalaagrit ning eraldab noortelaagrite 
soodustuusikuid vähekindlustatud perede lastele. Linnas toimuvates laagriprojektides osaleb 
keskmiselt 600 last aastas.  

3.10 KOV-i poolne initsiatiiv ja toetus tagamaks teenuste kättesaadavust 

Huviharidus ja huvitegevus: 
Alates 2017. a septembrist on Pärnus võimalik kasutada riigilt saadavat täiendavat toetust, mis 
on oluliselt parandanud huvihariduse ja huvitegevuse, sh. tervislike ja liikumisharrastuste 
mitmekesisust ja kättesaadavust 7-19.- aastastele noortele. Eesmärgiks on, et kõik noored 
saavad tegeleda meeldiva huvialaga, sõltumata vanemate majanduslikust olukorrast või valitud 
alast ning huvitegevuse pakkuja omandivormist. 
Loodud on uued toetuse liigid Pärnus: 

- Sissetulekust sõltuv toetus (osalustasude ja kaasnevate kulude maksmiseks, taotleb pere)  
- Võistlemistoetus, õppevahendi toetus ja stipendium (taotleb huvikool, spordiklubi)  
 

2017-2018 toetati: 
1243 noore osalemist rahvusvahelisel võistlusel, konkursil või laagris 
99 huvihariduse ja huvitegevuste juhendajat, õpetajat, treenerit 
õppevahendite ostu 23-le huvikoolile, MTÜ-le, klubile kasutamiseks 2912-le noorele 

3.11 Laste subjektiivne tervisehinnang 

Pärnu linna laste subjektiivne tervisehinnang on üldiselt hea. Läbi on  Küsitluses uuriti milline on 
laste kehaline aktiivsus. Samuti käsitleti teemat, kui palju kasutavad lapsed tehnilisi seadmed, 
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millele vastanutest veetsid oma vaba aega pigem sõpradega vabas õus ja aktiivseid tegevusi 
tehes. 
 
Üldjoontes näitasu uuring, et lapsed indasid oma tervist heaks, võttes arvesse kõiki 
tervisekäitumist mõjutavaid aspekte. Välja võiks tuua, et tervisehinnang küll püsis hea vanemate 
laste seas, kuid tervisekäitumist vaadates võib välja tuua vähese liikumise ja toitumise 
harjumused.  
 
Laste ja noorte tervisliku arengu probleemiks on vähene liikumine. Mida vanem laps seda vähem 
liigub. Tegelikult ei käida jala või rattaga, vaid vanemad toovad lapsi kooli autodega.  
Kooliõpilaste eluviisi küsitlusest ilmneb otsene seos on pere majanduslikul jõukusel ja kehalisel 
aktiivsusel. Mida kõrgem on pere majanduslik kindlustatus õpilaste arvates, seda aktiivsemad 
nad kehaliselt on. 

3.12 Laste kehaline aktiivsus 

Aastal 2015/2016 viidi läbi Pärnu kooliõpilaste seas uuring, mille kohaselt 16% vastanutest ning 
kõige aktiivsemad on enda sõnutsi 8. klassi poisid. ¤ % vastanutest ei ole üldse kehaliselt 
aktiivsed. Uuringust tuleb välja, et 16 % 12. klassi poistest ei ole viimase nädala jooksul ühelgi 
päeval olnud kehaliselt aktiivne.  
 
Otsest seost uuringus välja ei tulnud, et pere majanduslikul jõukusel ja kehalisel aktiivsusel oleks 
seos. Nendest õpilastest, kes hindavad oma pere majanduslikult kindlustatust kõrgeks, on 
kehaliselt aktiivsemad kõigil nädalapäevadel, 6% kõigist vastanutest. Mida kehvemaks oma 
majanduslikku jõukust õpilased hindasid, seda väiksem oli ka kehaline aktiivsus, kuna puuduvad 
vahendid erinevatest treeningutest osavõtmise eest tasumiseks. 

3.12 Laste kehakaal 

Välja selgitamaks laste ülekaalu probleemi, 2015/2016 õppeaastal kontrolliti tervishoiutöötajate 
poolt õpilaste kehakaalu. Kaaluti 1127 õpilast erinevates vanusegruppides, neist ülekaalulisi oli 
164 (so 14,55%) alakaalulisi oli 29 (so 2,57%). Välja saab tuua, et ülekaal on laste seas 
probleemiks, millele tuleks pöörata tähelepanu.  
 
Laste toitumise osas lastevanemate teadlikkuse tõstmine.  Koolieelsete lasteasutustes on toidu 
valmistamine teadlikult suunatud tervislikule toidule. Jälgitakse menüüde koostamisel 
mitmekülgsust, kohaliku toiduaine kasutamist ja kaloraaži. Hoolekogude poolt kontrollitakse 
toitlustamist. 
 
Koolitoidu osas on palju positiivset, mis peaks jätkuma. Õpilastele pakutakse tasuta 
hommikuputru ja koolilõunat, mille kvaliteeti ja kaloraaži kontrollib kooliköökide komisjon.  
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3.13 Laste ja noorte sõltuvusainete tarvitamine 

Pärnu kooliõpilaste eluviisi uuringu 2015/2016 põhjal saab välja tuua, et 5.–7. klassi õpilased 
kanepit eriti tarvitanud ei ole. Põhikooli lõpuklassid on kanepit aga juba proovinud, kuid leidub ka 
neid, kes väidavad, et on tarvitanud kanepit rohkem kui 20 päeval oma elu jooksul.  
Uuringust saab välja tuua, et põhiliselt on hakatud kanepit tarvitama 16-aastaselt, põhikooli 
lõpuklass ka 15-aastaselt. 
 
Gümnasistidest pole kanepit isegi mitte proovinud 55–77% ja abituuriumis on tihedamini 
tarvitajaid, eriti poiste seas, päris palju ehk viiendik neist on tarvitanud elu jooksul kanepit 6– 
9 päeval või sagedamini. Uuringus tuleb välja, et tüdrukud on pigem proovijad või harva 
tarvitajad. Viimasel 30-l päeval on tarvitajaid mitte üle 20% ja seda ka pigem proovijate näol. 
 
Muude narkootiliste ainete tarvitamist mainisid vähesed gümnasistid, kes moodustasid oma 
klassi poistest või tüdrukutest 3–13%. 59 vastajat kirjutas ka seda, mida nad tarvitanud on ja 
nimetustest olid kõige sagedasemad ecstasy, amfetamiin, LSD ja MDMA. Narkootilisi või 
uimastavaid aineid ei saada koolist ja ööklubidest, vaid sageli või alati kindlatelt inimestelt ja 
neid tarvitatakse koos sõpradega 
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4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

4.1 Keskkonna mõjurid 

 Joogivee kvaliteet 
Pärnu linna veevõrku suunatav vesi pumbatakse Reiu ja Vaskrääma veehaaretest. Pärnu linna ja 
lähivaldade joogivee tarbeks võetakse põhjavett peamiselt kesk-alamdevoni-siluri veeladestikust. 
Veeladestiku põhjavesi on valdavalt HCO3-Ca-Mg või Mg-Ca tüüpi mineralisatsiooniga 0,45-0,55 
g/l. Joogivee nõuetele vastavuse tagamiseks puhastatakse põhjavesi Reiu veetöötlusjaamas.  
 
Puhastamise protsessis vähendatakse raua, mangaani, ammooniumi, väävelvesiniku ja 
süsihappegaasi sisaldust. Veetöötlusjaamast väljuv joogivesi on keskmise karedusega ning vastab 
Sotsiaalministri määruse „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ 
nõuetele. 
 

 Avalike randade ja supluskohtade turvalisus 
Supluskohtade ja randade igapäevane hooldus on tagatud pikaajaliste töövõtulepingutega. 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ teostab Pärnu 
Linnavalitsus suplushooajal suplusvee seiret. Suplusvee seire raames analüüsitakse suplusvees 
kord enne suplushooaega ning suplushooaja jooksul vähemalt kolmel korral soole enterokokkide 
ja E. Coli sisaldust.  
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008 a. määrusele nr 74 “Nõuded suplusveele ja 
supelrannale” klassifitseeritakse suplusvesi möödunud kolme aasta suplusvee analüüsitulemuste 
alusel. Järgnevas tabelis on esitatud 2013-2016 aastatel Pärnu linna supluskohtade suplusveele 
omistatud klassifikatsioonid. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Keskrand Hea Hea Hea Hea 

Vana-Pärnu rand Piisav Halb Halb Piisav 

Mai rand Hea Hea Hea Hea 

Raeküla rand Hea Hea Hea Piisav 
 
Allikas: Terviseamet 

 
Mikrobioloogilistest näitajatest on normide ületamisi esinenud peamiselt soole enterokokkide 
osas (piirnorm kuni 100 PMÜ). Valdavalt on normide ületamised esinenud suplushooaja lõpus, 
mil ilmad on vihmasemad ja/või tuulisemad. Pärnu laht on kinnine ja madal laht, milles 
veevahetus toimub aeglaselt ning mille veekvaliteet on kergesti mõjutatav lahte suubuvate 
jõgede vee kvaliteedist ning ilmastikutingimustest (tuul, vihm).  
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 Reovee puhastamine 
Hinnanguliselt 95% Pärnu linna reoveest puhastatakse Vana-Pärnus asuvas reoveepuhastis. 
Puhastussüsteem koosneb võredest, liivapüünistest, esimese astme settebasseinidest, 
aeratsioonikambrist, teise astme settebasseinidest. Reovesi suunatakse pärast mehaanilist 
puhastust bioloogilisse puhastusse, kus toimub lahustunud orgaanilise reostuse, fosfori ja 
lämmastiku ärastamine. Puhastatud vesi suunatakse Pärnu lahte kaldast 3,5 km kaugusel ja 5 
meetri sügavusel.  
 
