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RESÜMEE 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus viis ajavahemikul 08.2020-06.2021 läbi Tallinna koduta inimeste uuringu. 

Eelmine sarnane uuring viidi läbi üheksa aastat tagasi, 09.2011-01.2012. 

Uuringu eesmärk oli selgitada koduta inimeste arv, olukord ja teenuste vajadus Tallinnas, sh võrrelda 

uuringu tulemusi 2011. aastal läbi viidud analoogse uuringuga. 

Uuringu hüpotees oli, et koduta inimeste arv on Tallinnas üheksa aasta jooksul vähenenud, sh on 

vähenenud välitingimustes ja elamiseks mitte ettenähtud kohtades elavate kodutute arv. 

Andmete kogumine viidi läbi neljas osas: tänavaküsitlus (kodutute päevakeskus, supiköögid, jaamad, 

turud), elamiseks mitte ette nähtud kohtades elavate inimeste küsitlus (mahajäetud majad, eluruumiks 

mittesobivad ehitised, ajutised ehituslikud konstruktsioonid jms), majutusteenuseid kasutavate 

inimeste küsitlus (öömajad, varjupaik, sotsiaalmajutusüksused, ühiselamu), resotsialiseerimisteenuse 

järjekorras olevate inimeste andmete kogumine (kirjalike materjalide, linnaosade valitsuste otsuste 

alusel).  

Küsitlusega selgitati Tallinna kodutute sugu ja vanus, elamise koht praegu ja enne kodutuks jäämist, 

kodutuks jäämise põhjused, koduta olemise aeg, dokumentide olemasolu, õpitud erialad ja ametid, 

töösuhted ja sissetulekud, teenuste kasutamine ning ootused iseendale ja Tallinna linnale.  

Tulemusi võrreldi üheksa aastat tagasi läbi viidud uuringu tulemustega, analüüsis kasutati ka teiste 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse poolt läbi viidud uuringute ja statistikakogumike andmeid. 

Uuringus selgus, et Tallinnas oli seisuga 10.2020 ligikaudu 827 kodutut, sh 82 tänavakodutut, kes elasid 

tänaval ja varjualustes. 

Uuringu hüpotees leidis tõestust. Tallinna kodutute arv vähenes üheksa aastaga 398 inimese võrra 

(32,5%). Tänavakodutute arv vähenes 64 võrra (43,8%). Koduta laste arv vähenes 82 võrra (44,8%). 

Uuringus selgus, et kodutute vanus on kasvanud ja koduta olemise aeg on pikenenud.  

Uuringu kokkuvõttes on esitatud ettepanekud sotsiaalteenuste arendamiseks Tallinnas. Vaja on 

korrigeerida kodutute päevakeskuse ja öömajade lahtiolekuaegu, arendada kodutute päevakeskuse 

teenuseid, parandada sotsiaalmajutusüksustes elamistingimusi, tõhustada resotsialiseerimist jm. 

 

 

Märksõnad: kodutu, koduta inimene, tänavakodutu, resotsialiseerimine, öömaja, varjupaik, 

sotsiaalmajutusüksus, ühiselamu. 
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1. SISSEJUHATUS 

1.1. Ülevaade osutatavatest teenustest 

1.1.1. Tallinna neljaastmeline resotsialiseerimise süsteem 
Tallinna linnas on loodud neljaastmeline koduta inimeste resotsialiseerimise süsteem, mida toetavad 
erineva mugavusastmega majutamise võimalused, sh alates madalamast tasemest: 

˗ vältimatu sotsiaalabi öömajad ja varjupaik; 

˗ resotsialiseerimine sotsiaalmajutusüksustes ja varjupaigas; 

˗ resotsialiseerimine ühiselamus; 

˗ sotsiaal- ja munitsipaaleluruumid (iseseisvalt elamisega toime tulijatele). 

Vältimatu sotsiaalabi öömajad ja varjupaik  

Kodutute öömajades ööbivad inimesed, kes kasutavad vältimatu sotsiaalabi majutamise võimalust. 

Teenus on Tallinna elanikele tasuta, teistele alates neljandast ööst 8,80 eurot 12 h. 

Vältimatu sotsiaalabi varjupaigas elavad koduta inimesed, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole 

võimelised öömajateenust kasutama. Inimestele tagatakse hooldus ja toitlustamine. Teenus on 

Tallinna elanikele tasuta, teistele alates neljandast ööpäevast 16,90 eurot 24 h. 

Resotsialiseerimine sotsiaalmajutusüksuses ja varjupaigas 

Sotsiaalmajutusüksustes elavad inimesed 1–15-kohalistes tubades. Voodikoht maksab vastavalt ühes 

toas elavate inimeste arvule 30–90 eurot kuus, lastel 10 eurot kuus. Elanikega sõlmitakse 

resotsialiseerimisteenuse leping.  

Varjupaigas elavad koduta inimesed, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised 

sotsiaalmajutusüksuses elama, sest nad vajavad püsivat hooldust. Inimestele tagatakse hooldus ja 

toitlustamine. Elanikega sõlmitakse resotsialiseerimisteenuse leping. Teenuse hind on 625 eurot kuus, 

millest klient tasub 95% sissetulekust (10.2020 andmetel keskmiselt 350 eurot kuus). 

Resotsialiseerimine ühiselamus 

Ühiselamus elavad inimesed 1–2-kohalistes kööginurga ja duširuumiga tubades. Kahekesi elavad vaid 

abielupaarid või täiskasvanud lapsed koos vanemaga. Lisaks voodikoha tasule, mis on 90 eurot 

ühekohalises toas ja 70 eurot kahekohalises toas, tasuvad elanikud tarbitud elektri, vee ja kütte eest. 

Sotsiaal- ja munitsipaalmajad 

Sotsiaal- ja munitsipaalmajad on linnale kuuluvad üürimajad. Sotsiaaleluruumi saavad taotleda 

sotsiaalteenust vajavad isikud. Inimesele või perekonnale on kasutamiseks oma eluruum. 

Elamistingimused on nagu tavalises korterelamus. Tasuda tuleb üüri ja kommunaalteenuste eest. Üüri 

(soodus)hind on linna poolt kehtestatud ja sõltuvalt hoonest 0,61 kuni 5,21 eurot ruutmeetri kohta. 

1.1.2. Kodutute majutuskohtade arv Tallinnas 
Koduta inimeste teenindamiseks on Tallinna linna rahastamisel kokku 750 majutuskohta (2011. aastal 

628 majutuskohta), sh 670 kohta Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses (linna asutus) ja 80 kohta Tallinna 

Hoolekande Keskuses (mittetulundusühing). 
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Teenus Asukoht Kohtade arv 

Vältimatu sotsiaalabi  
Alasi 8 öömaja 60 
Merelahe tee 4 öömaja 26 
Kauge 4 varjupaik 15 

Resotsialiseerimine varjupaigas Kauge 4 varjupaik 45 

Resotsialiseerimine 
sotsiaalmajutusüksuses 

Akadeemia tee 34 A-osa 31 
Akadeemia tee 34 B-osa 13 
Akadeemia tee 34 C-osa 25 
Tuulemaa 6 198 
Paagi 8 40 
Männiku tee 92 92 
Varre 7 52 
Kadaka tee 153 B-korpus 40 
Mahtra 44 40 
Suur-Sõjamäe 6A 20 

Resotsialiseerimine ühiselamus Sõpruse pst 5 B-korpus 53 

KOKKU  750 

Tabel 1: Kodutute majutuskohad Tallinnas, voodikohtade arv  

Üheksa aasta (11.2011–10.2020) jooksul on linna poolt rahastatavates voodikohtades toimunud 
järgmised muudatused: 

˗ majutuskohtade arv kokku suurenenud 122 võrra; 
˗ öömajade kohtade arv vähenenud 40 võrra, sh 1 öömaja (Akadeemia tee 34 C-osa) muudetud 

resotsialiseerimisüksuseks ja hiljem sotsiaalmajutusüksuseks; 
˗ sotsiaalmajutusüksuste kohtade arv suurenenud 216 võrra, sh lisandunud 3 uut 

sotsiaalmajutusüksust (Männiku tee 92, Varre 7, Akadeemia tee B-osa) ja 4 endist 
resotsialiseerimisüksust (Mahtra 44, Kadaka te 153B, Akadeemia tee 34 C-osa, Suur-Sõjamäe 
6A nimetati 01.2020 sotsiaalmajutusüksusteks); mitmetes sotsiaalmajutusüksustes vähendati 
majutustingimuste parandamiseks kohtade arvu; 

˗ 2020. aastal lisandus 53-kohaline ühiselamu (Sõpruse pst 5 B-korpus). 

