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Pärnumaa olukord on tekkinud pika aja jooksul ja lahenduste 
leidmist on oluline alustada maakonna tõmbekeskusest 

SISSEJUHATUS: TURUNDUSSTRATEEGIA TAUST JA EDUKA RAKENDAMISE EELDUSED

Allikas: PEAK läbiviidud eeltöö ja projekti osapooltega 13.05.2016 kohtumise tulemused   

Tööealise elanikkonna 
vähenemine

Keskmisest madalam 
palgatase

Suur Pärnu maakonna 
tõmbekeskusena

Pärnumaa üheks olulisemaks probleemiks on  tööealise elanikkonna vähenemine, 
mis on kestnud juba veerandsada aastat. Negatiivse trendi jätkumisel liigub 
Pärnumaa madala elatustasemega ääremaa seisundi suunas, mis on küll 
atraktiivne turismi sihtkoht suvekuudel, kuid ei suuda tööikka jõudvaid noori 
meelitada kodumaakonda elukohta looma. 

Keskmised palgad on ca 20% madalamad Eesti keskmisest tasemest ning see on 
otseselt seotud töökohtade lisandväärtuse loomise võimega. Lisandväärtuse 
loomist näitav suhtearv (SKP per capita) on Pärnu maakonnas keskmisena 64% 
Eesti keskmisest ja see suhe on langustrendis. Kõrge lisandväärtusega töökohtade 
loomine on eelduseks, et tagada pikemas perspektiivis keskmise palgataseme 
kasv.

Kogu maakonna situatsiooni koheselt parandada on väga keerukas ülesanne. 
Keskendume esmaselt ettevõtluse tänasele tõmbekeskusele eeldusega, et 
suudame seal olukorda parandades luua positiivse keskkonna ka ülejäänud 
Pärnumaa arengu toetamiseks. Suur Pärnu alla käesoleva strateegia mõistes 
kuuluvad: Pärnu ja Sindi linn ning Audru, Sauga, Paikuse ja Tahkuranna vallad
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Pärnumaa elu- ja töökoha turundus saab olla edukas vaid siis 
kui ta tegeleb tänase situatsiooni sisulise muutmisega

SISSEJUHATUS: TURUNDUSSTRATEEGIA TAUST JA EDUKA RAKENDAMISE EELDUSED

Allikas: PEAK läbiviidud eeltöö ja osapooltega 13.05 kohtumise tulemused   

Lahendust peab otsima 
sobivate töökohtade kaudu

Kommunikatsioon vajab 
toetuseks sisulisi tegevusi

Paljude teiste riikide kogemus ja ka Eestis läbiviidud uuringud näitavad 
kindlalt, et nii sise- kui piiriülese rände peamiseks ajendiks on meelepärase ja 
tasuva töö olemasolu või selle puudumine.  Meelepärane elukeskkond võib 
samuti olla rände põhjuseks, kuid ainult tingimusel, et sobiva töö tegemise 
võimalus on olemas.

Arvestades Pärnumaa tööturu suhteliselt nõrka positsiooni Eestisiseses 
konkurentsis, ei ole ainult kommunikatsioonile keskenduv 
turundustegevus efektiivne. Kommunikatsioonil on oma kindel roll 
turundustegevuses, kuid see peab põhinema sisulistel väärtustel, mida 
suudetakse pakkuda.

Seetõttu vajame väärtuspõhist planeerimist ja turundusstrateegia peab 
keskenduma sisulistele arendustegevustele, millega luuakse eeldused 
atraktiivsete töökohtade loomiseks Pärnumaal. 

Konstruktiivne koostöö loob 
aluse edasiliikumiseks

Kriitilise tähtsusega on koostöö ja ühine panustamine Maavalitsuse, POL 
(Pärnumaa Omavalitsuste Liit), PEAK (Pärnumaa Ettevõtlus ja 
Arenduskeskus) ja Pärnu Linna poolt ning koostöö koordineeritus.
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Pärnumaa elu- ja töökoha turundusstrateegia on koostatud 
väärtuspõhise planeerimismetoodika alusel
Väärtuspõhine turundusstrateegia koosneb kuuest 
süsteemselt seotud otsuste grupist, tagades 
plaanide rakendatavuse ning terviklikkuse

• Esmalt on oluline leppida kokku fookus, millele kogu 
strateegia keskendub. Kokkulepitud eesmärgid peavad 
olema realistlikud ja selgelt mõõdetavad.

• Tulenevalt eesmärgist kaardistatakse olulised huvigrupid 
ning valitakse prioriteetne sihtauditoorium.

• Sihtauditooriumi ootused on aluseks väärtuspakkumise 
koostamisel. Väärtuspakkumine on turundusstrateegia 
keskne element, mis annab sisendi taktikaliste tegevuste 
planeerimiseks.

