
Pärnu haridusteenuse vajaduse prognoos aastani 2040 

Analüüsi taust 

Pärnu linna haridusvõrgu korraldamise aluseks olnud analüüside koostamisest on tänaseks möödunud 
juba pea kümnend, mistõttu tekkis vajadus prognoose uuendada ning tuua sisse pikaajaline vaade. 
Analüüsis on arvestatud toimunud haldusreformi, rahvastikuarenguid ja muutusi Pärnu ja lähiümbruse 
lasteaia- ja koolivõrgus. Töö eesmärgiks on luua alus Pärnu linnale kujundamaks lähtekohta, mil moel 
oma haridusvõrku kõike otstarbekamalt arendada. 

Analüüs on koostatud viies osas. Esimeses osas on välja toodud analüüsi metoodika. Teises osas 
käsitletakse rahvastikuarenguid perioodil 2013-2018. Kolmas osa sisaldab ülevaadet maakonna 
haridusvõrgust ja Pärnu linna lasteaia- ja koolikohtadest ning õpilasrändest. Neljandas osas sisaldab 
rahvastikuprognoosi ning sellest tulenevalt Pärnu linna teenusevajaduse prognoosi nii alushariduse kui 
ka üldhariduse kohta. Viies osa sisaldab järeldusi. Analüüsi lisas on välja toodud rahvastiku ja 
prognoosi info linnaosade ja osavaldade kaupa. Prognoos lähtub stabiilse arengu eeldusest ehk ei näe 
ette suuri ja ootamatuid muutusi, mida on võimatu ennustada. Samas peab arvestama, et majandus on 
tsükliline ja kriisid omavad olulist mõju elanikkonna rände- ja ka sündimuskäitumisele.  

Senised rahvastikuarengud 

Pärnu maakonnas elas 2019. aasta alguses ligi 88 000 inimest. Elanike arv maakonnas on vähenenud 
viimase kuue aasta jooksul u 4000 võrra ehk keskmiselt 0,7% aastas. Maakonna elanikest 44% elab 
Pärnu keskuslinnas, 13% Pärnu linna osavaldades, 19% linnapiirkonnas (Häädemeeste ja Tori vald) ja 
22% teistes Pärnumaa omavalitsustes. Maakonnas on koolieelikuid enam kui 6000, põhikooli eas lapsi 
enam kui 8500, 16-18 aastaseid noori enam kui 2500, tööealisi elanike u 51 700 ning vanemaid kui 65 
eluaastat ligi 19 000. 

Rahvaarvu1 kahanemine Pärnu linnas on viimastel aastatel peatunud. Kõige enam on rahvaarv 
kahanenud Mai-Raeküla (-7%, 822 elanikku) ja Ülejõe (- 4%, 631 elanikku) linnaosades. Ligi 300 
elaniku võrra on rahvaarv kasvanud aga nii Paikuse kui ka Audru osavallas. Kesklinna linnaosas ja 
Tõstamaa osavallas olulisi muutusi ei ole toimunud. Nii loomulik- kui ka rändeiive on aastatel 2013-
2018 olnud linnas negatiivne. Piirkondadest on loomulik iive olnud positiivne ainult Paikuse osavallas.  

Elanikkonna vanusstruktuur on raskuskeskmega keskmistes ja vanemates vanusrühmades (30-64 
eluaastat). Ehkki erinevused vanuserühmade arvukuses ei ole nii suured kui Eestis keskmiselt, on siiski 
tegemist vananeva rahvastikuga. Laste põlvkonnad on üldjuhul väiksemad kui vanemate põlvkonnad 
(v.a. vanuserühm 5-9). Arvestades, et vanuserühm 15-24 on ligi kolmandiku võrra väiksem kui 
eelnevad vanuserühmad, on sündide arvu langus lähikümnendil paratamatu. Seega väheneb ka 
noorema vanusegrupi arvukusest otseselt lähtuv nõudlus alushariduse ja üldhariduse teenuse ehk  
vajadus nii lasteaia- kui ka koolikohtade järele. 

Arengud haridusvaldkonnas 

Viimase kuue õppeaasta jooksul on  maakonnas lasteaias käivate laste arv vähenenud ligi 250 lapse ehk 
5,6% võrra. Õpilaste koguarv maakonna põhikoolides on suurenenud enam kui 700 õpilase võrra 8351 
õpilaseni ehk ligi 10%. Samas tuleb suur kasvust Tori valla ja Pärnu osavaldade (Paikuse, Audru) 
koolide ning erakoolide õpilaste arvu kasvust. Pärnu keskuslinna munitsipaalkoolide õpilaste arv on 
kasvanud oluliselt väiksemas tempos. Gümnaasiumide õpilaste koguarv on samal perioodil vähenenud 

 
1 Arvestamata Pärnu linna täpsusega registreeritud elanike 



217 õpilase võrra 1381 õpilaseni ehk ligi 14%. Huvikoolides käivate laste arv on aga suurenenud samas 
tempos põhikooliealiste arvu kasvuga. 