AS Pärnu Vesi teeb pidevat laboratoorset kontrolli, et tagada operatiivne puhastusseadmete töö 
juhtimine ning keskkonda juhitavate reostuskoguste kontroll. Reoveepuhasti puhastus-
efektiivsus ning puhastatud heitvesi vastavad Vabariigi Valitsuse määruse „Reovee puhastamise 
ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ nõuetele. 

 Välisõhk 
Peamisteks linnaõhu kvaliteeti mõjutavateks teguriteks on mootorsõidukite liiklus ja eramajade 
küttekolded. Eestis on 70% juhtudel kasutusel väheefektiivsed küttekolded: tavaahjud, pliidid, 
kaminad. Olmekütmise käigus paisatakse maapinna-lähedastesse õhukihtidesse mitmesuguseid 
saasteaineid, lisaks tavapärastele põlemisprotsessides tekkivatele saasteainetele (CO, NOx, SO2), 
tekib olmekütmise käigus märkimisväärsel hulgal peenosakesi, PAH-e (polüaromaatseid 
süsivesinikke) ja dioksiine/furaane (PCDD/F).  
 
Viimaste teke on põhjustatud eelkõige mittetäielikust ja ebaefektiivsest põlemisest 
olmekütmises kasutatavates küttekolletes. Samas on paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest 
lähtuv reostuskoormus nii väike, et moodustab väga väikese protsendi kehtestatud 
piirnormidest, kuigi samal ajal võib välisõhu saastatuse mõju olla juba tajutav.  

 Prügila olemasolu 
Pärnu vana prügila sulgemistööd lõpetati 2011. aastal. Vahetult vana prügila kõrval paikneb 
jäätmete sorteerimisjaam, kuhu saavad ka elanikud üle anda liigiti kogutud sh 
kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.  Uus euronõuetele vastav prügila asub Pärnu 
kesklinnast ~20 km kaugusel Paikuse vallas Põlendmaal. Riigi jäätmekava aastateks 2014-2020 oli 
aluseks Pärnu linna jäätmekava aastateks 2014-2018 koostamisel. 2013. aastal uuel kujul Pärnu 
Linnavolikogus kehtestatud jäätmehoolduseeskirja uuendatakse vastavalt vajadusele, viimati 
muudetud aprill 2015. 

 Jäätmekäitluse korraldus omavalitsuse territooriumil 
Pärnu linnas toimib korraldatud jäätmevedu, mille raames viiakse jäätmetekitajate juurest ära 
segaolmejäätmed, vanapaberijäätmed, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed ning 2017. aastast 
ka biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. Pakendijäätmete kogumispunkte on Pärnu linnas 
sadakond ning muid liigiti kogutud jäätmeid (nt vana elektroonikat, ohtlikke jäätmeid) saab ära 
anda OÜ Paikre jäätmete sorteerimisjaamas. Sorteeritud jäätmed suunatakse taaskasutusse. 

 Müra, vibratsioon, ioniseeriv ja mitteioniseeriv kiirgus 
Müra ja vibratsiooni esineb peamiselt suurte ehitusobjektide läheduses ja suure 
liikluskoormusega tänavate ääres. 
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4.2  Transport ja teedevõrk 

 Ühistransport linnas 
Sõitjatevedu Pärnu linnaliinidel korraldab alates 2015. aastast MTÜ Pärnumaa 
Ühistranspordikeskus, mis on asutatud Pärnumaa kohalike omavalitsuste ja riigi poolt. Hetkel 
toimub linnas sõitjatevedu AS-ga Sebe sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel. Leping 
kehtib 1. juulist 2017 kuni 31. detsembrini 2026. Kokku on 21 bussiliini, aasta töömahuga umbes 
1,8 miljonit liinikilomeetrit. Pärnu linnas on umbes 170 linnaliinide peatust, millest umbes 80 on 
varustatud ootepaviljonidega. Kõik Pärnu linnaosad on ühistranspordiga kaetud. Ühistranspordi 
paremaks korraldamiseks linna lähiümbrusega on sõlmitud koostöölepingud Sauga ja Paikuse 
valdadega. 
 
Seoses Pärnu linna ühinemisega Audru ja Paikuse valdadega avatakse 2017. aastal 3 uut linnaliini, 
mis ühendavad Pärnut Audruga ja Paikuse kooliga. Nende liinide lisandumine annab linnaliinide 
aastaseks kogumahuks üle 2 miljoni liinikilomeetri. 
 
Enamus (28-st 23) linnaliinidel kasutatavatest bussidest on uued, toodetud 2017. aastal. 
Ülejäänud 5 on vanad 2 – 4 aastat. Kõik normaalbussid kasutavad kütuseks maa- või biogaasi 
(CNG), liigendbussid (10 tükki) diiselkütust. Kõik linnaliinide bussid on madalapõhjalised, 
varustatud kaldteega, mis võimaldab bussi siseneda ratastooliga. 
 
Alates 2017. aasta 1. juulist ei kasutata enam paberpileteid. Kasutusel on elektroonilised 
bussikaardid, mille kasutamine võimaldab lihtsalt sõidu eest tasuda, sõiduõigust kontrollida ja 
saada andmeid liinide kasutatavuse kohta. 
 
2017. aastal vahetatakse välja enamus linnaliinide bussiootepaviljonidest uute vastu. 
Tasuta sõidu õigus on eelkooliealistel lastel, 4- ja enamalapselise pere liikmetel, eestkoste all 
olevatel isikutel, puudega lapsel ja tema saatjal, sügava puudega isikul ja tema saatjal, 65-
aastasel ja vanemal isikul ning kaitseväe vormiriietuses ajateenijal. Soodushinnaga üksikpiletid 
kehtivad pensionäridele ja õpilastele, soodushinnaga kuupilet õpilasele, üliõpilasele, pensionärile 
ja keskmise või raske puudega isikule. Probleemiks Pärnu linna ühistranspordis võib lugeda 
ooteplatvormide puudumist mõnedes peatustes. 

 Tänavavalgustus 
Pärnu linnas ulatub tänavavalgustuse õhu- ja maakaabeliinide pikkus 250 km-ni ning 
üldkasutavate teede, tänavate ja pargialade valgustamiseks on paigaldatud ligi 9500 valgustit. 
Valgustuse üldist seisu linnas võib enam-vähem rahuldavaks pidada, kuid on üksikuid kohti, kuhu 
valgustusliinid veel ei ulatu või olemasolevad on väga amortiseerunud(Ehitajate teest põhja 
poole jääv nn „suvilate piirkond“, Tammiste tee -Liblika tn ja Ehitajate tee vahel, Jaama tn, 
Vingiküla, osa Rannapargist jm. 
 
Murettekitavam on olukord valgustusliinide ja postide/mastide seisukorra osas. Elektrilevi OÜ-lt 
üle tulnud postid on valdavalt amortiseerunud ja varisemisohtlikud. Praegu on linnas ca 1500 
betoonposti, mis ootavad kiiret väljavahetamist. Loodetavasti lähiaastatel saab kaasaegsema 
väljanägemise linna Pärnu jõe vasakkalda poolele jääv valgustus.  
 
Euroopa Liidu  struktuurifondidest saadava toetuse ja linna omafinantseeringuga uuendatakse 
kesklinna, Riia mnt, Karja tn , Paide mnt, Mai piirkonna välisvalgustust ligi 2,5 miljoni EURO 
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ulatuses. Selle käigus saab kaabeliinide ja juhtimiskilpide renoveerimise kõrval asendatud 
olemasolevad 1037 valgustit kaasaegsemate ja säästlikemate Leed valgustitega. 

 Rohealad 
Pärnu on roheline linn: kogu linnast on 1/5 kaetud parkide, haljasalade, puiesteede ja teiste 
rohealadega. Suure osa linna haldusterritooriumist moodustavad rohealad. Pärnu linna parkide 
ja haljasalade pindala kokku on 6,5 km2 , sellest 3,71 km2 suurusel alal asub Pärnu Rannaniidu 
looduskaitsala; 0,8 km2 suurusel alal Niidu maastikukaitseala. Lisaks ümbritsevad linna Niidu, 
Raeküla ja Reiu metsad, mis on määratletud kui kaitsemetsad ning Rääma raba.  
 