• Taktikaliste tegevuste planeerimine jaguneb kaheks: (1) 
väärtuspakkumise sisu loomine ja (2) eesmärgipõhine 
kommunikatsiooni raamistik. Mõlemad nimetatud 
turundusstrateegia osad annavad sisendi vastavate 
tegevusplaanide koostamiseks.

• Turundusstrateegia viimases osas lepitakse kokku 
tulemuste hindamise ja tegevusplaanide elluviimise 
järelvalve süsteem. Hinnang tulemustele annab 
omakorda sisendi järgmiseks planeerimisprotsessiks.

SISSEJUHATUS: TURUNDUSSTRATEEGIA STRUKTUURI SELGITUS

Eesmärgid ja 
fookus

Huvigruppide 
kaardistus ja 

siht-auditoorium

Väärtuse 
arendamine

Kommunikat-
siooniraamistik

Tulemuste 
hindamine Väärtus-

pakkumine

Allikas: Kellogg School of Management’i G-STIC planeerimismetoodika ja  Target One’i praktika
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2. Huvigruppide kaardistus ja sihtauditoorium
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3. Pärnumaa väärtuspakkumine elu- ja töökohana

4. Väärtuspakkumise sisu arendamine

5. Kommunikatsiooniraamistik

6. Tulemuste hindamise süsteem
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Elu- ja töökoha turundusstrateegia keskendub elanike arvu 
vähenemise peatamisele

Elanikkonna vähenemise peatamisel saame edukad olla 
ainult oma piiratud ressursse fokuseerides ja KOV-ide, 
tööandjate ja partnerorganisatsioonide koostööd 
arendades.

Peamine eesmärk on tööealise elanikkonna väljarände 
vähendamine ja pikemas perspektiivis kasvule pööramine Suur-
Pärnus kui peamises ettevõtluse tõmbekeskuses

Lisaeesmärk on kõrge lisandväärtusega töökohtade osakaalu 
kasvatamine Pärnumaal. 

Kaasneva efektina tööhõive olukorra paranemisele peamises 
ettevõtluse tõmbekeskuses näeme positiivset mõju kogu 
Pärnumaale. Uued loodavad töökohad pakuvad rakendust ka 
teiste Pärnumaa valdade elanikele.

Fookused

1. Läheneme potentsiaalsetele uutele elanikele läbi tööandjate. 
Pärnumaa elu- ja töökeskkonna turundusstrateegia keskendub 
koostööle tööandjatega, mille kaudu luuakse eeldused 
tööealise elanikkonna hoidmiseks ja tagasi meelitamiseks 
Pärnumaale.

2. Kõige olulisem on ettevõtja toetusloogika väljatöötamine (sh 
toetuse tagamine eelnevaga seotud töötajate sihtgruppidele)

3. Keskendume koostööle ühendades valdkonnaga seotud 
osapooled toimima ühtse eesmärgi saavutamiseks

1. EESMÄRGID JA FOOKUS

Eesmärgid ja 
fookus

Huvigruppide 
kaardistus ja 

siht-auditoorium

Väärtuse 
arendamine

Kommunikat-
siooniraamistik

Tulemuste 
hindamine Väärtus-

pakkumine
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1. EESMÄRGID JA FOOKUS

Tegevuste edukust mõõdame läbi tööealise elanikkonna 
arvu ja keskmise tulumaksu laekumise 

Suur Pärnu piirkonnas tööealise elanikkonna vähenemise peatamine

Baasnäitajad: Registreeritud tööealiste elanike arv Suur Pärnus kokku. 2016 1. jaanuari seisuga oli 
tööealiste elanike arv Suur Pärnus 36197 (ja 50949 Pärnu Maakonnas), mis kahaneb  suurusjärgus 2% 
aastas.

Eesmärk: Saavutada 2020. aasta lõpuks olukord, kus tööealiste elanike arv ülalnimetatud 
omavalitsusüksustes ei ole väiksem kui aasta 2016 alguses.

Kaudse mõju hindamine: Tagada Pärnu Maakonnas väljarände vähenemine.  

Kõrge lisandväärtusega töökohtade osakaalu kasvatamine

Baasnäitajad: Kõrgemat lisandväärtus näitab kaudselt töötasu ja mõõdikuna on võimalik kasutada 
tulumaksu laekumist. Tulumaksu Eesti keskmine kuus on 54,6 eurot sh. Suur Pärnus 46,2  ja Pärnu 
Maakonnas 45,6 eurot (jaanuar kuni mai 2016 andmete alusel). Tulumaks per capita on Suur Pärnu 
piirkonnas 84,6% Eesti keskmisest

Eesmärk: Tõsta tulumaks per capita Suur Pärnu piirkonnas 90%-ni Eesti keskmisest aastaks 2020

Allikas: Rahandusministeeriumi tasandusfondide alusinfo, MTA tulumaksulaekumise info mai 2016
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1. EESMÄRGID JA FOOKUS