1.1.3. Muud täiskasvanute majutust sisaldavad teenused 
Alljärgnevalt anname lühiülevaate teistest Tallinna täiskasvanud isikute ajutise majutust sisaldavatest 

sotsiaalteenustest, mida kasutasid käesolevas uuringus küsitletud koduta inimesed. 

Päästearmee Lootusemaja rehabilitatsioonikeskuses on rehabilitatsiooniprogramm "Elav lootus", kuhu 

võetakse 9 kuuks elama inimesi, kes soovivad vabaneda narko- või alkoholisõltuvusest. Programmi 

sisse kuulub majutus, isiklik, hingeline vaimulik ja võlanõustamine, grupi- ja tööteraapia ning 

võimalusel peresidemete taastamine. Keskuses on 20 kohta, millest seisuga 27.10.2020 oli täidetud 11 

kohta. Töötajate hinnangul olid neist 10 (90%) koduta inimesed, kuid keegi ei olnud nõus uuringus 

osalema. 

Halastuse Misjonäride Ordu Klooster Tallinnas pakub rehabilitatsiooniteenust ja ajutist majutust kuni 

10 koduta inimesele. Tavaliselt on täidetud 2-3 majutuskohta. 

Ema-lapse turvakodu teenuse eesmärk on tagada turvaline keskkond naistele, eelkõige emale lastega, 

kes kogetud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla või muu erakorralise asjaolu tõttu vajavad ajutist 

eluaset ja abi igapäevaelu korraldamiseks. Teenus on ööpäevaringne. Ema ja teenuseosutaja sõlmivad 

teenuse saamiseks lepingu. Ema võib viibida teenusel kuni muule eluaset andvale teenusele asumiseni 

või iseseisva toimetulekuvõime taastumise või tekkimiseni. Teenust osutavad Tallinna Lastekodu Ema 

ja lapse turvakodu ning Tallinna Laste Turvakeskus.  
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Tallinna Naiste Kriisikodu on loodud perevägivalda kogenud naistele lühiajaliseks turvaliseks 

peatuspaigaks, kui koju jäämine on vägivalla, ähvarduste või hirmu tõttu ohtlik. Kriisikodusse võib 

pöörduda ka koos lastega. Kriisikodu ei võta vastu vaimse puudega, alkoholi- või narkojoobes naisi. 

Kriisikodus viibimise maksimaalne periood on kuus kuud. Teenust osutab MTÜ Tallinna Naiste 

Kriisikodu. 

 

1.2. Ülevaade varasematest uuringutest 
Käesoleva uuringu kõige keerukamaks ülesandeks oli kodutute arvu väljaselgitamine. Selleks, et 

selgitada kodutute arvu, oli vaja esmalt määratleda, kes kuuluvad kodutute hulka. Kodutuse 

definitsioonist ja uuringu sihtgrupist on ülevaade aruande metoodika osas. Alljärgnevalt on toodud 

mõned näited läbiviidud uuringutest ning kodutuse teemaga seotud statistikast. 

Rahvaloendused ja eksperthinnangud 

2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemusel oli Eestis 369, sh Tallinnas 141 kodutut. 

Rahvaloendus annab elanike jaotuse kasutatava eluruumi tüübi järgi: 1 357 058 ehk 99% elab 

eluruumis, 12 625 ehk 0,9% institutsioonis, 369 ehk 0,03% on kodutud. Viimase numbri puhul pole viga 

ilmselt mitte protsentides (näitaja, millega hinnatakse rahvaloenduse täpsust), vaid kordades. (Kiik, 

Kõre, Kõiv 2005) 

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemusel oli Eestis 864 kodutut, sh Tallinnas 558, Narvas 2 

ja Tartus 77 kodutut. (Statistikaamet, https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/loendused) 

Rahvaloenduse andmed andsid ebatõeselt väikese kodutute arvu, sest nii 2000. kui ka 2011. aasta 
rahvaloendusel loeti inimene kodutuks siis, kui tal eluruum puudub. Seejuures rakendati järgmist 
määratlust:  

˗ Eluruum on aasta ringi elamiseks sobiv eramu, ridaelamu- või paarismajaboks või korter. Peale 
nende loeti eluruumiks muu eluase, mis oli loendusmomendil vähemalt ühe isiku püsielukoht 
(nt ühiselamutuba; suvemaja, mis ei sobi aasta ringi elamiseks jm).  

˗ Eluruumid jaotati tavaeluruumideks, majutusruumideks (sh ühiselamutoad) ja elamiseks 
kasutatavateks mitteeluruumideks.  

˗ Asutuses (hooldekodus, kinnipidamisasutuses jm) üle aasta elanud või sinna kauemaks kui 
aastaks jäävate isikute elukohaks loeti asutus. 

˗ Püsiva elukohata isikute (sh kodutute) elukohaks loeti koht (eluruum, asula), kus nad 

loendusmomendil viibisid. https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/metoodika-ja-

kvaliteet/esms-metaandmed/30001#3-Statistika-esitus-2 

Kodutute arvu on hinnatud ka eksperthinnangute põhjal. Ajakirjas Sotsiaaltöö 2003. aastal avaldatud 

artikliks „Kodutus ja sotsiaaltöö – Eesti probleemilahendused“ (Kõre 2003) tuuakse välja, et lisaks 

pealinnale, kus on kodutuid ekspertide hinnangul ligi 2000, on marginaliseerumine ja kodutus 

probleemiks ka teistes Eesti linnades, sh Tartus on kodutuid eksperthinnangul kuni 300 ja Narvas 

samuti 300.  

Riiklik sotsiaalstatistika 

Riiklik sotsiaalstatistika kogub andmeid teenuste osutamise, sh eluaseme-, varjupaiga- ja 

rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta (teenusepakkujate arv, kohtade arv ja klientide arv jne), kuid 

ka need andmed ei ole väga usaldusväärsed, sest osutatavad teenused ei vasta väga täpselt aruande 

teenuseliigile. Aruannete järgi ei saa selgitada kodutute arvu (isikuid ühekordselt), sest mitmete 

teenuseliikide sihtgrupp võib (osaliselt) kattuda. Lisaks on kodutuid, kes teenuseid ei kasuta. 

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/loendused
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/metoodika-ja-kvaliteet/esms-metaandmed/30001#3-Statistika-esitus-2
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/metoodika-ja-kvaliteet/esms-metaandmed/30001#3-Statistika-esitus-2
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Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt esitatud eluruumi tagamise teenuse aruande põhjal (vt 

https://sveeb.sm.ee/) oli seisuga 31.12.2019 teenusel 9103 elanikku, sh kohaliku omavalitsuse üksuse 

omandis olevates eluruumides 4267 ja eraelamispinnal 4836 elanikku. Täiendav eluruumi vajadus oli 

Tallinnas järgmine: 2349 taotlust, sh 22 vajavad kohandatud eluruumi; eluaset vajavate inimeste arv 

kokku 4853. 

Sotsiaalhoolekande seaduse järgi on varjupaigateenus kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav 

sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes 

ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, 

pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.  