Looduskaitselistel kaalutlustel on Pärnus looduskaitse alla võetud 8 parki, 4 alleed. Pärnu linna 
territooriumi läbiv Pärnu jõgi on kantud Natura 2000 hoiualade nimekirja. Munitsipaalomandis 
olevate metsade pindala Pärnus on 54 hektarit. Kasvava metsa keskmine tagavara on 267,6 
tm/ha. Rohealasid on linna territooriumil piisavalt, kuid nende paiknemine on juhuslik ning vajab 
korrastustöödeks uuringuid ja süsteemset hooldamist. Rohkem tuleb edaspidi pöörata 
tähelepanu rohealade esteetilisusele ja funktsionaalsusele. 

 Kergliiklusteed 
2013. aastal avati 1,3 km pikkune kergliiklustee, mis ühendab Mai piirkonda rannaga. 2014. aasta 
1. juunil avati ka Pärnu jõe vasakkaldale, kahe silla vahelisele alale rajatud 4 km pikkune Jüri 
Jaansoni rada. Koos jõe paremkaldal oleva rajaga moodustub 8 km pikkune kergliiklustee. Raja 
äärde on paigaldatud valgustus, jalgrattahoidjad, prügikastid ja pingid. Sellega on Pärnu linna 
kergliiklusteede võrgustik ligikaudu 40 kilomeetrit pikk. Liikumisvõimaluste mitmekesistamiseks 
on Pärnusse, ranna lähistele rajatud mitu märgistatud terviserada - 2,8 km ja 2,9 km.  
 
Kui linnas asuvad terviserajad on läbi proovitud, siis tasub ette võtta linnalähistel asuvad kaunid 
terviserajad. Pärnu linna vahetus läheduses asub Tammiste 2,8 km pikkune RMK matkarada. 
Reiu-Raeküla kaunis männikus on aga tervisespordisõpradel võimalik kasutada 3, 5 ja 10 km 
radasid. Õhtusel ja pimedal ajal on võimalik sportida valgustatud 3 km rajal. 

4.3 Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

158 547 573 633 628 565 463 291 233 248 208 303 330 247 

 

2000 ja 2001.a kohta meil andmed puuduvad. Viimastel aastatel on joobekontrollile allutatud 
juhtide arv pidevalt kasvutrendis hoolimata sellest, et politsei välitöö tundide arv on vähenenud. 
Seega saame väita, et alkoholi tarvitanud juhtide väljaselgitamine pole kannatanud politsei 
töökorralduslike muudatuste tõttu. 

4.4 Alkoholipoliitika ja alkoholi müüvad kauplused 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

92 101 114 136 151 156 
Allikas: MTR 
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4.5 Kuritegude arv 1000 elaniku kohta 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

342,8 383,7 327,3 321,6 332,7 294,9 274,7 241,5 244,3 

 

Antud näitaja ei kajasta samuti kuritegevuse taset Pärnu linnas objektiivselt. Üheks indikaatori 
mõjutajaks on karistusseadustiku muudatused, mille järgi on mõned varasemad kuriteod 
muudetud väärtegudeks ja vastupidi. Näitena saab tuua varguste puhul kahju tekitamise summa, 
millest alates on tegu kuriteoga. Kuni 2014.a lõpuni oli selleks piiriks 64 eurot, 2015.a aga juba 
200 eurot. Ajas on muutunud ka kriminaalmenetluse alustamise põhimõtted. Varasematel 
aastatel oli menetluse alustamiseks vaja paljudel juhtudel kannatanu avaldust. Praegusel ajal 
avaldust enam vaja pole ja menetlus alustatakse kui on olemas andmed võimaliku kuriteo 
toimepanemise fakti kohta. Näiteks puudutab see eelkõige kehaliste väärkohtlemiste juhtumeid. 

4.6 Varguste arv piirkonnas 1000 elaniku kohta 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

24,7 27,8 28,4 30,1 33,1 29,3 26,3 22,6 25,9 

 

Antud indikaatori puhul on arvesse võetud nii väärtegusid kui ka kuritegusid ja seega 
seadusemuudatused näitajat ei mõjuta. Teatud varguse liikide puhul on mõjutajaks turu seis. 
Kuna viimasel aastal oli kütuse hind madal, siis kütuse vargused võrreldes varasemate aastatega 
vähenesid oluliselt. 2015.a praktiliselt ei olnud metallivargusi, mis varasematel aastatel oli 
levinud. Tõusvas trendis on mobiiltelefonide vargused. Kuna Eesti-Läti piiril lauskontrolli ei toimu, 
siis varguste arvu mingil määral mõjutavad ka teistest riikidest siia saabunud kurjategijad. 
Eelkõige puudutab see sõidukite vargusi ning sissemurdmisi eluruumidesse ja abihoonetesse 
ning sealt tööriistade vargusi. 

4.7 Kehalised väärkohtlemised 1000 elaniku kohta 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2,6 2,9 2,8 2,2 2,7 3,4 3,4 3,6 3,4 

 

Viimase nelja aasta kõrgem näitaja ei pruugi tähendada seda, et inimesed on muutunud 
vägivaldsemaks vaid võib olla tingitud sellest, et me ei oota enam avaldusi ning alustame 
menetluse kuriteole viitavate tunnuste esinemisel. Samuti on selle näitaja tõusu taga pidev 
teavitustöö, et vägivalla kuritegudest tuleb politseid teavitada ja ainult selliselt saame koos teiste 
ametkondadega antud probleeme lahendada. 

4.8 Tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arv 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4/1 3/0 3/1 11/3 6/6 0/1 0/1 5/3 2/1 3/4 0/4 0/2 

 

Andmeid vaadates on näha, et aastal 2007-2008 oli hukkunute ja vigastatute arv märgatavalt 
suurem võrreldes eelnevate ja järgnevate aastatega. Antud näitajad annavad aimu, et tulekahjus 
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hukkunute arv on langenud. Siin saab tuua välja suitsuanduri kohustuse, mis on ennetanud 
surmaga lõppevaid õnnetusi.  

4.9 Tulekahjude arv 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

415 284 363 430 339 286 330 274 311 295 163 198 160 176 168 148 

 

Antud andmete põhjal saab samuti välja tuua suitsuanduri kohustuslikuks muutumise aastal 
2009. Sellest aastast alates on näha, et tulekahjude arv on üldiselt langenud, millest tulenevalt 
on ka hukkunute ja vigastatute arv vähenenud.  

4.10 Tervist edendavad töökohad 

Tervist edendava töökoha -võrgustiku eesmärgiks on: 

- erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade 
kogemuste jagamiseks;  
- organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse 
tõstmisel;  
- kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal. 

 
TET-võrgustiku liikmete väärtused ja põhimõtted 

- võrgustiku liikmed arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, 
teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest; 
- orienteeruvad tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, 
keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele olla õppiv ja arenev organisatsioon; 
- keskenduvad tervisele, inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes; 
- kasutavad ressursse ökonoomselt ja efektiivselt; teevad koostööd tervishoiuasutuste ja -
institutsioonidega paikkonnas. 

 
Eestis on üle 300 ettevõtte liitunud TET võrgustikuga, kellest paljud tegutsevad ka Pärnu linnas. 
TET võrgustiku liikmete nimekirjaga saab tutvuda terviseinfo kodulehel.   
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5. TERVISLIK ELUVIIS 

 
2016. aastal viidi läbi Pärnu linna täiskasvanud elanike tervisekäitumise uuring, mille 
tulemused on sisendiks linna terviseprofiili koostamisel. Uuringu tellija ja rahastaja on Pärnu 
linn. 
 
Uuringu läbiviimisel lähtuti 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu 
Pärnumaa raportist (Viilmann jt, 2013) ja 2014. aastal läbiviidud Eesti täiskasvanud rahvastiku 
tervisekäitumise uuringust (Tekkel & Veideman, 2015), kuid mõnevõrra muudetud 
küsimustikuga. Peamised uuritavad valdkonnad on seotud tervisliku eluviisi indikaatoritega: 
terviseseisund, seksuaalkäitumine, suitsetamine, toitumine, alkoholi ja narkootiliste ainete 
tarbimine, kehaline aktiivsus. 
 
Küsitlus viidi läbi Pärnu linna elanike seas vanuses 16–64 aastat. Eesti Statistika andmetel oli 
01.01.2016 Pärnu linnas elanikke vanuses16–64 aastat 23963, neist mehi 11331 (47%) ja naisi 
12632 (53%). Küsitlus viidi läbi nii veebipõhisena LimeSurvey küsitluskeskkonnas kui ka 
paberkandjal. Küsitluse läbiviimisel kasutati lumepalli meetodit. Küsitluse link asus Pärnu 
linna kodulehel ja seda levitati ka sotsiaalmeedias. Paberkandjal ankeete levitati TÜ Pärnu 
kolledži kaudu. Küsimustik sisaldas 52 küsimust. Küsimustikud koostati nii eesti kui ka vene 
keeles. 
 