Peamine eesmärk: Tööealise elanikkonna languse peatamine Suur Pärnus 

Koostöö fookus: Partnerid

Esmane fookus: Tööandjad

Oodatav mõjuks eelnevale oleks: Mujale õppima läinud noorte tagasirände 
soodustamine; Mujale tööle läinute tagasiränne; Mujalt Eestist Pärnumaale elama 
asujate arvu kasvatamine; Pärnumaa elanike tööandjatele vajaliku kvalifikatsiooni 
tõstmine

Tööandjate toetuse tagamise ja laiema mõju saavutamise eelduseks on laiema 
partnerite võrgu kaasatus. Koostöö fookuseks on koostöömudeli loomine KOVide ja 
partnerorganisatsioonidega töökohtade loomise soodustamiseks (sh koostöömudel 
Töötukassaga).

Kaudseks kuid oluliseks taustafookuseks on haridussüsteemi taseme parendamine sh 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja TÜ Pärnu Kolledži tugevdamine läbi koostöö 
arendamise.

Tulemuste saavutamiseks piiratud ressurssidega on oluline tegevused fokuseerida kõige 
olulisema mõju suunas. Esmaste fookustena lepiti kokku:
Pärnumaa suurte tööandjate toetamine ja
Kõrge lisaväärtusega töökohtade loomise toetamine

Teisejärguliste eesmärkidena kaaluti ettevõtjate Pärnumaale elama meelitamist ja  
avaliku sektori töökohtade toomist Pärnusse

Arendusfookus: Info ja tugi
Tulemuse ja positiivse kajastuse tagamiseks on oluline tööandjatele suunatud 
toetusloogika väljatöötamine, mis toetaks uute püsitöökohtade loomisega seotud 
väljakutsete lahendamist. Fookuseks on ettevõtja toetusloogika väljatöötamine / 
tootestamine (sh toetuse tagamine potentsiaalsete uute töötajate sihtgruppidele)

Sisemiseks fookuseks on kohapealne hea koostöö nii projekti läbiviimisel kui edasise 
koostöö tegemisel. 

Pärnumaa tuntuse ja maine kasvatamine atraktiivse töö- ja elukohana.

Oodatav tulemus
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6. Tulemuste hindamise süsteem
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Turundusstrateegia realiseerimise esimeses etapis pöörame 
peamise tähelepanu tööandjatele
Primaarse sihtauditooriumi moodustavad Pärnumaa  
ettevõtted ja IKT sektori ettevõtted mujalt Eestist 
(Tallinnast / Harjumaalt).

• Makrotasandil eristame kolme suuremat huvigruppi, kes 
on meie turundustegevusest mõjutatud: (1) töötajad, (2) 
tööandjad ja (3) koostööpartnerid.

• Esmase sihtauditooriumi moodustavad need tööandjate 
segmendid, kellega koostöös on kõige reaalsem saavutada 
esmaseid tulemusi eesmärkide poole liikumise teel. Need 
on (1) piirkonnas tegutsevad suuremad ettevõtted ning 
(2) ITK ning uute tehnoloogiate valdkonna ettevõtted, 
mis asuvad mujal Eestis, ent on potentsiaalselt huvitatud 
looma töökohti Pärnusse. 

• Sekundaarse sihtauditooriumi moodustavad need 
töötajate segmendid, kes pakuvad enim huvi meie 
fookuses olevatele tööandjatele: 

Järgnevalt on käsitletud kõikide makrosegmentide jagunemist 
segmentideks ja sihtgruppideks täpsemalt. Eraldi on esile 
toodud (punased) sihtgrupid, kellele fokuseeritakse projektiga 
seotud tegevused.

2. HUVIGRUPPIDE KAARDISTUS JA SIHTAUDITOORIUM

Eesmärgid ja 
fookus

Huvigruppide 
kaardistus ja 

siht-auditoorium

Väärtuse 
arendamine

Kommunikat-
siooniraamistik

Tulemuste 
hindamine Väärtus-

pakkumine
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2. HUVIGRUPPIDE KAARDISTUS JA SIHTAUDITOORIUM

Tööandjate makrotasandil on põhifookuses üle 30 
töötajaga kohapealsed ettevõtted

Tööandjad

Turism ja 
teenindus

Tööstus ja 
tootmine

IKT ja uued 
tehnoloogiad

Pärnumaa 
ettevõtted

Ettevõtted 
mujalt Eestist

Pärnumaa 
ettevõtted

Ettevõtted 
mujalt Eestist

Pärnumaa 
ettevõtted

Ettevõtted 
mujalt Eestist

1. Üle 30 töökohaga ettevõtted 2. Üle kümne töökohaga ettevõtted3. Aasta läbi toimivaid töökohti 
loovad ettevõtted

Esmane tähelepanu pööratakse:

1. Pärnumaal tegutsevatele või ärihuvisid omavatele rohkem kui 30 töökohaga ettevõtted 
(põhifookusega  tööstus- ja tootmisettevõtetele) ehk 100 suuremat tööandjat.