Tallinna Sotsiaaltöö Keskusel on kohustus esitada sotsiaalministeeriumile varjupaigateenuse aruanne 

ja selles kajastatakse Merelahe tee 4 kodutute öömaja ning Kauge 4 varjupaiga andmed. Tallinna linna 

dokumentide põhjal osutatakse Kauge 4 varjupaigas aga nii vältimatu sotsiaalabi varjupaigateenust 

(15 kohta) kui ka resotsialiseerimisteenust (45 kohta). 01.01.2020 jõustus Tallinna Linnavolikogu 

12.12.2019 määrus nr 35, millega kinnitati „Resotsialiseerimisteenuse osutamise kord“. Määruse 

eelnõu seletuskirja kohaselt on resotsialiseerimisteenus vabatahtlik kohalik sotsiaalteenus ja selle näol 

ei ole tegemist kohustusliku omavalitsusliku ülesandega sotsiaalhoolekande seaduse mõttes. 

Sotsiaalhoolekande seaduse järgi on eluruumi tagamise teenus kohaliku omavalitsuse üksuse 

korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes 

ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele 

vastavat eluruumi tagama. Kohaliku omavalitsuse üksus võib sama eluruumi kasutamise võimalust 

pakkuda ainult isikutele, kes soovivad ühes eluruumis elada. 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse varjupaigas ja sotsiaalmajutusüksustes osutatav resotsialiseerimisteenus 

ei vasta sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud eluruumi tagamise teenuse nõuetele, sest inimese 

kasutusse antakse voodikoht (mitte eluruum) ja enamasti ei ole võimalik arvestada inimese soovi 

kasutada 1-kohalist tuba või elada ühes ruumis ainult koos selle inimesega, kellega ta ise soovib koos 

elada.  

Kodutuse uuringud Tallinnas ja Tartus 

2005. aastal ilmus ajakirjas Akadeemia artikkel „Kodutus Eestis – kas indiviidi või ühiskonna probleem?“ 
(Kiik, Kõre, Kõiv 2005), mille aluseks olid Tartu ülikooli ja Tartu linnavalitsuse koostööprojekti käigus 
Tartu linna kodutute hulgas 2003.–2004. aastal läbiviidud uurimus ning samal aastal Tartu ülikoolis 
kaitstud Eva Kõivu magistritöö “Kodutus Tartu linnas: Põhjused ja võimalikud lahendused”. Tartu linna 
kodutute uuringus intervjueeriti 57 kodutut: 39 meest (neist 31 eestlast ja 8 venelast) ja 18 naist (12 
eestlast ja 6 venelast). Artiklis on toodud uurimusele tuginevad ettepanekud kodutute olukorra 
leevendamiseks, mis on aktuaalsed ka tänasel päeval: (esitatud lühendatud kujul) 

˗ Tuleks selgelt välja öelda, kas Põhiseaduses kirjas olev õigus riigi abile puuduse korral kehtib 
või mitte.  

˗ Tuleks tunnistada, et me ei suuda kodutute probleeme lahendada omaaegse töölisühiselamu 
taolise institutsioonita.  

˗ Tuleks tunnistada, et kodutud pole kadunud ega kasutu (küll aga keerukas) inimrühm, ning 
osutada neile samu sotsiaalteenuseid, mida saavad mitu teist sotsiaaltöö sihtgruppi. Kõige 
tähtsam on õpetada toimetulekuoskusi, asjaajamist, majandamise eelarve koostamist.  

˗ Senisest julgemalt tuleks pakkuda kodututele töövõimalusi.  
˗ Aidata koduta inimestel leida üürikortereid ja toetada üürnikke senisest (toimetulekutoetuse) 

süsteemist paindlikuma lähenemise abil. Loomulikult on eelnevalt vaja välja arvutada, mis 
nõuab vähem ressursse: kas jätkata senist sotsiaaleluruumide üürivõlgade kustutamise 
praktikat või suurendada üürnike subsideerimist eraüüripinnal.  

˗ Kaasata endisi kodutuid eluasemeprogrammide jm teenuste osutamisse.  

https://sveeb.sm.ee/
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˗ Laiendada tänavatööd, kasutada senise tänavalastega tehtud vabatahtliku töö kogemust 

täiskasvanud kodutuid abistades. Otsida kontakti sotsiaalselt eraldunud kodututega ja 

pakkuda neile praegu olemasolevaid avalikke teenuseid (varjupaik, supiköök, 

tervishoiuteenused). (Kiik, Kõre, Kõiv 2005) 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse poolt 2011. aastal läbi viidud uuring „Kodutud Tallinnas“ oli esimene 

suurem kvantitatiivne kodutute uuring Tallinnas. Uuringuga selgitati Tallinna kodutute arv, sugu ja 

vanus, elamise koht praegu ja enne kodutuks jäämist, kodutuks jäämise põhjused, koduta olemise aeg, 

dokumentide olemasolu, õpitud erialad ja ametid, töösuhted ja sissetulekud, teenuste kasutamine 

ning ootused iseendale ja Tallinna linnale. (Peeker, 2012) 

Käesolevas uuringus uuriti samu näitajaid nagu 2011. aastal, et tulemused oleks võrreldavad ja saaks 

vaadelda muutusi ajas. Saadud andmeid võrreldi ka muude Tallina Sotsiaaltöö Keskuses läbi viidud 

uuringute ja statistikaga. Käesoleva uuringu kokkuvõttes tuuakse ülevaade ka 2011. aasta uuringus 

tehtud ettepanekute täitmisest.  

2011. aastal kaitses Pille Tiinas magistritööd teemal „Pikaajalised kodutud Tallinna öömajades ja 

varjupaikades: sinna sattumise ja teenusele jäämise põhjused“. Uurimuse raames viis ta läbi 

ankeetküsitluse ja narratiivsed intervjuud pikaajaliste (üle 7 aasta) kodututega. Ankeetküsitluse valimi 

moodustas 318 Tallinna erinevates majutusüksustes, varjupaikades ja öömajades elavat klienti ning 

intervjuu valimiks oli 24 pikaajalist kodutut. Uurimuse põhjal selgus, et pikaajalise kodutu 

resotsialiseerimine ühiskonda on pikk ja aeganõudev protsess. Pikaajalistest kodututest enamusel 

puudub tahe ja motivatsioon resotsialiseerimiseks. Inimene, kes on jäänud kodutuks, on suure 

tõenäosusega madala enesehinnanguga ning minetanud sageli soovi liikuda edasi inimvajaduste 

hierarhia redelil. (Tiinas 2011) 

2015. aastal kaitses Mirell Reinson Sisekaitseakadeemia Politsei-ja piirivalvekolledžis lõputöö 

teemal „Kodututega kaasnevad probleemid kesklinna politseijaoskonna teeninduspiirkonnas“. Autor 

annab ülevaate kodututega kaasnevatest probleemidest ja nende poolt toime pandud 

rikkumistest ning kaardistab ära kodutute elupaigad ja probleemsed kohad Tallinna kesklinna 

politseijaoskonna teeninduspiirkonnas. Autor analüüsis 58 kodutu süütegusid, kes elavad 

piirkonnas kaardistatud mahajäetud majades. Selgus, et aastatel 2002-2014 on Kesklinna 

politseijaoskonna teeniduspiirkonnas 58 kodutu poolt pandud toime 334 süütegu, millest 209 on 

väärteod ja 125 kuriteod. Kodutute poolt toime pandud 209 väärteost 107 on liiklusseaduse 

rikkumised. 125 kuriteost on varavastaseid süütegusid 57, isikuvastaseid 19, rahvatervisevastaseid 

12, avaliku rahu vastaseid 17, õigusemõistmisevastaseid 3, üldohtlikke süütegusid 1 ning 

liiklussüütegusid 7. Kodutud panevad põhiliselt toime pisirikkumisi. (Reinson 2015) 