Pärnu linna täiskasvanud elanike tervisekäitumise uuring (2017) 

5.1 Subjektiivne tervise enesehinnang 

Tervist on heaks ja üsna heaks hinnanud  65% küsitletust. Kõige sagedamini hinnati oma füüsilist 
vormi rahuldavaks (46,6 %, üle-eestilises 51%) või üsna heaks (34,2%). Üsna halvaks või väga 
halvaks kokku 13,3%. 

5.2 Füüsiline aktiivsus 

Aprillist septembrini liigub jalgrattaga tööle 45% vastanutest. Vabal ajal sõidab rattaga vähemalt 
15 minutit päevas pea 60% respondentidest, jalgsi liigub vähemalt 15 minutit päevas talvisel 
poolaastal 80% ja suvisel 90%. 
 
Kolmandik küsitletutest on ja teine kolmandik ei ole tegelenud liikumisharrastustega, mis on 
kestusega vähemalt 30 minutit ning mis ajas kergelt hingeldama ja higistama. 
 
Vähemalt korra nädalas on füüsiliselt piisaval aktiivne 52% (2011. a oli see 55 ) respondente. 
Elamurajoonidest on sagedamini füüsiliselt aktiivsemad Rannarajooni, Kesklinna ja Ülejõe 
piirkonnas elavad respondendid. 
 

https://parnu.ee/failid/uuringud/P2rnu_linna_elanike_tervisek2itumise_uuring2017.pdf
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5.3 Toitumine 

Toitumisharjumusi ei ole üldjuhul muudetud või on seda tehtud juba ammu. Hommikusööki 
peetakse oluliseks. Seda sööb iga päev või enamasti 86% vastanutest. Vastav näit on kõrgem 
Eesti keskmisest. Kohvi joovad rohkem 46–55-aastased ja 1–2 tassi päevas. 
 
58% vastanutest joovad vähem kui üks liiter vett päevas. Süüakse pigem rukkileiba ja teraleiba 
ning sepikut ja terasaia. Soola lisatakse kui toit on mage. Kasutatakse enamasti peensoola. 
Kõrgharidusega isikud kasutavad vähem peensoola. Magusainena kasutatakse peamiselt tavalist 
rafineeritud suhkrut. Magustatud jookide tarvitajate hulk on vähenenud. Värskeid puu- ja 
köögivilju süüakse Eesti keskmisest veidi vähem. 

5.4 Ülekaalulised/ rasvunud 

2011. aasta läbiviidud uuringus toodi välja, et normkaalulisi oli 39% ja ülekaalulisi või rasvunuid 
58%. Käesolevas uuringus, mis viidi läbi aastal 2016-2017 aastal, on neid vastavalt 48,6% ja 47% 
ehk elanike kaalu ja pikkuse suhe on liikunud tervislikuma näitaja poole. Ehk uuringu tulemused 
on näidanud, et normkaalulisis on rohkem ja ülekaalu täiskasvaute seas on vähenenud.  

5.5 Alkoholi tarbimine 

Viimase 12 kuu jooksul tarvitati lahjasid alkohoolseid jooke pigem mõned korrad kuus (30%) 
ja üldse mitte 26% vastajatest (joonis 5.1). Kanget õlu ei tarvitanud 81% vastanutest. Veini ei 
tarvitanud 19% vastanutest, kuid 39% tegi seda mõni kord aastas. 2014. aasta uuringus ei 
joonud veini 29% vastanutest, kuid mõned korrad aastas tarvitajate osakaal oli sarnane (40%). 
Likööre ei joonud 69% vastanutest ning kangemaid alkohoolseid jooke 40% vastanutest. 
 
Vähemalt üks kord kuus korraga kuus või rohkem alkoholi annust tarbivate isikute osakaal oli 
15%, mis kattub üle-eestilise 2014. aasta uuringu tulemustega. Samas 2011. aasta uuringuga on 
näitaja paranenud 16% võrra. Üheks alkoholi annuseks on üks pudel õlut (0,5 l) või klaas veini 
(120 ml) või pits kanget alkoholi (4 cl). 

5.6 Suitsetamine 

Vastanutest 52% ei ole kunagi elus suitsetanud (joonis 3.2). 2011. aasta uuringus oli neid Pärnu 
linnas 49% ning kogu Eestis 2014. aastal 43%. 24% on varem suitsetanud, kuid hetkel ei 
suitseta. 2011. aastal oli selliseid isikuid 26% ning 2014. aasta uuringus 28%. Seega käesolevas 
uuringus 76% vastajatest hetkel ei suitseta. 2011. aastal Pärnumaal läbiviidud uuringus oli see 
näitaja 75% ning 2014. aasta üle-eestilises uuringus 71%. Seega on mittesuitsetajate osakaal 
Pärnu linnas veidi suurem kui riigis tervikuna. 
 
Igapäevaseid suitsetajaid on tööealisest elanikkonnast 15%, mis on madalam näit kui 2011. 
aasta uuringus (23%) ning 2014. aasta uuringus (22%). Nendest 29%-l on keskharidus ning 
29%-l keskeri- või kutseharidus. Igapäevaste suitsetajate leibkondades ei ole lapsi 39%-l, 22%- 
l on leibkonnas vähemalt üks lasteaiaealine laps ning 30%-l koolilaps. 40% vastanutest teevad 
teenindus- või ametnikutööd. 
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5.7 Narkootiliste ainete tarvitamine 

Elu jooksul on kanepit tarvitanud 27% vastanutest ning on põhiliselt vanuserühmas 26–35 
aastat (45%) ning 16–25 aastat (29%) (joonis 5.6.). 2011 oli tarvitanud isikuid Pärnu linnas 
20% ning Eesti keskmine 2014. aasta uuringu põhjal 19%. Seega on elu jooksul kanepit 
tarvitanute osakaal kasvanud 7% võrra. Viimase 12 kuu jooksul on tarvitanuid olnud 8% 
(vanuserühmas 16–25 aastat, 54% 12 kuu tarvitajatest) ning viimase 30 päeva jooksul 3% 
respondentidest. 
 
Teisi narkootilisi aineid on elu jooksul tarvitanud 10% vastanutest vanuserühmas 26–35 aastat 
(53% narkootilisi aineid tarvitanutest). Viimasel 12 kuul on tarvitanud 3% vastanutest ja 
viimase 30 päeva jooksul on tarvitanud 1% respondentidest. 

5.8 Kondoomi kasutamine 

Tervisekäitumise uuringu andmete põhjal anda ülevaade, kas inimesed kasutavad kondoome, 
tuues välja viimase 12 kuu jooksul juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutanute 
osakaal.  

5.9 Helkuri kasutamine 

 
Allikas:  Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TAI) 

  

6,9 9,5 12,2
4,9 6 3,6
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32 23,8

20,3 13,4 11,4

63,1

54,7
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Pimedal ajal helkuri kasutamine vanuserühma järgi      

Mitte kunagi Vahetevahel Üldiselt alati Ei liigu pimedal ajal väljas
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5.10 Turvavöö kasutamine 

Analüüsist on välja jäetud inimesed, kes autoga ei sõida.         
 

 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 
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5.11 Tervisealase teabe kättesaadavus 

Tervisealase teabe kättesaadavus on paranenud seoses arvutikasutamise võimaluste kasvuga ja 
tervisespordi aktivistide propageeriva tegevusega. Iga-aastaselt antakse välja trükiseid aasta 
sündmuste kohta, igakuiselt ürituste voldikuid. 
 
Pärnu linna veebilehel terviseteave ja viited: 

- info pere- ja eriarstiabi ja tervishoiuasutuste ning nõustamiskeskuste kohta 
- tervisliku linna info (terviserajad, toetused, tunnustused jms) 
- viited Tervise Arengu Instituudi, Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku, Terviseinfo kodulehele 
- viide noorte infoportaalile (vaimse tervise temaatika, meelemürkide temaatika, 
ravikindlustusest, alkoholist noortele jm) 
- kultuuri ja spordiürituste kalender https://www.kultuur.parnu.ee/  

Tervisekonverentsid toimuvad üks kord aastas (alates 2005 aastast). 

5.11 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

Pärnu linna eelarves on planeeritud iga-aastaselt vahendid terviseprojektide toetamiseks. 