2. Pärnumaale töökohtade loomisest potentsiaalselt huvitatud IKT ja uute tehnoloogiate 
valdkonna ettevõtetele

3. Aasta läbi toimivaid töökohti loovatele turismi ja teenindussektori ettevõtetele
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2. HUVIGRUPPIDE KAARDISTUS JA SIHTAUDITOORIUM

Töötajate keskendume vaid teises järjekorras ja toetades 
tööandjate huvisid konkreetsete sihtgruppide osas

Töötajad

Õppurid Tootmistöölised TeenindajadSpetsialistid

Pärnumaal 
õppijad

Pärnumaalt 
pärit mujal 

õppijad

Mujalt pärit 
mujal õppijad

Pärnumaa 
elanikud

Töötajad 
teistest 

piirkondadest*

Pärnumaa 
elanikud

Töötajad 
teistest 

piirkondadest*

Pärnumaa 
elanikud

Töötajad 
teistest 

piirkondadest*

Töötajate grupile ei läheneta eraldiseisvate aktsioonide põhiselt vaid peamiselt koostöös ettevõtetega, toetades nende 
algatatud aktsioone:

• Peamises fookuses on segmendid, millest on enim huvitatud (esmasesse sihtauditooriumisse valitud) tööandjad 
• Tulevikule suunatud lähenemisena on eraldi fookusena välja toodud Pärnumaaga seotud ameti- ja kõrgkoolide õpilased 

ning üliõpilased. 

* Täpsem piirkond valitakse vastavalt konkreetse ettevõtte soovidest lähtuvalt
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2. SEGMENTEERIMISMUDEL JA SIHTAUDITOORIUM

Koostööpartneritel on oluline roll tegevuste läbiviimisel

Partnerid

Kommunikat-
siooni partnerid

Haridus-
valdkond

Elukoha 
leidmineVärbamine

Töötukassa

Kaubandus-
Tööstus Koda 

(Pärnu)

Pärnumaa 
ameti- ja 

kõrgkoolid

Kõrgkoolid 
mujal Eestis 

(projektipõhine)

Tööjõurendi-
firmad

Kinnisvara-
firmad

Koostööpartnereid kaasatakse väärtuse loomesse ja kommunikatsiooni vastavalt ühiste huvide väljaselgitamisele 
tööandjate ja koostööpartnerite vahel.

Põhitoetus

Pärnu 
Maakonna 

KOVid

Rajaleidja 
(Innove)

Piirkonda 
propageerivad 

MTÜd
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Pärnumaa elu- ja töökoha väärtuspakkumine peab võtma 
arvesse nii tööandjate kui töötajate vajadusi
Väärtuspakkumine on kombinatsioon sihtauditooriumi 
ootustest ja Pärnumaa poolt koostöös partneritega 
pakutavatest väärtustest

Erinevalt muudest turundusstrateegia osadest, mis on pidevas 
muutumises, moodustab väärtuspakkumine stabiilse keskuse, 
mis loob aluse taktikaliseks tegevuseks. Samuti määratleb 
väärtuspakkumine brändi lubaduse ja eristumisaluse 
võrrelduna konkurentidega.

Pärnumaa väärtuspakkumise koostamisel tuleb ühelt poolt 
arvesse võtta erinevate otsustuskriteeriumite olulisust 
sihtauditooriumile (tööandjate poolt töökohtade loomise 
kontekstis; töötajate jaoks Pärnumaale jäämise või kolimise 
kontekstis). Teiseks on oluline nendele ootustele lahenduste 
pakkumise teostatavus ning kvaliteet võrrelduna 
konkureerivate sihtkohtadega. 

Pärnumaa konkurendid võib jagada tinglikult kolme rühma 
Tallinn/Harjumaa, teised Eesti maakonnad ja Soome.

Optimaalne on seesugune väärtuspakkumine, mis pakub 
lahendust sihtauditooriumi jaoks olulistele ootustele ja loob 
väärtust kõigile osapooltele – töötajatele, tööandjatele ning 
Pärnumaale.