M. Reinson tõdeb, et kui tänaval kohtad kodutut, kes on pesemata, tal on kirbud ja täid, tal ei ole 

hambaid suus ning tema riided on määrdunud ja roojased, siis on see ehtne näide sellest, kuidas 

inimesel on tekkinud õpitud abitus seoses ettearvamatus ja ebastabiilses keskkonnas (tänaval) 

elamisega ning seda olukorda ei suuda nad enam kontrollida. Seetõttu hakkavad nad uskuma, et selline 

elu on normaalne ning neil puudub jõud ja tahtmine muutuda. (Reinson 2015) 

Autor selgitas, et perioodil 01.09.2014-01.12.2014 oli Kesklinna politseijaoskonna teeninduspiirkonnas 

90 mahajäetud maja. Kontrollimise hetkel ei olnud neis kõigis sees elamas kodutuid, kuid enamikesse 

oli võimalik sisse saada ilma pingutusi tegemata. Kesklinna politseijaoskonna teeninduspiirkonnas oli 

vähemalt 18 mahajäetud maja, kus aastaringselt elasid sees kodutud, sh Kopli piirkonnas aadressidel 

Paljassaare tee 85, Treiali 3 ja 4, 2. Liin 1. ja 7. maja, 1. Liin 3., 5. ja 6. maja, 3. Liin 7. ja 10. maja, 5. Liin 

11. maja, Sepa 27; Kesklinna piirkonnas aadressidel Wismari 39, Lootsi 8, Petrooliumi 10 kompleks; 
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vanalinna piirkonnas elab üks kodutu Laboratooriumi tänaval ning Tartu mnt ääres ja Järvevana tee 

vahelisel alal elavad kodutud telgis. (Reinson 2015) 

Autor intervjueeris 21 kodutut isikut, kes reaalselt igapäevaselt elavad tänaval. Kodututega läbiviidud 

intervjuudest selgus, et 70% neist soovib paremat elukvaliteeti ning tahab tänavaelust loobuda. 

(Reinson 2015) 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kliendianalüüs 

2019. aastal viis Tallinna Sotsiaaltöö Keskus läbi põhjaliku kliendianalüüsi (Piirsalu, Peeker 2020). 

Ajakirjas Sotsiaaltöö 2020-2 ilmus ka uuringut tutvustav artikkel „Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse klientide 

analüüs“ (Piirsalu 2020). Kliendianalüüsi eesmärk oli selgitada vajadused asutuse teenuste ja/või 

majutamise ümberkorraldamiseks. Vastuseid otsiti järgmistele uurimisküsimustele: (1) Kui palju on 

klientide hulgas resotsialiseeritavaid ja resotsialiseerimatuid inimesi? (2) Kas resotsialiseeritavate ja 

resotsialiseerimatute hulgas eristuvad mõned kliendigrupid kindlate tunnuste järgi? (3) Kui palju on 

resotsialiseeritavate klientide hulgas juba resotsialiseeritud inimesi, kes saaksid iseseisvalt hakkama? 

Kliendianalüüsi kavandades püstitati järgmised hüpoteesid: (1) Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse klientide 

hulgas on märkimisväärsel hulgal resotsialiseerimatuid psüühikahäirega isikuid, kes vajaksid uut 

teenust; (2) Klientide hulgas on märkimisväärsel hulgal resotsialiseeritud isikuid, kes saaksid iseseisvalt 

hakkama, kuid ei lahku teenuselt majanduslikel kaalutlustel; (3) Klientide hulgas on isikuid, kes vajaksid 

pigem muud teenust, sh Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse poolt osutatavat teenust. (Piirsalu, Peeker 2020) 

Valimiks olid kõik majutusüksuste kliendid, kes viibisid teenusel veebruaris 2019 ja kes olid teenusel 

olnud vähemalt 1 kuu, kokku 458 klienti. (Piirsalu, Peeker 2020) 

Analüüsi tulemused näitasid, et resotsialiseerimatute klientide osakaal on tõusnud. 2019. aastal 

hinnati resotsialiseerimatuteks ja pigem resotsialiseerimatuteks kokku 41,1% klientidest (2014. aastal 

18,0%). Resotsialiseerimatute klientide osakaalu kasv majutusüksustes on seotud asjaoluga, et aastate 

jooksul moodustati mitmete vältimatut sotsiaalabi osutavate öömajade baasil 

sotsiaalmajutusüksused, kus osutatakse resotsiliseerimisteenust. (Piirsalu 2020) 

Selgus, et diagnoositud psüühikahäirega kliente oli uuritavate hulgas 14%. Kliente, kelle puhul ei olnud 

psüühikahäire diagnoositud, kuid kellel sotsiaaltöötajate hinnangul esinevad vaimse tervise 

probleemid, oli 24%. Sotsiaaltöötajate sõnul kasvab vaimse tervise probleemidega klientide hulk iga 

aastaga. Analüüsi põhjal on 55,9% klientidest alkoholiprobleemid. Uuringu tulemusel sobiks 14,4% 

klientidele hetkel osutatava teenuse asemel pigem erihoolekande- või üldhooldusteenus. (Piirsalu 

2020) 

16,4% uuritavatest on asutuse teenustel olnud üle kuue aasta. Sotsiaaltöötajate hinnangul suudaks ligi 

39% klientidest tulla taas iseseisvalt toime. Ligikaudu 28% klientidest käib ametlikult tööl, kuid 

enamasti ei võimalda väike palk korterit üürida. (Piirsalu 2020) 

Uuringu tulemuste põhjal esitati kaheksa ettepanekut teenuste arendamiseks, millest kuus on 

käesolevaks ajaks kas täielikult või osaliselt täidetud ja kaks täitmata.  

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse tegevusaruanded 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus on oma loomisest alates järjepidevalt koostanud arengukavasid, 

tegevuskavasid ja tegevusaruandeid, et seada selgeid eesmärke, õppida oma kogemustest ja teavitada 

huvigruppe oma tegevustest. Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse 2020. aasta tegevusaruanne annab ülevaate 

asutuse peamistest tegevustest möödunud kalendriaasta jooksul, sh põhi- ja tugiteenustest, 

klientidele lisaväärtust pakkuvatest ettevõtmistest, arendustegevustest ja kvaliteedi tagamisest. 

Asutuse 2020. aasta resotsialiseerimisteenuse osutamise tulemused näitasid, et aasta jooksul 
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resotsialiseeriti (asusid elama sotsiaal-, munitsipaal- või muusse üürikorterisse) kokku 10,7% 

klientidest, ühiselamu klientidest resotsialiseeriti 1,9%, sotsiaalmajutusüksuste klientidest 12,2% ja 

varjupaiga klientidest 4,7%. Asutuse kvaliteedimõõdikute põhjal on tulemus väga hea, kui aasta jooksul 

resotsialiseeritakse 10 või enam protsenti klientidest. (Peeker 2021) 

Kodutuse mõiste filosoofiline uurimine 

Kodutuse mõistet on uurinud filosoof Leo Luks, kellel on ajakirjas Akadeemia (2013–3 ja 2013–6) 

ilmunud artiklid „Ilma kodutundeta me jääme kodutuks“ (Luks 2013, 402–427) ja „Kas kodutus on 

moodsa aja normaalseisund?“ (Luks 2013, 1111–1121). 

Esimese artikli eesmärgiks oli argielus esineva kodutusekogemuse fenomenoloogiline kirjeldamine. 