- 2011 Klubi Tervisesport toetamine Terviseraja rajamiseks Rannaparki 2,9 km (2500 €) 
- 2012 Pärnu Zonta Klubi tervisekonverentsi korraldamine (640 €); välijõusaali rajamine 
rannaparki, drenažöörid (6000 €) 
- 2013 Jõusaali drenažööride paigaldus (1673 €); tervisekonverents (790 €) 
- 2014 Lasteaedade liikumisprojekt (190 €); puuetega inimeste võimlemise tunnid (700€); 
tantsiv jalutamine muusikaga (500 €); tänavaspordi klubi Ping-Pongi lauad avalikus linnaruumis 
(1060 €); välijõusaali rajamine Mai kergliiklusteel (2695 €); tervisekonverents (685 €) 
- 2015 Puuetega inimeste võimlemine (700 €); erivajadustega laste spordipäev (265 €); vaimse 
tervise konverents (800 €); tervisekonverents (1180 €) 
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Kaassõitjana tagaistmel turvavöö kasutamine
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https://www.kultuur.parnu.ee/
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Osavõtjarohkeimateks spordisündmusteks on MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi poolt korraldatavad 
jooksu- ja käimisüritused, Pärnu Klubi Tervisespordi aastajooksude seeriajooksud ja teiste seas ka 
Klubi Püha Loomaaia jalgrattavõistlused. Aasta-aastalt kogub populaarsust Pärnumaa rattaretk. 
Pärnumaal toimub igal aastal ligi 500 spordisündmust, millest pooled peetakse Pärnus. Lisaks 
professionaalsetele ning võistlusmomendile rõhuvatele sündmustele on arvukalt kavas tervist 
edendavaid üritusi. 

 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks 
Pärnu Kahe Silla Klubi korraldatav, sõudelegendi Jüri Jaansoni nime kandev Kahe Silla jooks on 
tõenäoliselt Pärnu üks tuntumaid rahvaspordisündmusi. Alates 2001. aastast kogunevad 
spordisõbrad septembri alguses Pärnusse, et üheskoos läbida Pärnu jõe kallastel kulgev ja 
Jaansoni nime kandev ca 10 km pikkune distants – nii joostes kui käies. Tegevust jagub kogu 
perele. Kavas on jooks, käimine ja kepikõnd, lastejooksud, veespordisündmused ning Pärnumaa 
huvikoole ja treeningringe tutvustav sporditurg. 

 Pärnumaa Võidupüha maraton ja Rannajooks 
Kahe Silla Klubi spordisündmuste programmi kuuluvad ka Pärnumaa Võidupüha maraton, 
Rannajooks, Rannaretk, Rattaretk, Rahvarada, Kahe staadioni jooks ja retk, mis pakuvad 
hooajaringset motivatsiooni harjutamiseks ja võistlemiseks.  Maratoni korraldatakse aastast 2012 
ideega väärtustada Pärnumaad kui riigi sünnimaakonda. Maratoni stardipaigas, Toris asuvas Eesti 
Sõjameeste Mälestuskirikus kangelaste auks süüdatud mälestustuli kantakse igal aastal jooksjate 
poolt Pärnusse, kust see saadetakse pidulikult edasi Võidupüha paraadi toimumise linna.  
Eelpool nimetatud spordisündmuste korraldusse panustavad kohalikud omavalitsused, ligi 70 
eraettevõtet ja mittetulundusühingut, riigiasutused jt. Korraldava spordiklubi poolt panustab 
korraldusse ligi 250 vabatahtlikku.  

 „Liigu terviseks“  
„Liigu terviseks“ on Pärnu Spordiliidu terviseprojekt, mis koosneb aastaringselt Pärnu linnas 
toimuvatest traditsioonilistest üritustest. Pärnu Klubi “Tervisesport” poolt korraldatud Aastajooks 
ja Tervisekäimine, mis toimuvad igal nädalal aprillist septembrini, juulis Meremiilijooks, 
novembris Kadrijooks. MTÜ Püha Loomaaed poolt korraldatav Rattaralli aprillis 

 Pärnu Klubi „Tervisesport“ aastajooksud 
Pärnu Klubi „Tervisesport“ korraldatud kevad-suvised aastajooksud on aastakümneid pikk 
traditsioon, mis on saanud inspiratsiooni Hiina kalendrist, andes nii igal aastal jooksule vastava 
kalendriaasta looma nime. Spordisündmus toimub igal suvisel teisipäeval ning toob osalema väga 
erinevas eas harrastajad.  Aastajooksud on suurepärane näide noortes liikumisharjumuste 
kujundamisel, sest sündmusest võtavad tihti osas pere erinevad põlvkonnad. 
2015. aasta jooksudest võttis osa ligi 1300 spordisõpra. 

 Pärnumaa rattaretk 
Pärnumaa Spordiliidu poolt organiseeritav matka stiilis spordisündmus pakub liikumisvõimalust 
pea pooletuhandele jalgratturile. Lisaks liikumisvõimalusele edendab spordisündmus 
liikluskultuuri, kuna rõhub ohutu rattasõidu sõnumile. Sõidu lähe antakse igal aastal septembri 
viimasel pühapäeval ning trass viib osalejad Audrusse ja toob tiiruga tagasi. Rattaretke 
korraldusse panustab 60 vabatahtlikku, arvukalt ettevõtteid ning mittetulundusühinguid. 
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6. TERVISETEENUSED 

6.1 Tervishoiuteenused 

 Perearstid 
Perearste on 28, kes on koondunud 5 osaühingusse: OÜ Pärnu Perearstid (17 praksist), OÜ 
Ülejõe Perearst (4 praksist), OÜ Mai Perearstid (4 praksist), OÜ Fons Perearstid (2 praksist), OÜ 
Perearst Kersti Metsa (1 praksis).  
 
Linna elanike arv 40 914 (01.01.2016 seisuga). Ühe praksise kohta arvutuslikult 1461 inimest, osa 
praksiseid on üle 2000 inimese. 
 

 Eriarstiabi Pärnu haiglas 
Eriarstiabi osutab SA Pärnu Haigla. Haiglas töötab 195 arsti, 388 õde, 227 hooldustöötajat, 
meditsiiniteenustega seonduvaid 203 ja tugiteenustes 307 töötajat. Statsionaarides on kokku 
429 litsentseeritud profiilset voodit (sh õendus- ja hoolduskeskus), milledel ravitakse aastas kuni 
15 000 haiget. Arstlikke erialasid on üle 31 ja ambulatoorseid visiite tehakse aastas ligi 238 000.  
 

Pärnu haiglas on: 

- 4 kliinikut: sisehaiguste, kirurgia, naiste- ja laste ja psühhiaatriakliinik   
- 6 meditsiinilisest teenistust: anestesioloogia, operatiiv- ja intensiivraviteenistus (AIO), apteek, 
diagnostika, erakorralise meditsiiniabi (EMO teenindab 24 h /7 päeva nädalas), radioloogia ja 
õendusteenistus  
- 6 tugiteenistust: kantselei, informaatika, kvaliteediteenistus, finants– ja haldusteenistus ning 
meditsiinitehnoloogia teenistus 
- taastusravi- ja heaolukeskus 
- õendus- ja hoolduskeskus 
- psühhiaatria päevakeskus 
- kiirabiosakond 
- veretalitus. 

Eriarstide ambulatoorsed vastuvõtud (vastuvõttude erialade lõikes): 
anestesioloogia, ortopeedia-traumatoloogia, silmahaiguste, kõrva-nina-kurgu arstide,kirurgia, 
uroloogia, lastehaiguste, günekoloogia, endokrinoloogia, gastroenteroloogia, sisehaiguste, 
onkoloogia, naha- ja suguhaiguste, hematoloogia, neuroloogia, nakkushaiguste pulmonoloogia, 
reumatoloogia, kardioloogia, nefroloogia, psühhiaatria, taastusravi. Lisaks on valukabinet, 
reisimeditsiini kabinet ja töötervishoiu kabinet. 
 

Õdede iseseisvad vastuvõtud: 
sisekliinik: aidsi- ja nakkushaiguste nõustamine, inkontinentsuse nõustamine, kopsuhaigete 
nõustamine, krüoteraapia- ja dermokoagulatsioon; peavaluga patsientide, reumahaigete, 
suhkruhaigete, südamepuudulikkuse, tromboosi ennetuse, vererõhuprobleemidega patsientide, 
ülekaaluliste nõustamine; kirurgiakliinikus epitsüstostoomiga patsientide ja stoomiga patsientide 
nõustamine; glaukoomihaigete, kaeoperatsioonile suunatud  patsientide operatsioonieelne, 
kuiva (ärritatud) silma sündroomiga patsientide nõustamine; kuulmisuuringud ja 
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kuuldeaparaadiga patsientide nõustamine; liigese endoproteesimiseelne nõustamine; sidumisõe 
vastuvõtt. 

- psühhiaatria kliinik: depooneuroleptikumi saavate patsientide, narkoloogia ja sõltuvusravi ja 
psühhotroopsete ravimite kasutajate nõustamine; naiste- ja lastekliinikus günekoloogilise 
operatsiooni eelne- ja järgne nõustamine, gestatsioonidiabeedi nõustamine, ülekaaluliste laste 
nõustamine. 