3. PÄRNUMAA VÄÄRTUSPAKKUMINE ELU- JA TÖÖKOHANA

Eesmärgid ja 
fookus

Huvigruppide 
kaardistus ja 

siht-auditoorium

Väärtuse 
arendamine

Kommunikat-
siooniraamistik

Tulemuste 
hindamine Väärtus-

pakkumine
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Väärtustegurite kaasamise otsustamiseks kasutame nende 
olulisuse ja kasutatavuse hindamist

3. PÄRNUMAA VÄÄRTUSPAKKUMINE ELU- JA TÖÖKOHANA

Hindamisprotsessi läbiviimisel:

1. Hindasime PEAK’i poolt tänaseks kogutud informatsiooni põhjal võimalikke väärtustegureid ja nende 
kasutatavust 

2. Viisime läbi uuringu tööandjate esindajate sisendi kogumiseks
3. Täpsustasime tulemusi projekti osapoolte ja ettevõtjatega struktureeritud intervjuude käigus

Väärtustegurite hindamistabel

No Väärtustegurid
Suhteline 
olulisus

Suur Pärnu 
(täna)

Tallinn / 
Harjumaa

Teised 
maakonnad Soome

Konku-
rentide 

keskmine Võrdlus Kasutatavus
1 Üldine palgatase 3,90 2,80 4,00 3,00 5,00 4,00 -1,20 1,80
2 Elukeskkonna meeldivus / paeluvus 4,10 4,10 4,00 3,00 4,00 3,67 0,43 3,43
3 Kodu loomise võimalused (kvaliteedi ja kulu suhe) 4,40 3,20 3,00 4,00 2,00 3,00 0,20 3,20
4 KOVi teenuste kättesaadavus (lasteaia kohad, koolid jne) 3,90 3,20 2,00 3,00 4,00 3,00 0,20 3,20
5 KOVi teenuste tase (lasteaia kohad, koolid jne) 4,50 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 0,00 3,00
6 Info kättesaadavus ja asjaajamise lihtsus töökoha otsimisel 4,40 2,60 4,00 3,00 3,00 3,33 -0,73 2,27

7
Info kättesaadavus ja asjaajamise lihtsus elukoha 
vahetamisel 2,80 3,40 3,00 4,00 2,00 3,00 0,40 3,40

8 Ümberõppe võimalused 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00
9 KOVi toetus elama asumisel Pärnusse 3,40 2,40 3,00 3,00 3,00 3,00 -0,60 2,40

10 Toetusteenused ettevõtetele töökohtade loomisel 3,50 2,90 4,00 3,00 2,00 3,00 -0,10 2,90
11 Infrastruktuuri olemasolu tootmise laiendamiseks 4,60 3,20 3,00 3,00 3,00 3,00 0,20 3,20
12 Kooli ja lasteaiakohtade leidmine töötajatele 4,20 2,90 2,00 3,00 3,00 2,67 0,23 3,23
13 Inimestele Pärnusse kolimise toetusteenused KOV’ilt 3,50 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 -0,20 2,80
14 Bürokraatia vähendamine 3,80 3,10 3,00 3,00 3,00 3,00 0,10 3,10
15 Pärnust pärit õppuritele praktikakohtade leidmine 3,90 3,10 3,00 3,00 3,00 3,00 0,10 3,10
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Kaardistatud tegurite väärtuse ja kasutatavuse analüüsi 
tulemusel oleme valinud sobivat sisendid väärtuspakkumisele

3. PÄRNUMAA VÄÄRTUSPAKKUMINE ELU- JA TÖÖKOHANA

O
lu

lis
us

 si
ht

au
di

to
or

iu
m

ile

Võimalus kasutada väärtuspakkumisesväike suur

Arenduspotentsiaal
suur

Tänased tugevused
1

2

3

4

6

Üldine palgatase
Elukeskkond

Kodu loomise võimalused

KOVi teenuste* kättesaadavus

1

23

5

Töökoha otsimise lihtsus

4

5

6

7

8

Toetusteenused ettevõtetele 
töökohtade loomisel

9

10

11 Infrastruktuuri olemasolu

14

Pärnust pärit õppuritele 
praktikakohtade leidmine

* KOV teenuste alla kuuluvad lasteaia, kooli jm elanikele suunatud teenused.

7

8

15

12

9 Elukoha vahetuse lihtsus

Ümberõppe võimalused

Kooli ja lasteaiakohtade
leidmine tööandja kaudu

Pärnusse kolijale 
toetusteenused KOVilt

13

Bürokraatia vähendamine

10

KOVi teenuste tase

KOVi toetus elama 
asumisel Suur Pärnusse

11

12

13 14
15
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Optimaalse väärtuspakkumise moodustavad tegurid, mis 
loovad kõigile osapooltele väärtust

Kõrge potentsiaaliga tegurid3 V Turundusväärtuse raamistik

Väärtus
tööandjale

3. PÄRNUMAA VÄÄRTUSPAKKUMINE ELU- JA TÖÖKOHANA

OVP
2

45

6 810

2

4

6

Elukeskkond

KOVi teenuste* kättesaadavus

5

Töökoha otsimise lihtsus

Toetusteenused ettevõtetele 
töökohtade loomisel

10

11 Infrastruktuuri olemasolu

Pärnust pärit õppuritele 
praktika kohtade leidmine

15

12 Kooli ja lasteaiakohtade 
leidmine töötajatele

KOVi teenuste tase

11

15

12
8 Ümberõppe võimalused

3 Kodu loomise võimalused

3

Grupp - olulised

Grupp – mitte kõigile kordaminev
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Keskseks väärtuseks on töökohtade loomise lihtsustamine