Selles vaadeldi, kas ja mil viisil jõuab üldises plaanis lääne inimestele omistatud kodutuse seisund 

igapäevaelu kogemustesse. Artiklis kirjeldati kodutuse kogemuse põhilisi struktuurielemente lähtudes 

hüpoteesist, et kodutust tuleb mõista tõrkena kodusushorisondi toimimises. (Luks 2013, 402–427) 

L. Luks kirjutab, et viimase sajandi mõtlejad on korduvalt väitnud, et kodutus on kaasaegse (lääne) 

inimkonna olemuslik seisund, kuid seda teesi ei saa kitsendada kodutuse kitsale tähendusele: justkui 

poleks valdaval enamikul inimestel enam alalist elupaika. Teesiga inimese olemuslikust kodutusest 

mõeldakse midagi laiemat, nn vaimset kodutust, kodutunde puudumist, kodusust loova kogukonna 

võimatust moodsas maailmas. (Luks 2013, 402–427) 

Kodususe fenomenoloogilise vaatluse põhjal defineerib L. Luks kodutust järgmiselt: kodutus on 

subjektiivselt kogetav oluline ajaliselt püsiv kodusushorisondi tõrge. See tõrge võib ilmneda mistahes 

koduilma tasandil või aspektis (nii ruumilisel kui intersubjektiivsel viisil; nii tõrkena kitsamalt kodus või 

kodususes laiemalt, nt kodumaatusena). See ei tähenda, et inimene peab tingimata oma kogemust 

“kodutusena” mõistestama või üldse mõistestama. Kodutus võib esineda ka ülejäänud kogemust 

“värviva” meeleoluhorisondina, nii et inimene tunneb pidevalt, et midagi on viga, kuid ei oska või ei 

proovigi seda nimetada. Kuna argises pruugis tarvitatakse kodutuse mõistet enamasti kitsalt, alalise 

elukoha puudumisena, siis võib inimene kodususe tõrget mõistestada näiteks “üksildusena” kaaslase 

ja perekonna puudumise tõttu. Ometi võib ka sellist kogemust nimetada kodutuse erijuhuks. (Luks 

2013, 402–427) 

Autor selgitab, et välise vaatluse teel ei saa otsustada inimese kodutuse üle ja toob näite: kodutud kui 

elu- ja töökohata inimesed, kes tuhnivad prügikastides ja panevad tänavapildis “korraliku inimese” 

südame võpatama, olgugi et ollakse õppinud neist mööda vaatama. On ülimalt tõenäoline, et need 

inimesed tunnevad ennast kodutuna juba seetõttu, et ülejäänud inimesed tõrjuvad neid, keelduvad 

olemast kodukaaslased laiemas tähenduses ja rõhutavad oma käitumisega, et kodutu on vales kohas. 

(Luks 2013, 402–427) 

L. Luks toob ka näite, kus tavatähenduses kodutul inimesel on piisavalt toimiv koduilma horisont. Kuigi 

tal ei ole juriidilises tähenduses legaalset elupaika, võib tal olla oma koht, kus ööbida (putka, 

mahajäetud maja, kelder), oma piirkond, kust hankida eluks piisaval määral süüa, oma elukaaslane ja 

sõbrad. Kõige olulisem tunnus peaks siinkohal olema see, et kõnealune inimene ei soovi pakiliselt 

muudatusi, ta võtab oma eluviisi loomulikuna. (Luks 2013, 402–427) 

Täielik kodusus ja täielik kodutus on pigem teoreetilised idealiseeringud, tegelik elu toimub enamasti 

nende kahe seisundi vahepeal. Kodutust võib kogeda erineval määral, erineva intensiivsusega, 

sõltuvalt kodusushorisondi tõrke tähtsusest, ajalisest kestusest, korduvusest jne. (Luks 2013, 402–427) 

Teises artiklis toob L. Luks välja, et ehkki ka tänavaheidikute arv ajas kasvab, puudutab see otseselt 

siiski marginaalset osa Lääne inimestest. Seevastu arvavad mitmed mõtlejad, et laiemalt mõistetud 
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vaimne kodutus ähvardab kogu inimkonda. Artikli eesmärgiks oli võtta kasvava kodutuse tees kriitilise 

vaatluse alla ja vaadelda, kas selle populaarse kultuurifilosoofilise teesi kinnituseks leidub tõendeid 

argielu tasandil. (Luks 2013, 1111–1121) 

L. Luks toob kokkuvõttes välja strateegiad kasvava kodutuse käes elamiseks: (Luks 2013, 1111–1121) 
1. Kapseldumine turvatsooni, kodususe hoidmine kõige kiuste (kas kitsalt isiklikult, 

perekondlikult või mingi rühmana, nt rahvus). 
2. Kodutuse aktsepteerimine muutliku identiteediloome dünaamilises mängus. 
3. Mingi totaalse pöörde ettevalmistamine üleilmse kodususe tekkeks. 
4. Probleemi unustamine ja kompenseerimine igapäevaste väikeste naudingutega. 

 

1.3. Uuringu vajadus, eesmärk ja ülesanded 

Uuringu vajadus 

Hoolekandeteenuste ressursside mõistlikuks planeerimiseks oli vaja teada, kui palju on sihtgrupis abi 

vajavaid inimesi, kas sihtgrupi vanuseline, sooline ja keeleline koosseis on aastatega muutunud, 

milliseid sotsiaalteenuseid nad kasutavad, mis on koduta inimeste endi soovid ning kas need on 

kooskõlas vajaduste ja võimalustega. 

Koduta inimestele teenuste arendamiseks on vaja uuendatud andmeid, mis aitaks otsustada, miks, kui 

palju ja missuguseid teenuseid on Tallinnas selle sihtgrupi teenindamiseks vaja. Et otsustada, kas ja 

mida tuleks muuta olemasolevas teenuste süsteemis, on hea toetuda uuringu andmetele, mitte ainult 

kogemuste põhjal tehtud järeldustele. 

Käesoleva uuringu „Kodutud Tallinnas 2020“ läbiviimise peamine vajadus seisnes kodutute arvu 

kindlakstegemises. Eelmine kord selgitati kodutute arv Tallinnas välja 9 aastat tagasi. Uuring viidi läbi 

9-aastase (mitte 10-aastase) intervalliga, sest uuringu valmimisega sooviti tähistada Tallinna 

Sotsiaaltöö Keskuse 20. sünnipäeva. 

Hiljuti (2019. aastal) viis Tallinna Sotsiaaltöö Keskus läbi mahuka kliendiuuringu. Kuigi asutuse kliendid 

moodustavad suure osa (käesoleva uuringu järgi 63,0%) Tallinna kodututest, sooviti uuringuga 

„Kodutud Tallinnas 2020“ rohkem teada saada ka teiste Tallinna kodutute kohta. 

Uuringu eesmärk 

Uuringu läbiviimise eel püstitati järgmine eesmärk: selgitada koduta inimeste arv, olukord ja teenuste 

vajadus Tallinnas ning võrrelda uuringu tulemusi 2011. aastal läbi viidud analoogse uuringuga. 

Hüpotees 

Koduta inimestega töötamise pikaajalise kogemuse põhjal püsitati järgmine hüpotees: koduta inimeste 

arv on Tallinnas üheksa aasta jooksul vähenenud, sh on vähenenud välitingimustes ja elamiseks mitte 

ettenähtud kohtades elavate kodutute arv. 

Uuringu ülesanded 

Uuringuga selgitatakse välja: 
1) kodutute arv ja viibimise koht (kodutute arv Tallinnas, praegune elukoht, viimane püsiv 

elukoht); 
2) kodutute sotsiaaldemograafilised andmed (vanus, sugu, suhtluskeel); 
3) kodutuks jäämise põhjused ja koduta olemise aeg; 
4) töötamine ja sissetulekud (töötamine ja mittetöötamine, sissetulekute liigid, õpitud erialad ja 

ametid, praegused ja viimased töökohad); 
5) abi otsimine ja teenuste kasutamine; 
6) soovid Tallinna linnalt. 
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Kodute arvu väljaselgitamine ja ülevaade kodutute praegustest elukohtadest annab ülevaate aastate 

jooksul toimunud muutustest erinevate teenuste kasutamisel ja aitab planeerida erinevate teenuste 

mahtu. Kodutute viimase püsiva elukoha väljaselgitamine on vajalik hindamaks, kas koduta jäämise 

ennetamiseks oleks võimalik midagi ette võtta. Andmed võimaldavad saada sisendi koostöö 

edendamiseks teiste teenuseosutajate ja kohalike omavalitsustega. 