Õendus- ja hoolduskeskus 
SA Pärnu Haiglal on õendus- ja hoolduskeskus, mis pakub ravi, õendusabi ja hoolduse jätkamise 
võimalust patsientidele, kelle tervislik seisund ei võimalda neil iseseisvalt toime tulla oma 
igapäevaeluga. Abistab patsienti, kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid 
õendusabi (näiteks operatsiooni või muu haiguse tagajärjel), et koduses keskkonnas 
efektiivsemalt toime tulla, kellel kodune õendusabi võimaldab ennetada haiglaravile sattumist, 
kellel kaasnevad krooniliste haigustega terviseprobleemid (näiteks nahahaavandid, lamatised, 
valu, liikumispiirangud),kellel on haiguse või puude tõttu raske iseseisvalt tervishoiuasutust 
külastada (koduõendus). Koduõendus-hooldusteenust osutab 10 töötajat haigla baasilt. 2015. 
aastal tehti 253 patsiendile 4 121 visiiti. Visiitide arv on kasvanud, rahastatus kasvanud samuti, 
pikemaaegsetele teenuse vajajatele kompenseeritakse teenus linnavalitsuse eelarvest. 

Ämmaemandusteenus  
Rasedate jälgimine, kontratseptsiooni nõustamine, emakakaelavähi skriining, sünnitusjärgne 
nõustamine, imetamise nõustamine. Ämmaemanda teenust osutatakse Pärnu Haiglas alates 
2006 aastast. 2015 aastal ämmaemanda vastuvõtte  9 407. 

Psühhiaatria Päevakeskus 
Psühhiaatria Päevakeskuses osutatakse erihoolekandeteenusena igapäevaelu toetamise teenust 
(50 kohta kuus: 2015. aastal osutati 61-le inimesele (SKA)) ja toetatud töötamise teenust (5 
kohta kuus: 2015. aastal 6-le inimesele) ning tugiisiku teenust (KOV: 20-le inimesele).  
2015. aastal suurenes alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniteenuste maht. PH vaimse tervise 
keskus oli infokanaliks, mille kaudu uued teenust vajavad noorukid leidsid teed Pärnu Haiglasse 
alaealiste komisjonide kaudu. 
 

 Eriarstiabi väljaspool Pärnu haiglat  
Eriarstiabi väljaspool haiglat osutab 13 raviüksust järgmistel erialadel: gastroenteroloogia, 
endokrinoloogia, psühhiaatria, näo-lõualuukirurgia, taastusravi, ortopeedia, günekoloogia, 
oftalmoloogia - ambulatoorne ravitegevus ja päevaravi. Noorte reproduktiivne arendamine - 
ennetus projektid. Erakliinik Villa Medica OÜ: päevakirurgia - ortopeedia, üldkirurgia, õlaliigese ja 
põlveliigese artroskoopiad jt operatsioonid; ilukirurgia ;spetsiaalravid; iluteenused. 

 Hambaraviteenus 
Hambaraviteenust osutab 21 hambaraviüksust, sealhulgas suurim on AS Pärnu Hambapolikliinik, 
kus töötab kokku 18 arsti ja 9 hambatehnikut. Hambaraviteenusega on linn hästi kaetud. 

 Apteegiteenus 
Linnas on 21 apteeki, linn on apteegiteenusega hästi kaetud. Kaubanduskeskustes apteekide 
lahtioleku aeg on seotud keskuse lahtioleku ajaga. 
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 Koolitervishoiuteenus  
Teenus on tagatud kõikides koolides – kokku töötab 10 kooliõde; kõik kabinetid on varustatud 
arvutitega, vastavuses isikukaitse andmete nõuetega; aruandlus on veebipõhine.   

 Töötervishoiuteenus 
Teenust osutab 4 asutust: SA Pärnu Haigla, Qvalitas Arstikeskus AS, OÜ Medica Teenused, OÜ 
Pärnu Tervishoiuteenus 

6.2 Nõustamisteenused 

 Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond 

- sotsiaalnõustamine piirkondlikes hoolekandekontorites 
- võlanõustamine (kord nädalas) 
- juriidiline nõustamine (kaks korda kuus) (Õigusteenuste Büroo) 

 SA Pärnu Haigla taastusraviosakonna rehabilitatsiooniüksus 

- perenõustamine (sotsiaaltöötaja, eripedagoog, psühholoog) 
- grupinõustamine (sotsiaaltöötaja, psühholoog) 

 SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku Päevakeskus 

- erihoolekandeteenusena igapäevaelu toetamise teenus (50 kohta kuus: 2015. aastal osutati 
61-le inimesele (SKA))  
- toetatud töötamise teenus (5 kohta kuus: 2015. aastal 6-le inimesele)  
- tugiisiku teenus (KOV 20-le inimesele) 
- kombineeritud nõustamine (eklektiline lähenemine vastavalt probleemi olemusele, vajadusel 
ka kodukülastuste läbiviimine) 2 psühholoogi, 3 tegevusterapeuti, 1 muusikaterapeut,1 
sotsiaaltöötaja, 1 eripedagoog-nõustaja. 

 Kadri-Liina Vahula Arstikabinet OÜ  
reproduktiivtervisealane nõustamine ning sugulisel teel levivate haiguste ennetamine;  
4 ämmaemandat nõustajat, 4 naistearsti, 1 psühholoog  

 Pärnu Ohvriabikeskus  
psühholoogiline nõustamine, kriisiabi, leinatöö; 2 nõustajat 

 Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensus 
nõustamine ja teraapiad (individuaalne psühhoteraapia, pere- ja paariteraapia, 
grupipsühhoteraapia, psühhiaatria, psühhodiagnostika, supervisioon) 

 Pärnu Õppenõustamiskeskus 
nõustamine kooliga seotud ja seal avalduvate probleemide korral; 10 psühholoogi, 9 kooli 
sotsiaalnõustajat. 
 

- Vaata: Lisa 7 Nõustamisteenused Pärnu linnas  
 

  

http://www.sensus.ee/alateema-number-2
http://www.sensus.ee/grupipsuhhoteraapia
http://www.sensus.ee/psuhhiaatria
http://www.sensus.ee/teenused-psuhhodiagnostika
http://www.sensus.ee/supervisioon
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Lisa 1

Toimetulekutoetuse (TTT) taotluste rahuldamine 

RV0282

Aasta Kokku Rahuldatud Esmaseid
Pärnu linna 

elanike arv

2011 6 903 1 052 1 055 110 153 41 150 26

2012 6 157 933 1 027 747 167 40 664 25

2013 5 346 832 995 586 186 40 366 25

2014 4 435 715 894 354 202 40 005 22

2015 3 995 635 830 838 208 39 784 21

2016 4 051 590 1 056 078 261 39 828 27

2017 39 620

* Keskmine toetuse suurus (aastas) ühe taotluse kohta 

Lisatoetused

Aasta
Taotluste 

arv
Summa

Keskmine 

pere kohta

Taotluste 

arv
Summa

Keskmine 

pere kohta

Taotluste 

arv
Summa

Keskmine 

pere kohta

Taotluste 

arv
Summa

Keskmine 

pere kohta

2011 1 980 77 827 39 152 6 454 42 0 0 0 2 132 84 282 40

2012 1 249 57 802 46 909 38 789 381 0 0 0 2 162 96 592 45

2013 1 703 69 308 39 356 15 996 89 0 0 0 2 059 69 308 34

2014 505 20 406 130 658 25 813 579 422 16 625 118 1 585 62 844 39

2015 860 36 674 34 284 11 479 143 239 10 661 45 1 383 58 814 43

2016 621 31 431 51 643 32 482 51 0 0 0 1 264 63 913 51

ÜTE Ühekordne toetus linnaeelarvest

TTÜ Toimetulekutoetuse v. teenuse osutamise vahenditest makstav ühekordne toetus

TTTL Lisatoetus toimetulekutoetuse vahendite jäägist

ÜTE TTÜ TTTL KOKKU lisatoetused

Toimetuleku- ja lisatoetused 

Abitaotluste arv

Perede arv
Kasutatud 

summa 

Keskmine 

toetuse 

suurus

TTT  ühe 

elaniku 

kohta



Lisa 2

arv summa arv summa arv summa

Hooldustoetus ööpäevaringne hteenus 213 59 143 301 89 815 204 59 997

Individuaalse hooldusteenuse osutamise toetus 2 157

Juhtkoera ülalpidamiseks makstav täiendav sotsiaaltoetus 12 720 12 720 7 455

Koolitoidu toetus 29 364 8 64 4 84

Lasteaialapse toidutoetus 876 18 656 710 15 466 424 8 995

Perekonnas hooldamise toetus 147 4 410 151 4 530 69 2 100

Toimetulekutoetuse v. teenuse osutamise vahenditest makstav ühekordne toetus 286 11 572 642 32 511 255 12 196

Tsernobõli AEJ avariis osalenu meditsiinikulude katmise toetus 19 3 224 17 3 233 12 2 389

Ühekordne toetus linnaeelarvest 859 36 668 624 31 520 458 22 395

Ühekordne toetus visiiditasu maksmiseks linna eelarvest 199 1 877 179 1 785 94 649