3. PÄRNUMAA VÄÄRTUSPAKKUMINE ELU- JA TÖÖKOHANA

Keskne väärtus: Töökohtade loomise lihtsus tööandjatele
• Investeeringuteks vajaliku infrastruktuuri pakkumine
• Lihtne asjaajamine – KOVide tugiteenused
• Soodustused ja toetusteenused uute töökohtade loomisel
• Partnerite võrgustik näiteks vajaliku tööjõu värbamisel

Toetavad väärtused:
Sobiva töö leidmise ja ümberõppe teenused
• Infoteenused potentsiaalsetele tööotsijatele
• Praktikakohtade pakkumine Pärnumaalt pärit õppuritele koostöös 

tööandjatega
• Ümberõppe korraldamine koostöös töötukassa ja ettevõtetega

Uue kodu leidmise teenused
• Infoteenused elamispindade kohta
• Koostöömudel kinnisvarafirmade ja KOVide vahel
• Lasteaia- ja koolikohtade leidmise teenused KOVide poolt 

Nauditav ja turvaline elukeskkond
• Ilus linna- ja looduskeskkond
• Suurepärased vaba aja veetmise ja kultuuritarbimise võimalused
• Hea tasemega koolid ja lasteaiad
• Hea asukoht – Tallinna ja Riia vahel

Töökohtade 
loomise lihtsus

Uue kodu leidmise 
teenused
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Oluline on lihtsustada suuremate ettevõtete töökohtade 
loomist ja töötajate Pärnusse kolimist

4. PÄRNUMAA VÄÄRTUSPAKKUMISE SISU ARENDUS

Põhifookused
1. Suhtehalduse kompleks TOP 100 tööandjatele
Lihtsustatud infrastruktuuriga seotud informatsiooni kättesaadavus/süsteemsus
Toetusmeetmete ja nendega seotud infole parema ligipääsu võimaldamine
KOV teenustele ligipääsu tagamine uute töökohtade loomise toetamiseks
Partnervõrgustiku kaasatus vajaliku tööjõu värbamisel

2. Töötajatele suunatud KOV teenuste kättesaadavus – infoteenus ja teenuse 
kättesaadavus
Tööandjatele suunatud infoteenus sihtgrupile suunatud argumentidega
Infoteenused potentsiaalsetele tööotsijatele seotult toetavate teenustega
Uue kodu leidmise teenused
• Infoteenused elamispindade kohta
• Lasteaia- ja koolikohtade leidmise teenused KOVide poolt 
Praktikakohtade pakkumine Pärnumaalt pärit õppuritele koostöös tööandjatega

Toetavad tegevussuunad 
Inkubatsioon Uute ettevõtete/ideede inkubatsiooni ja toetusvõimalused
Ümberõpe Täiendkoolitused ja ümberõppe info vahetus. Ümberõppe korraldamine 
koostöös ettevõtete, Töötukassa ja Pärnumaa Kutsehariduskeskusega.

Teema Hinnang lahendusele

1. Suhtehalduse funktsiooni loomine
PEAK loob ettevõtluskonsultandi baasil 
TOP 100 ettevõtte 
suhtehaldusfunktsiooni täpsustades 
vastava  ülesandepüstituse

2. Infoteenuste kättesaadavuse 
parandamist alustatakse tänaste 
Pärnuga seotud veebide kliendikeskse ja 
atraktiivse väljanägemise tagamisest.
PEAK koordineerib vastava 
ülesandepüstituse koostamist 

Toetavate tegevussuundade lahendused 
luuakse juba käimasolevate 
tegevussuundade kaudu 
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Arengusuundade valimine lähtub tänase olukorra 
hinnangust ja vajadusest fokuseerida tegevusi üksikute 
oluliste teemade lahendamiseks

4. PÄRNUMAA VÄÄRTUSPAKKUMISE SISU ARENDUS

1. Turundusaktsioone teostataks vaid reaalse sisu olemasolul. Me ei esita sõnumeid, millel puudub reaalne sisu või 
konkreetne taust. 

2. Piiratud ressursside tingimustes keskendume ainult üksikutele tegevussuundadele. Me ei suuda liiga laias 
valdkonnas tegevusi koordineerida, läbi viia ja ka ressursiga tagada. Parima tulemuse saame kui teeme hästi ära 
mõned üksikud ülesanded

3. Valitud arendustegevused  peavad toetuma meie tugevustele. Valikud teeme ennekõike sellest lähtuvalt, mis 
valdkonnas suudame olla ka sisuliste tegevuste osas võimekad ja konkureerivatest piirkondadest eristuda.