Kodutute vanuse, soo ja suhtluskeele selgitamine aitab paremini kavandada ennetavaid tegevusi ja 

planeerida majutusega seotud teenuste osutamist. Andmed annavad ülevaate ka lastega peredest, mis 

võimaldab sotsiaalteenuseid ja -toetusi paremini planeerida ka nende vajadustest lähtuvalt. 

Kodutuks jäämise põhjuste ja koduta olemise aja selgitamine aitab paremini planeerida nii ennetavaid 

kui ka resotsialiseerivaid tegevusi.  

Ülevaade kodutute töötamisest ja sissetulekutest aitab paremini prognoosida sotsiaalteenuste ja -

toetuste ning lisaväärtust pakkuvate tegevuste vajadust. 

Kodutute poolt sotsiaalteenuste kasutamise selgitamine annab ülevaate, kui palju on kodutuid, kes on 

pakutavatest abivõimalustest teadlikud, milliseid teenuseid nad kasutavad või ei kasuta ning kas ja 

millisel viisil tuleks teha täiendavat teavitustööd.  

Kodutute soovide selgitamine annab teavet, mis ootused on neil endil Tallinna linnale. 

Resotsialiseerimisteenust osutatakse teenuse taotlejate hinnatud vajaduste järgi, kuid teenuste 

arendamiseks on vaja teada ka klientide ootusi ja spetsiifilisi vajadusi. 

 

2. Meetodid 

2.1. Valimi moodustamine 
Käesoleva uuringu valimiks olid Tallinnas elavad inimesed, kes kuuluvad kodutuse mõistes nimetatud 

tunnuste alusel kodutute hulka.  

Uuringus kasutatakse kodutu mõistena Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) kodutute hoolekande 

sektsiooni poolt 2011. aastal heakskiidetud terminit: kodutu on inimene, kellel puudub isiklik või 

üüritud eluase või alalised majutusvõimalused või kes on suunatud ajutisse elupaika või ööbib väljas. 

Mõiste täpsustamisel võttis ESTA aluseks Rootsis kasutatava kodutuse definitsiooni, mida on mitmed 

autorid (Hallik 2001, Kõre 2003; Linnas 2003) Eesti puhul kõige sobivamaks pidanud: “kodutu on 

inimene, kellel puudub isiklik või üüritud eluase, alalised majutustingimused ning kes on suunatud 

ajutistesse alternatiiveluasemetesse või ööbib väljas”. (Kiik, Kõre, Kõiv 2005) 

Kodutuse definitsiooni selgituse järgi on Eestis kodutud inimesed, kes: 
˗ elavad välitingimustes, 
˗ elavad ajutistes, elamiseks mitte ette nähtud kohtades (treilerid, eluruumiks mittesobivad 

ehitised, ajutised ehituslikud konstruktsioonid), 
˗ kasutavad vältimatu abi majutuse võimalusi (kodutute öömaja või varjupaik), 
˗ elavad varjupaikades, majutusüksustes, kriisikodudes jm ajutistes sotsiaalmajutuskohtades, 
˗ elavad kodutuse ja püsiva hooldusvajaduse tõttu hooldekodus, 
˗ elavad majutuskoha ootel üürikorteris, sugulaste ja tuttavate juures või on vanglast 

vabanemas. 

Euroopa kodutuse ja eluasemepuuduses isikute tüpoloogia ETHOS alusel võib kodu omamist 

määratleda järgmistel alustel: omada eluruumi, mis adekvaatselt rahuldab isiku ja tema perekonna 
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esmavajadusi (füüsiline koostisosa); võimalus säilitada eluruumi privaatsus, mis ühtlasi võimaldab 

aktiivse osaluse ühiskonna elus (sotsiaalne koostisosa); omada juriidilist õigust ja kaitset oma 

eluruumile (juriidiline koostisosa). Nende määratluste abil on tuletatud ETHOSe neli kodutuse 

põhikategooriat: peavarjuta isikud, kodutud, väheväärtuslik juriidilise kaitseta eluruum ja 

ebakvaliteetne eluruum. Kõik need kategooriad koos ja ükshaaval täpsustavad kodu või eluaseme 

puudumist. (FEANTSA 2005) 

Käesoleva uuringu valimi hulka ei arvestatud kodutuse ja eluasemepuuduses isikute tüpoloogias 
ETHOS (FEANTSA, 2005) toodud inimesi, kes elavad:  

˗ naiste varjupaigas; 

˗ immigrantidele ettenähtud asutustes: illegaalide vastuvõtu- ja väljasaatmiskeskustes või 

välistööliste majutuses; 

˗ või peagi vabanevad erinevatest institutsioonidest: karistusasutused, raviasutused ja 

lastekodud. 

Need on ETHO-se järgi eluolukorrad, millel on sotsiaalse ruumi ja privaatsuse puudumise osas 

piirangud ning mis on üldiselt ajutised lahendused. Paljudes ELi riikides ei tunnistata neid rühmi 

kodutuse all kannatavateks inimesteks, isegi kui mõned neist elavad kodututes tingimustes. (FEANTSA 

2006, 7) 

Nimetatud gruppide puhul kuulusid käesoleva uuringu valimisse vaid need inimesed, kes olid samal 

ajal resotsialiseerimisteenuse järjekorras. 

Aruandes on kodutu mõiste analoogina kasutatud ka sõnapaari koduta inimene. 

2.2. Ankeedi koostamine 
Et uuringu andmeid saaks võrrelda 2011. aastal kogutud andmetega, võeti aluseks 2011. aastal 

kasutusel olnud ankeet. Ankeeti veidi korrigeeriti ja täiendati valikvastustega, mis olid koostatud 

eelmise uuringu vabavastuste grupeerimise põhjal.  

Küsitlusega koguti järgmisi andmeid: 
˗ ees- ja perekonnanimi; 
˗ isikukood, selle puudumisel sünniaeg; 
˗ vanemaga koos elavate laste nimed ja isikukoodid; 
˗ suhtluskeel; 
˗ isikut tõendava dokumendi olemasolu; 
˗ praegune elu- või ööbimiskoht; 
˗ viimane püsiv elukoht (linna- või vallavalitsuse täpsusega); 
˗ omaniku- või üürisuhe viimasel püsival elukohal; 
˗ püsiva elukoha puudumise aeg; 
˗ kodutuks jäämise põhjused; 
˗ õpitud eriala/amet; 
˗ tööl käimine ja töö otsimine; 
˗ viimati töötamise aeg; 
˗ viimane töökoht; 
˗ sissetulekute allikad; 
˗ kasutatavad või varem kasutatud sotsiaalteenused; 
˗ sotsiaalteenuste soovid ja vajadused; 
˗ küsitlemise koht; 
˗ küsitlemise kuupäev; 
˗ küsitleja ees-ja perekonnanimi. 
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Küsitluse valikvastustega ankeet on toodud Lisas 1. 

Uuringu läbiviimiseks kooskõlastati Tallinna andmekaitsespetsialistiga kavandatava uuringu kirjeldus 
andmekaitse seisukohast, sh: 

1. vastutav töötleja, 
2. vajalikud andmed, sh isikuandmed, 

3. andmete töötlemise õiguslik alus, 

4. andmete töötlemise eesmärk ja uuringu hüpotees, 

5. andmete väljastamine/andmete allikad, 

6. andmete säilitamine, 

7. isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse ning valimi suurus, 

8. andmesubjekti teavitamine isikuandmete töötlemisest, 

9. isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse (kui see toimub). 