Toetus Vabadussõja veteranide leskedele 2 100 1 50 1 50

Lisatoetus toimetulekutoetuse vahendite jäägist 239 10 661

Töö kaotanud vanematele makstav lapse koolitoetus 9 448 3 192

Asenduskodu lapse taskuraha 3 380

Asenduskodu ja perekonnas hooldusel viibivate isikute toetus 1 320

Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta 

rakendamiseks 6 789 3 250

KOKKU 2 895 148 380 2 654 180 675 1 532 109 881

KOV toetused 2015-2017

Teenus
2015 2016 2017



Lisa 2

Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa

Hooldustoetus ööpäevaringne hteenus 20 5471,01 17 4584,48 20 4655,99 15 3911,8 18 5242,37 18 4810,92 18 4731,95 14 4233,13 17 5188,92 20 5848,35 18 5395,89 18 5 068 213 59142,57 213 59 143
Individuaalse hooldusteenuse osutamise 

toetus 1 57,4 1 100 2 157,4 2 157,4
Juhtkoera ülalpidamiseks makstav täiendav 

sotsiaaltoetus 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 12 720 12 720

Koolitoidu toetus 4 162,68 4 31,28 5 51,24 5 48,8 6 16,56 1 12,6 1 10,2 1 12,6 1 9 1 9 29 363,96 29 363,96

Lasteaialapse toidutoetus 107 2023,52 91 1878,37 98 1845,74 101 2246,49 90 2078,36 86 2038,77 53 997,5 14 194,95 32 521,18 67 1595,67 68 1593,52 69 1 642 876 18655,68 876 18655,68

Perekonnas hooldamise toetus 11 330 11 330 11 330 11 330 12 360 12 360 13 390 14 420 13 390 13 390 13 390 13 390 147 4410 147 4410

Toimetulekutoetuse v. teenuse osutamise 

vahenditest makstav ühekordne toetus 141 5663,71 144 5846,37 1 62,03 286 11572,11 284 11478,51
Tsernobõli AEJ avariis osalenu 

meditsiinikulude katmise toetus 3 677 2 50 2 145 2 405 3 745,3 5 680,05 1 254 1 268 19 3224,35 19 3224,35

Ühekordne toetus linnaeelarvest 143 6194,28 143 5961,7 115 4910,73 92 3932,07 65 2219,58 68 2357,91 125 6889,96 108 4201,55 859 36667,78 859 36667,78
Ühekordne toetus visiiditasu maksmiseks 

linna eelarvest 24 197,83 19 432,04 26 260,43 18 151,94 13 100 12 92,5 15 120 12 90 17 122,5 15 97,03 13 107,89 15 105 199 1877,16 199 1877,16

Toetus Vabadussõja veteranide leskedele 2 100 2 100 2 100
Lisatoetus toimetulekutoetuse vahendite 

jäägist 117 5194,27 122 5 467 239 10660,89 239 10660,89
Töö kaotanud vanematele makstav lapse 

koolitoetus 9 448 9 448 9 448

Asenduskodu lapse taskuraha 1 320 2 60 3 380 3 380

Kokku 312 14643,15 292 13412,54 307 13604,71 296 13116 258 13513 226 11974 166 8773 125 7637 206 13183 225 12205 114 7556 117 7273 2644 136891 2644 136891

2016

Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa Arv Summa

Hooldustoetus ööpäevaringne hteenus 21 6663,99 22 6589,62 24 7315,63 23 6591,26 23 6591,26 25 7981,16 28 8109,07 26 7937,78 29 8690,13 25 6978,69 26 7830,24 29 8536,15 301 89814,98 301 89814.98
Juhtkoera ülalpidamiseks makstav täiendav 

sotsiaaltoetus 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 12 720 12 720,00

Koolitoidu toetus 2 15 2 15 2 16,2 2 17,4 8 63,6 8 63,60

Lasteaialapse toidutoetus 72 1312,76 66 1292,91 68 1273,39 81 1990,48 70 1540,43 72 1701,02 44 760,88 14 281,75 37 694,9 62 1509,21 61 1404,25 63 1704,26 710 15466,24 710 15 466,24

Perekonnas hooldamise toetus 16 480 15 450 15 450 15 450 14 420 11 330 10 300 11 330 11 330 11 330 11 330 11 330 151 4530 151 4 530,00

Toimetulekutoetuse v. teenuse osutamise 

vahenditest makstav ühekordne toetus 2 18 112 5708,75 102 5735,76 93 3863,74 73 3113,76 88 4291,43 109 6570,71 63 3209,32 642 32511,47 642 32511,47
Tsernobõli AEJ avariis osalenu 

meditsiinikulude katmise toetus 1 208 3 290 4 1019 3 438 2 640 2 320 1 286 1 32 17 3233 17 3 233,00

Ühekordne toetus linnaeelarvest 111 5814,09 127 6635,8 112 5953,31 46 2334,84 106 4948,48 122 5833,4 624 31519,92 624 31 519,92
Ühekordne toetus visiiditasu maksmiseks 

linna eelarvest 13 118,52 20 155 11 105,5 19 227,12 16 203,44 11 100 12 100 15 147,5 18 272,5 13 130 18 122,5 13 102,5 179 1784,58 179 1 784,58

Toetus Vabadussõja veteranide leskedele 1 50 1 50 1 50,00
Euroopa Liidu ümberasustamise ja 

ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks 

ja tõrgeteta rakendamiseks 2 103 1 175 1 201 2 310 6 789 6 789,00
Töö kaotanud vanematele makstav lapse 

koolitoetus 3 192 3 192 3 192,00

Kokku 237 14672 257 15538 235 15192 257 16064 226 14551 216 14474 168 12444 157 13688 207 16938 222 14838 223 14695 240 16598 2645 179694 2645 179694

Oktoober November DetsemberJuuniJaanuar Veebruar Märts Aprill Mai

Detsember KOKKU 2016 a SOTSMIN 2016 a

KOKKU 2015 a SOTSMIN 2015 a

KOV toetused 2015-2016

2015

September Oktoober NovemberJaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August

Juuli August September
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Pärnu linna täiskasvanute varjupaiga kasutamine (kordade arv)

Aasta Jaan Veeb Märts Aprill Mai Juuni Juuli August Sept Okt Nov Dets Öö *

Erinevad 

**

2017 949 903 982 898 783 742 489

2016 650 723 634 570 503 495 521 499 578 663 808 885 19 128

2015 679 654 659 614 427 382 368 356 363 410 461 594 16 104

2014 382 380 442 373 303 302 339 382 443 497 497 679 14

2013 371 367 284 286 111 96 180 131 237 341 362 380 9 86

2012 534 503 416 466 345 311 287 213 358 408 358 328 12 87

2011 772 753 853 745 587 469 455 447 432 413 466 492 19

2010 1133 957 1070 974 907 722 616 651 746 930 847 765 28

2009 1040 1045 1078 961 949 838 815 821 1017 1155 1139 1150 33

2008 1063 927 894 792 581 455 591 662 635 721 660 933 24 145

2007 1247 1073 1128 881 694 645 569 499 495 754 890 989 27 151

2006 1861 1526 1796 1391 1197 935 886 1072 1137 1212 1333 1218 43 181

2005 1220 1246 1426 1114 1039 841 889 1101 1233 1561 1293 1449 39

* Keskmiselt igal ööl

** Erinevaid inimesi aastas
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Pärnu linna päevakeskuse teenuse kasutamine

Päevakeskuse kasutajaid kokku

Aasta Jaan Veeb Märts Aprill Mai Juun Juul Aug Sept Okt Nov Dets

2008 63 65 51 53 60 31 56 65 61 82 69 64

2009 91 93 119 128 129 149 131 120 99 97 98 137

2010 150 148 148 145 160 159 157 110 118 109 117 87

2011 44 58 49 48 32 46 25 20 21 25 29 28

2012 32 29 25 26 26 19 15 21 22 24 23 23

2013 25 28 31 22 20 16 21 19 22 29 27 28

2014 36 42 36 51 30 26 28 33 39 36 45 51

2015 37 37 49 42 38 32 30 32 35 30 36 35

2016 43 48 42 43 35 36 31 40 35 42 49 56

2017 55 51 58 52 47 49 36

Päevakeskuses viibimine tundides

Jaan Veeb Märts Aprill Mai Juun Juul Aug Sept Okt Nov Dets KOKKU

2008 2560 2267 1864 1890 1756 762 1312 1346 1603 1965 1789 1216 20330

2009 2389 3950 4879 5810 3714 3641 2334 2690 2308 2737 2976 4032 41460

2010 3342 4976 4732 4560 4245 4367 3801 4100 4987 4738 5154 4898 53900

2011 1520 2099 2317 1987 1640 1336 1500 266 432 253 359 371 14080

2012 413 422 364 432 279 226 210 157 285 337 296 288 3709

2013 330 299 297 244 138 118 184 142 210 277 327 240 2806

2014 385 356 411 291 251 274 273 350 385 460 556 627 4619

2015 543 543 543 572 357 331 307 323 321 349 422 472 5083

2016 580 644 544 520 445 440 445 490 524 584 709 798 6723

2017 898 836 880 811 671 669 444
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Pärnu linna supiköögiteenuse kasutamine

Kulu arvete alusel (eurodes)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jaanuar 773 750 1 060 488 644 692 384