4. Arenduse põhifookused valitakse lähtuvalt nende parimast sobivusest väärtuspakkumisega. Arvestame eelnevaid 
põhimõtteid ja alustame sellest, mis tegevused aitavad meid kõige rohkem edasi ja seda mõistlike investeeringutega. 
Kohe kui üks põhifookus on teemana lahendatud valitakse põhifookustesse uus tegevus ja muudetakse teostatud 
fookus toetavaks tegevussuunaks.

5. Toetavad tegevussuunad on põhifookustele lisaks planeeritud tegevussuunad, mis omavad toimimiseks vajaliku 
ressurssi ja kaudselt tagavad üldise eesmärgi suunas liikumist. 

Arenduspõhimõtted
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Eesmärgipõhine kommunikatsiooni planeerimine tagab 
kommunikatsiooni efektiivsuse ja süsteemsuse

Lühiajalised kommunikatsioonieesmärgid tuletatakse strateegilistest eesmärkidest

Eesmärgipõhine kommunikatsiooniraamistik määrab piirid, mille raames töötatakse välja taktikalisi 
kommunikatsiooniplaane.  Eesmärgipõhine kommunikatsiooniraamistik süstematiseerib erinevatele 
sihtgruppidele suunatud kommunikatsioonitegevused lähtudes strateegilistest eesmärkidest tuletatud 
taktikalistest kommunikatsioonieesmärkidest ning eesmärgi täitmiseks sobivaimatest meetoditest ning 
optimaalseimatest kanalitest.

Kommunikatsiooni sisendiks on tegu

Kommunikatsioonialaseid tegevusi planeerides on oluline järgida põhimõtet, et kommunikatsiooni 
sisendiks on tegu. See tähendab seda, et kommunikatsiooniplaan lähtub punktis 4 käsitletud 
väärtuspakkumise sisu arenduse edusammudest.  

Oluline on eristada kommunikatsioonisõnumeid eri tasanditel

Tagamaks kommunikatsiooni sõnumite terviklikkust ja relevantsust on otstarbekas eristada 
kommunikatsiooni tasandeid. Pärnumaa elu- ja töökeskkonna kommunikatsioonis on kolm tasandit, mille 
puhul sõnumite valikul lähtutakse põhimõttest, et mida täpsemalt on võimalik defineerida auditoorium, 
seda spetsiifilisem võib olla sõnum ja vastupidi. Kommunikatsioonitasandite vahelised üleminekud on 
sujuvad, mistõttu eri tasandite sõnumeid kombineeritakse vastavalt kontekstile. 

4. KOMMUNIKATSIOONIRAAMISTIK
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Kommunikatsioonieesmärgid keskenduvad keskpikas 
perspektiivis tööandjatega koostöö parandamisele ja 
potentsiaalsete töötajate teadlikkuse tõstmisele 

Pärnumaa tööealise 
elanikkonna vähenemise 

peatamine

Kõrge lisandväärtusega 
töökohtade osakaalu 

kasvatamine Pärnumaal

Strateegilised eesmärgid Kommunikatsioonieesmärgid

Lähenetakse projektipõhiselt ja 
kommunikatsioonieesmärke esialgu ei 
püstitata

Ettevõtlus- ja tööandjasõbraliku piirkonna 
maine loomine

Koostöö parandamine suurte tööandjatega

Tööandjatele sobiliku sihtgrupi teadlikkuse 
kasv töötamisvõimalustest kodumaakonnas

Pärnumaalt pärit õppurite teadlikkuse kasv 
praktikavõimalustest kodumaakonnas 

4. KOMMUNIKATSIOONIRAAMISTIK
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Pärnumaa elu- ja töökoha kommunikatsioonis saame 
eristada kolme tasandit

Üldine Täpne

Tä
pn

e
Sõ

nu
m

Auditoorium

Maine tasand

Sihtgrupi
tasand

Individuaalne 
tasand

Maine tasand. 
Sihtauditoorium ei ole täpselt määratletud, 
mistõttu sõnumid on kõige üldisemal 
tasemel. Sõnumid eeskätt 
väärtuspakkumise kesksest väärtusest.

Sihtgrupi tasand. Sõnumid lähtuvad 
vastava sihtgrupi peamistest ootustest ja 
huvidest. Rõhutatud on väärtuspakkumise 
elemendid, mis on antud sihtgrupi jaoks 
relevantsed

Individuaalne tasand. Kommunikatsioon 
on suunatud ühele organisatsioonile või 
persoonile ja kommunikatsiooni eesmärk 
on saavutada kokkulepe või sooritus. 
Sõnum võtab arvesse adressaadi eripära.

4. KOMMUNIKATSIOONIRAAMISTIK



Kommunikatsioonimudel süstematiseerib  eri tasandite 
kommunikatsioonisõnumeid

Tööandjad

• Infrastruktuuri pakkumine
• KOVi tugiteenused töökohtade 

loomisel
• Lihtne asjaajamine
• Partnerite koostöövõrgustik

Pärnumaa on ettevõtluse ja tööandja-
sõbralik piirkond, kus majandustegevuse 
laiendamine ja töökohtade loomine on 
kohalike omavalitsusüksuste poolt toetatud 
ning tehtud võimalikult lihtsaks.