 

2.3. Küsitluse läbiviimine 
Enne küsitlemist koostati küsitlemise juhend ja viidi läbi ka küsitlejate koolitus. 

2.3.1. Küsitlemise kohad 
Anketeerimine viidi läbi 4 osas: 

1. tänavaküsitlus (supiköögid, jaamad, turud, pargid); 
2. elamiseks mitte ette nähtud kohtades elavate inimeste küsitlus (mahajäetud majad, 

eluruumiks mittesobivad ehitised, ajutised ehituslikud konstruktsioonid jms); 
3. majutusteenuseid kasutavate inimeste küsitlus (öömajad, varjupaik, sotsiaalmajutusüksused, 

ühiselamu); 
4. resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevate inimeste andmete kogumine (linnaosade 

valitsuste otsuste alusel). 

Resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevate (varjupaiga, sotsiaalmajutusüksuse või ühiselamu 

majutuskoha ootel olevate) isikute ankeedid täideti LOV taotluste ja otsuste põhjal, inimestega 

ühendust ei võetud. 

Kriisikodudes (nt naiste ja laste varjupaikades, erakorralises majutuses) ega narko- ja alkoholisõltlaste 

rehabilitatsiooniasutuses elavaid inimesi küsitlemas ei käidud, sest neid inimesi ei soovitud küsitlusega 

tülitada. Kui neis asutustes viibivad inimesed olid resotsialiseerimisteenuse järjekorras, kuulusid nad 

valimi hulka.  

Kodutuid ei käidud küsitlemas ka hooldekodudes. Välja selgitati nende kodutute arv, kes on suunatud 

väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele viimase nelja aasta (2017–2020) jooksul ja kellel linn 

aitab seisuga 10.2020 tasuda kohamaksumust.  

Kodutute vanematega koos elavate laste kohta eraldi ankeete ei täidetud. Laste andmed kirjeldati 

vanemate ankeetide juures. 

2.3.2. Küsitlemise praktiline korraldus 
Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kliente küsitlesid nende sotsiaaltöötajad. Muudes kohtades küsitlejad ja 

resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevate inimeste ankeetide täitjad lepiti kokku eraldi. 

Väljaspool asutuse majutusüksuseid toimus küsitlemine paarikaupa: üks küsitles ja täitis ankeeti, teine 

oli toeks ja abistas valikvastustega.  
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Küsitlejatele anti juhis küsitleda ainult koduta inimesi. Esimeste küsimustega tuli välja selgitada, kas 

inimesel on kodu olemas või ei, kas ta vastab kodutuse definitsioonis toodud määratlusele. 2011. aasta 

küsitluse läbiviimisel juhtus, et küsitleti hulgaliselt oma eluaset omavaid inimesi. Mitmed küsitletud 

inimesed tõlgendasid endale või elukaaslasele kuulunud korterist üürikorterisse (sh sotsiaal- ja 

munitsipaalkorterisse) elama asumist kodutuks jäämisena.  

Käesoleva uuringu küsitlus (empiiriliste andmete kogumine) viidi läbi oktoobris 2020.  

Majutusüksustes küsitleti kõiki, kes elasid üksustes oktoobris 2020. Kui klient vahetas kuu jooksul 

üksust, küsitles klienti soovitatavalt eelmise üksuse sotsiaaltöötaja, sest ta tundis inimest paremini. 

Koroonaviiruse leviku tõttu oli küsitlejatel kohustus kasutada intervjueerimisel isikukaitsevahendeid. 

Kodututele tutvustati enne küsitlemist uuringut ja võeti kirjalik nõusolek uuringus osalemiseks. 

Täidetav küsitlusleht oli 1-leheküljeline, kuid küsitlejal oli abiks valikvastustega 4-leheküljeline variant, 

mida iga kliendi jaoks eraldi välja ei trükitud.  

Küsitlejad sisestasid kogutud andmed (välja arvatud küsitletud isiku nimi ja isikukood) ja ankeedi koodi 

(küsitleja perekonnanimi ja ankeedi number) internetipõhisesse küsitluskeskkonda.  

Igal küsitlejal tuli teha ka koodileht, mis sisaldas järgmisi andmeteid: ankeedi kood, küsitletava ees-ja 

perekonnanimi, isikukood ning vanemaga koos elavate alaealiste laste ees- ja perekonnanimed ning  

isikukoodid. Koodilehed saadeti krüpteeritud kujul andmete töötlejale. 

Kokku täideti 721 ankeeti (2011. aastal 1084 ankeeti). 

2.3.3. Ülevaade ankeetide täitmisest küsitlemiskohtade kaupa 

Tänavaküsitlus 

Tänavaküsitluse (supiköögid, jaamad, turud, pargid) käigus täideti kokku 139 ankeeti (2011. aastal 

271 ankeeti). 

Supiköökides täideti 106 ankeeti (2011. aastal 131 ankeeti), sh  
˗ Laevastiku 1A 66 
˗ Keskturg 13 
˗ Eha 8  2 
˗ Pae 19 14 
˗ Ristiku 44 11 

Balti jaamas täideti 29 ankeeti (2011. aastal 6 ankeeti). 

Pae pargis täideti 4 ankeeti (2011. aastal seda parki veel ei olnud). 

Elamiseks mitte ettenähtud kohtades elavate inimeste küsitlus 

14.10.2020 toimus Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kaasabil reid, mille käigus külastati Tallinna 

mahajäetud maju ning elamiseks mitte ettenähtud kohti, kus võivad elada koduta inimesed. Küsitlejaid 

oli kaheksa ja töötati paarikaupa. Mitmes kohas, kus reidi ajal kodutuid kohal ei olnud, käidi paaril õhtul 

uuesti ka munitsipaalpolitsei juuresolekuta.  

Elamiseks mitte ettenähtud kohtades elavate inimeste küsitluse (mahajäetud majad, eluruumiks 

mittesobivad ehitised, ajutised ehituslikud konstruktsioonid) käigus täideti kokku 19 ankeeti (2011. 

aastal 56 ankeeti). 



16 

 

Majutusteenuseid kasutavate inimeste küsitlus 

Majutusteenuseid kasutavate inimeste küsitluse (öömajad, varjupaik, sotsiaalmajutusüksused, 
ühiselamu) käigus täideti kokku 461 ankeeti (2011. aastal 390 ankeeti), sh: 

˗ Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses täideti 444 ankeeti (2011. aastal 363 ankeeti). 
˗ Tallinna Hoolekande Keskuses täideti 17 ankeeti (2011. aastal 27 ankeeti, lisaks kodutute 

päevakeskuses 65 ankeeti). 

Resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevate isikute andmete kogumine 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus peab arvestust resotsialiseerimisteenuse osutajate vabade teenuskohtade 

üle. Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse juures töötab ülelinnaline resotsialiseerimisteenuse komisjon, mis 

määrab taotlejate vajaduse ja hoolekandeosakonna esindajate arvamuse alusel kindlaks, millisel 

aadressil asuvas teenuse osutamise kohas isikule teenust osutatakse. 

Resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevate inimeste andmed saadi Tallinna linnaosade valitsuste 

poolt Tallinna Sotsiaaltöö Keskusele kuni 2019. aasta lõpuni esitatud teenuse taotlejate toimikutest või 

alates 01.01.2020 esitatud resotsialiseerimisteenuse taotlemise otsustest. 

Resotsialiseerimisteenuse järjekorra andmete kogumise käigus sisestati seisuga 10.2020 järjekorras 

olnud 102 täiskasvanud inimese (2011. aastal 367) andmed otse andmebaasi. 

 

2.4. Andmebaasi korrastamine 
Andmebaasist eemaldati kokku 84 ankeeti (2011. aastal 158 ankeeti), sh: 

˗ 66 ankeeti eemaldati, sest need olid täidetud korduvalt samade isikute kohta, sh 38 
resotsialiseerimisteenuse järjekorras olnud inimest, kes jõudsid 10.2020 lõpuks teenusele ja 
küsitleti ka majutusüksuses. Samu isikuid küsitleti erinevates kohtades (nt mitmes supiköögis), 
kui nad ei vastanud küsitlejale, et nad on juba selles küsitluses osalenud. Oli ka isikuid, kes 
kolisid 10.2020 jooksul ühest majutusüksusest teise ja küsitleti seetõttu mõlemas kohas. 