Veebruar 643 590 648 407 693 617 364

Märts 721 682 551 355 860 669 416

Aprill 601 566 748 468 600 202 168

Mai 555 566 589 680 474 124 213

Juuni 595 505 479 412 621 298 229

Juuli 462 510 739 441 626 532 312

August 505 520 647 396 503 276

September 545 595 622 439 541 410

Oktoober 599 561 828 439 596 564

November 786 584 553 336 459 284

Detsember 589 429 450 453 455 284

KOKKU 7 374 6 857 7 913 5 312 7 072 4 952

Keskmiselt päevas inimesi 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jaanuar 30 30 28 17 21 22 12

Veebruar 28 26 19 16 25 21 13

Märts 28 27 15 12 28 22 13

Aprill 24 24 21 17 20 7 6

Mai 22 23 16 24 15 4 7

Juuni 24 21 13 15 21 10 8

Juuli 19 21 20 16 20 17 10

August 20 21 17 14 16 9

September 19 25 17 16 18 14

Oktoober 24 23 22 15 19 18

November 33 24 15 12 15 9

Detsember 24 17 12 16 15 9

KOKKU 25 24 18 16 19 14

Kokku portsjone kuus

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jaanuar 930 938 883 532 644 692 384

Veebruar 775 737 540 444 693 617 364

Märts 869 852 459 387 860 669 416

Aprill 724 707 623 510 600 202 168

Mai 669 707 491 742 474 124 213

Juuni 717 631 399 449 621 298 229

Juuli 577 638 616 481 626 532 312

August 631 650 539 432 503 276

September 581 744 518 479 541 410

Oktoober 749 701 690 479 596 564

November 983 730 461 366 459 284

Detsember 736 536 375 494 455 284

KOKKU 8941 8571 6594 5795 7072 4952



Lisa 6

Vältimatu abi teenus (toidu-ja riideabi)

Komplekte Kulu * Komplekte Kulu 

2011 281 2433 47 494

2012 263 3099 28 483

2013 316 3333 36 504

2014 303 3710 6 110

2015 225 3399 16 310

2016 302 3979 6 108

2017

* summad eurdes

Rehabilitatsiooni- ja sotsiaalõppe teenus 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

jaanuar 103 57 8 12 20 28 48

Veebruar 50 0 14 19 26 36 43

Märts 59 25 21 16 28 32 54

aprill 66 26 21 19 21 40 34

mai 46 22 21 19 25 30 24

juuni 55 22 16 18 26 21 31

juuli 45 24 18 18 33 26

august 51 24 22 7 26 25

september 58 21 25 11 20 32

oktoober 61 19 25 22 24 40

november 63 18 25 23 23 43

detsember 67 16 25 18 22 39

keskmiselt kuus 60 23 20 17 25 33

Toiduabi Riideabi
Aasta



Lisa 7 
Nõustamisteenused Pärnu linnas 
 

Asutus/organisatsioon Spetsialistide arv Nõustamise valdkond Nõustamistehnika/ teraapiasuund Sihtgrupp 

KLV Arstikabinet OÜ 
4445362 
KadriLP@ph.ee 

4 ämmaemandat-
nõustajat 
4 naistearsti 
1 psühholoog 

Reproduktiivtervisealane nõustamine 
ning sugulisel teel levivate haiguste 
ennetamine 

Individuaalsed vestlused, 
grupivestlused- ja loengud, 
telefonikonsultatsioonid,  
psühholoogiline nõustamine 

Kuni 25-aastased noored 

SA Pärnu Haigla 
Psühhiaatriakliinik 
447 3277 
valvearst 5160379 
PuusildA@ph.ee 

7 psühhiaatrit 
3 psühholoogi 
1 sotsiaaltöötaja 

Psüühikahäirete diagnostika ja ravi, 
narkoprobleemid, alkoholism, 
kriisiseisundid 

Pereteraapia, psühhoanalüüs, 
kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia, 
draamateraapia 

Psüühikahäired, kriisiseisundid, 
narkoprobleemid, pereprobleemid 

FIE Ene Talvist 
528 7367 
ene67@hot.ee 

1 psühholoog Psühholoogiline nõustamine, kriisiabi, 
kasvatusnõuanded, leinatöö, 
supervisioon inimestega töötavatele 
spetsialistidele 

Perekonna psühhoteraapia, 
paariteraapia, holistiline 
psühhoteraapia, vabastav hingamine 

Lapsed, noorukid, täiskasvanud, ka 
vene keelt kõnelevad 

SA Pärnu Haigla 
Psühhiaatriakliiniku 
päevakeskus 
 447 3287 
IndrekL@ph.ee 

tegevusterapeudi 
assistent   
1 õde-
toitumisnõustaja 

Psühhiaatriline päevaravi ja toetavad 
teenused psühhiaatrilise integratiivravi 
põhimõttel (erinevate spetsialistide 
koostöös ravimeeskond); teenusele 
saamiseks vajalik eelnev psühhiaatri 
konsultatsioon, kes väljastab saatekirja 

Kombineeritud nõustamine, eklektiline 
lähenemine vastavalt probleemi 
olemusele, vajadusel ka 
kodukülastuste läbiviimine 

Psüühilise erivajadusega isikud 

Ots Konsultatsioonid OÜ 
5660 8002 
otsjana@hot.ee 

1 psühholoog Psühholoogiline nõustamine, 
psühhoteraapia 

Psühhoanalüütiline psühhoteraapia Noorukid alates 15-eluaastast 
(mitte nooremad!) ja täiskasvanud 

Psühhiaatria ja 
psühhoteraapia keskus 
SENSUS 
442 2049, 527 4703 
elen@sensus.ee 

1 lastepsühholoog-
pereterapeut, 1 
kliiniline psühholoog-
psühhoterapeut, 1 
psühhiaater, 1 
psühhiaatria resident 

Nõustamine ja teraapiad Kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia, 
pereteraapia, loovteraapiad, 
psühhiaatriline ambulatoorne ravi 

Psühhiaatrilised patsiendid 
psühhiaatri saatekirjaga, 
pikaajalised töötud TTA 
suunamisel, kuriteos kannatanud 
Ohvriabi suunamisel, puuetega 
inimesed rehabilitatsiooniplaani 
olemasolul SKA suunamiskirjaga, 
patoloogilise hasartmängimise all 
kannatavad inimesed 



Pärnu Ohvriabikeskus 
ilona.veike@gmail.com 

2 nõustajat Ohvri toimetulekuvõime toetamine, 
sotsiaalne ja psühholoogiline 
nõustamine, vajadusel ka esmane 
võlanõustamine ja kriisiabi 

Psühholoogiline nõustamine, kriisiabi, 
leinatöö 

Pöörduda võivad kõik, kes 
tunnevad, et on sattunud 
hooletuse v halva kohtlemise 
osaliseks 

EELK Pärnu Eliisabeti 
Kogudus 
Erika.Kukk@eelk.ee 

1 koguduse õpetaja, 1 
diakooniatöötaja, 1 
hingehoidja 

Diakoonia e kristlik sotsiaaltöö, 
hingehoid 

Pastoraalnõustamine, hingehoid Kõik sihtgrupid 

Pereabikeskuse 
psühholoogiateenistus 
tel. 4431412, 
irene@pereabikeskus.ee 

1 sotsiaalkonsultant, 
4 psühholoogi 

Sotsiaalnõustamine ja psühholoogiline 
nõustamine 

Psühhoanalüütiline psühhoteraapia, 
töö lastega mängude abil, jungiaanlik 
psühholoogia, liivateraapia, kognitiiv-
käitumusliku psühhoteraapia tehnikad 

Kooliõpilased, noored, ka vene 
keelt kõnelevad lapsed ja 
teismelised, täiskasvanud. 
Vajadusel ka supervisioon 
püshhoterapeutidele, nõustajatele 
ja sotsiaaltöötajatele. 

Pärnumaa maakondlik 
teavitamis- ja 
nõustamiskeskus 
(pilootprojekt kuni 2009.a. 
lõpuni) 
tel. 6886139 
anneli.ausma@1220.ee 

4 nõustajat Perenõustamine, sotsiaalnõustamine, 
probleemkäitumise korrigeerimine, 
võlanõustamine 

Pereteraapia, paariteraapia, 
sotsiaalnõustamine, juhtumipõhine 
võrgustikutöö 

Lastega pered, sh puudega lapsed 
ja täiskasvanud, võlglased, muud 
sihtgrupid 

Pärnu 
Õppenõustamiskeskus 
tel. 4431436 
opiabi@parnu.ee 

10 psühholoogi, 7 
kooli 
sotsiaalnõustajat 

Nõustamine kooliga seotud ja seal 
avalduvate probleemide korral 

Nõustamine, Ühise Mure Meetod, 
lahenduskeskne lühiteraapia, 
mõningal määral ka loov-, savi-, liiva- 
ja hüpnoteraapiat 

Koolikohustuslikus eas olevad 
Pärnu linna ülhariduskoolide 
õpilased (vanuses 7-17), õpilaste 
vanemad, õpetajad, nõustamine ka 
koolieelsetele lasteasutustele 
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