Pärnu linna lasteaedades käivad valdavalt linna enda lapsed, teiste omavalitsuste lapsi on ca 5%. 
Põhikoolides on teiste omavalitsuste lapsi pisut enam kui kümnendiku jagu (11,5%), kokku 661 õpilast. 
Gümnaasiumiastmes on Pärnus paiknevate asutuste roll maakonna õpilastele teenuse pakkumisel aga 
ootuspäraselt oluliselt kaalukam. Ligi 30% ehk 346 gümnaasiumiõpilast on pärit teistest 
omavalitsustest. Vastavad proportsioonid pole viimaste aastate jooksul oluliselt muutunud. 

Piirkonna suurimas kutseõppeasutuses Pärnu Kutsehariduskeskuses on õpilaste arv vähenenud, kuid 
seda peamiselt väljastpoolt Pärnu linna ning maakonda tulevate õppijate vähenemise tõttu. Suurimal 
kõrgharidust pakkuval asutuse - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži– õppijate arv on 5-6 aastaga vähenenud 
ligi 40%. 

Prognoos aastani 2040 

1990. aastate väiksemad põlvkonnad on jõudmas parimasse pereloomise ja sünnitusikka, mis 
tähendab, et sündide arv hakkab lähiaastatel nii Pärnu linnas, maakonnas kui ka mujal Eestis reeglina 
vähenema.  

Prognoosi kohaselt on aastaks 2025 lasteaiaeas lapsi Pärnus ligi 6% ning aastaks 2030 15% võrra 
vähem. Sealt edasi kahanemistempo pidurdub. Pärnu linna puhul tähendab see, et tänase ligi 2800 
lasteaiaealise lapse asemel on 10 aasta pärast lapsi u 2400. Seega pole põhjust Pärnu linna tervikvaates 
täiendavaid lasteaiakohti juurde luua, küll aga tekib järgneva 5-10 aasta jooksul lasteaedadesse vaba 
ruumi.  

Põhikooliealiste laste arv püsib linnas tänasel tasemel veel 3-5 aastat ning siis hakkab vähenema. 
Aastaks 2030 on vanusegrupp linnas vähenenud u 13% ehk enam kui 600 lapse võrra, pikas vaates ehk 
aastaks 2040 on tänaste trendide jätkumisel põhikooliealisi neljandiku võrra vähem. Seega on koolides 
küll lähiaastatel kitsas, kuid juba 5 aasta möödudes hakkab ruumi tasapisi juurde tulema.  

Gümnaasiumieas noorte arv hakkab aga lähiaastatel kasvama, aastaks 2025 on neid neljandiku võrra 
(ligi 400) rohkem. See loob võimaluse kasvuks nii riigigümnaasiumil, kahel teisel Pärnu keskuslinna 
gümnaasiumiharidust pakkuval koolil kui ka kutsehariduskeskusel. Samas peab silmas pidama, et kiirele 
kasvule järgneb ka küllalt kiire vanusegrupi arvukuse vähenemine. Pikemas vaates (10-15 aastat) on 
vanusegrupi suurus sarnane tänasele. 

Pärnu linna huvikoolide õpilaste arvu prognoosimisel on otstarbekas lähtuda eeltoodud 
vanusegruppide arvu muutusest. Nooremate õpilaste arv hakkab lähiajal vähenema, samas toimub aga 
kasv vanemates vanuserühmades. 

Kokkuvõte 

Eelkirjeldatud arengud tähendavad seda, et täiendavaid lasteaia- ja koolikohti pole ei 10 aasta ega ka 
20 aasta vaates Pärnu linna tervikvaates suure tõenäosusega vaja. Järgneval kümnendil saab arvestada 
esmalt lasteaialaste ja seejärel põhikooliealiste arvu u 15% vähenemisega. Samas on linna tänane 
haridusvõrk juba suuresti optimeeritud ja kestlik, mistõttu nõudluse 10-20%line vähenemisega 
suuremat reformivajadust haridusvõrgus ei kaasne. Kestlikkuse küsimus on teravam vaid Tõstamaa 
Keskkooli gümnaasiumiaste puhul. 

Pärnu haridusteenuse vajaduse prognoosi on koostanud OÜ Cumulus Consulting.  