Maine tasand

Sihtgrupi tasand

Individuaalne tasand

Suhtehalduri  teenus (top 100)

• Individuaalsed kokkulepped 
vastavalt tööandja vajadustele ja 
KOVi võimalustele

Töötajad

• Aitame leida sobiva töö.
• Kodu soetamine Suur Pärnus
• Turvaline ja nauditav elukeskkond
.

Õppurid

• Leia sobiv praktikakoht 
kodumaakonnas

.

4. KOMMUNIKATSIOONIRAAMISTIK

Praktikakohtade teavitus 

• Võimalusel  kooli või 
persoonipõhine teavitus 
praktikakohtade leidmiseks 
kodumaakonnas
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Eesmärgipõhine kommunikatsiooniraamistik optimeerib 
kommunikatsiooni suunatud vahendite kasutuse

Koostöö 
tööandjatega

Pakume 
töökohtade 
loomiseks soodsat 
keskkonda

Suhtehaldur

www.parnumaa.ee

Üritused / partnerid

Tegevusplaan

Kommunikatsiooni-
eesmärk

Sihtauditoorium Sõnum Kanalid Tegevused

Pärnumaa 100 
suuremat 
tööandjat 

Tööandjatele 
sobiva töötajate 

sihtgrupi 
teadlikkuse 

kasvatamine

Leia sobiv töö- ja 
elukoht Suur 
Pärnu piirkonnas

PR

www.parnumaa.ee
Tegevusplaan

Tootmistööst 
huvitatud 25 – 50 
aastased 
Pärnumaa 
elanikud

Sotsiaalmeedia

Pärnumaalt mujale 
õppima läinud 

noorte suhtumise 
muutmine

Leia sobiv 
praktikakoht 
kodumaakonnas

Sotsiaalmeedia 

www.parnumaa.ee Tegevusplaan

Pärnumaaga 
seotud üliõpilased 
ja ametikoolide 
õpilased

Üritused /partnerid

Ettevõtlus- ja 
tööandjasõbraliku 
piirkonna maine 

loomine

Pärnumaa on 
ettevõtluse ja 
tööandjasõbralik 
piirkond

PR Tegevusplaan
Pärnumaa ja muu 
eesti ettevõtted 
laiemalt

4. KOMMUNIKATSIOONIRAAMISTIK
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6. TULEMUSTE HINDAMISE SÜSTEEM

Plaanide elluviimise tagamiseks ja  tegevuste tulemuslikkuse 
hindamiseks luuakse Pärnumaa turunduskomitee

Turunduskomitee eesmärk ja funktsioonid
• Turunduskomitee on eri osapoolte koostööd koordineeriv ja Pärnumaa elu- ja töökoha turundusstrateegia elluviimist jälgiv 

koostöökogu
• Turunduskomitee kogunemine ja sisemine toimimine reguleeritakse eraldi reglemendiga, mille loodud komitee oma esimesel 

kohtumisel heaks kiidab
• Turunduskomitee põhifunktsioonideks on lühidalt järgmine: 
• Kokkulepitud eesmärgi poole liikumise tagamine;
• Turundusstrateegia kinnitamine ja tegevuste vastavuse tagamine kinnitatud strateegiale ja efektiivsuse ootustele;
• Eri valdkondade tegevusplaanide kinnitamine ja tegevuse vastavuse tagamine turundusstrateegia ja  väärtuspakkumisega
Turunduskomitee koosseis
• Turunduskomitee juhtiv partner on PEAK, kes korraldab turunduskomitee tööd.
• Turunduskomitee liikmeteks on Pärnu Linnavalitsuse, POL’i, Maavalituse ja PEAK esindajad.
• Komiteesse kaasatakse otsuseid toetama erinevaid osapooli
Jälgitavad KPI’d (tähtsamad tulemust mõjutavad mõõdikud on täpsustatud turundusstrateegias)
• Strateegilised näitajad:

• Registreeritud tööealiste elanike arv Suur Pärnus
• Registreeritud tööealiste elanike arv Pärnu maakonnas tervikuna
• Suur Pärnu piirkonnas tasutud eraisiku tulumaks per capita suhe Eesti keskmisse näitajasse

• Taktikalise tegevuse mõõdikud (täpsustatakse komitees):
• Tööandjate rahulolu koostööga PEAK-iga, seotud KOVidega ja partneritega;
• Pärnumaal elavate tootmistööliste segmendi teadlikkus töötamise võimalustest
• Pärnumaalt pärit õppurite hoiakud Pärnumaale elama asumise suhtes pärast õpingute lõppu