˗ 16 ankeeti eemaldati, sest saadud andmete põhjal oli neil inimestel kodu olemas, sh 
sotsiaalkorter, munitsipaalkorter või muu üürikorter. 

˗ 2 ankeeti eemaldati, sest need olid vigaselt koostatud ja samade isikute kohta olid täidetud ka 

korrektsed ankeedid. 

Andmebaasist eemaldatud ankeetidel olevat teksti võrreldi sama inimese ankeediga, mis jäi 

andmebaasi. Vajadusel täiendati andmebaasi jäävat teavet eemaldatud ankeetidest saadava 

informatsiooniga. Kui erinevatel ankeetidel olid ühe inimese puhul märgitud erinevad elukohad, siis 

läks arvesse viimasel ankeedil näidatud elukoht. 

Analüüsi aluseks jäi 637 ankeeti (2011. aastal 926 ankeeti). 
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3. Tulemused 

3.1. Kodutute arv ja viibimise koht 

3.1.1. Kodutute arv Tallinnas 
Uuringu hüpotees oli, et koduta inimeste arv on Tallinnas üheksa aasta jooksul vähenenud, sh on 

vähenenud välitingimustes ja elamiseks mitte ettenähtud kohtades elavate kodutute arv. 

Koduta inimeste ligikaudse arvu kujunemine seisuga 10.2020 on toodud tabelis 2. 

Isikute grupp Isikute arv 

Anketeeritud täiskasvanud isikud (sh resotsialiseerimisteenuse järjekorras) 637 
Anketeeritud täiskasvanutega koos elavad lapsed 101 
Isikud, kes elavad kodutuse ja püsiva hooldusvajaduse tõttu hooldekodus 38 
TSK majutusüksuste klientidest küsitlemata jäänud täiskasvanud isikud 4 
THK majutusüksuse klientidest küsitlemata jäänud isikud 30 
Pirita linnaosa tänavakodututest küsitlemata jäänud isikud 2 
Muud küsitlemata jäänud isikud 15 

KOKKU 827 

Tabel 2: Tallinna kodutud andmete kogumise järgi, isikute arv 

Selgus, et Tallinnas oli seisuga 10.2020 kokku 827 kodutut (2011. aastal 1225).  

Kodutute arv vähenes 9 aastaga 398 inimese võrra (32,5%). Seega hüpotees leidis tõestust. 

Anketeeritud täiskasvanutest (n=637) oli 64 inimest (10,0%) resotsialiseerimisteenuse järjekorras. 

Anketeeritud täiskasvanutega elas koos 101 last, sh 1 laps ühiselamus, 88 last sotsiaalmajutusüksuses, 

3 last varjupaigas (ema ja lapse turvakodus), 3 last muus ajutises elukohas ja 6 lapse puhul oli elukoht 

teadmata. Neist 10 last olid koos vanematega resotsialiseerimisteenuse järjekorras. Kaks ema ja lapse 

turvakodus olevat last ei olnud resotsialiseerimisteenuse järjekorras. (2011. aastal oli koduta 

täiskasvanutega koos elavaid lapsi 183.) 

Koduta laste arv vähenes üheksa aastaga 82 võrra (44,8%). 

Isikuid, kes on viimase nelja aasta (2017-2020) jooksul suunatud väljaspool kodu osutatavale 

üldhooldusteenusele ja kellel linn aitab seisuga 31.10.2020 tasuda kohamaksumust, oli 38 (2011. aastal 

116). (Allikas: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet) 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse (TSK) sotsiaalmajutusüksuste klientidest jäi küsitlemata 4 täiskasvanud 

isikut, sh ühe kliendi eestkostel olev 67-aastane ema, kaks lapsena arvestatud, kuid anketeerimise 

ajaks 18-aastaseks saanud klienti ja üks inimene, kellega küsitlejal (sotsiaaltöötajal) ei õnnestunud kuu 

aja jooksul kohtuda. 

Tallinna Hoolekande Keskuse (THK) Alasi öömaja klientidest jäi küsitlemata 23 isikut ja Suur-Sõjamäe 

sotsiaalmajutusüksuse klientidest 7 isikut, kes olid 10.2020 teenuse kasutajate nimekirjas. 

Pirita linnaosa tänavakodututest jäi küsitlemata 2 isikut, kelle isikuandmed on teada, kuid kellega ei 

saadud ühendust. Neist üks elas Maarjamäe klindi sees kõrgel asuvas koopas, teine Kosemetsa teel 

mahajäetud majas. 

Muude küsitlemata jäänud kodutute (n=15) hulka kuuluvad järgmised isikud:  
˗ Laevastiku 6A rehabilitatsiooniteenuse 10.2020 teenusel olnud 10 kodutust kliendist jäi 

küsitlemata 7 klienti, sest keskuse personali ütluste kohaselt ei soovinud keegi küsitluses 
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osaleda. Keskuse 3 klienti olid resotsialiseerimisteenuse järjekorras ja nende andmed saadi 

kirjalike materjalide alusel. 

˗ Ristiku 44 rehabilitatsiooniteenuse 2 kliendist jäi küsitlemata 1 inimene. 

˗ Soodevahe küla (nn Pilpaküla) 4 elanikku ja Narva mnt 80 mahajäetud maja 3 elanikku. 

Kuna viimati nimetatud 15 kliendi isikud ei ole uuringu läbiviijale teada, võivad osad neist siiski kuuluda 

anketeeritud 637 inimese hulka (on küsitletud näiteks supiköögis vm), kuid nad ei ole oma elukohta 

avaldanud. Samas jäi tõenäoliselt info mõne Tallinna kodutu kohta uurijatele kätte saamata, sest 

uuringus osalemine oli vabatahtlik ja oli ka neid, kes keeldusid enda kohta infot andmast. 

Kodutute arvu vähenemine tuleneb osaliselt sellest, et paljud varasemalt sotsiaalmajutusüksuse 

järjekorras olnud inimesed on suutnud endale ise üüripinna leida ja on loobunud 

resotsialiseerimisteenuse taotlemisest. Kodutute arvu vähenemist on tõenäoliselt mõjutanud mitmed 

tõhusad Tallinna linna poolt pakutud ja ka riiklikud sotsiaalteenused: eluaseme tagamise teenus, 

resotsialiseerimisteenus, võlanõustamisteenus, tööturuteenused jm.  

Kuna sotsiaalmajutusüksused ei ole lastele väga sobiv elukeskkond, siis on eriti hea tulemus see, et 

kõige suuremal hulgal on vähenenud just koduta lastega perede arv. Tõenäoliselt on see seotud 

mitmete linna poolt lastega peredele pakutavate teenuste osutamisega, sh Tallinna Perekeskuse 

teenustega.  

3.1.2. Praegune elukoht 

Tallinna kodutute elukoht 

Tallinna koduta inimeste elu- või viibimiskohad kodutuse definitsioonis toodud kategooriate lõikes on 

esitatud tabelis 3. 

Praegune elukoht 2011 2020 

Elavad välitingimustes 46 22 
Elavad ajutistes, elamiseks mitte ette nähtud kohtades (eluruumiks 
mittesobivad ehitised, ajutised ehituslikud konstruktsioonid) 

100 60 

Kasutavad vältimatu abi majutuse võimalusi (kodutute öömaja) 100 78 
Elavad varjupaikades, majutusüksustes, kriisikodudes jm ajutistes 
sotsiaalmajutuskohtades 

475 543 

Elavad kodutuse ja püsiva hooldusvajaduse tõttu hooldekodus 116 38 
Elavad majutuskoha ootel üürikorteris, sugulaste ja tuttavate juures või on 
vanglast vabanemas 

180 45 

Praegune elukoht teadmata 208 41 

KOKKU 1225 827 

Tabel 3: Kodutud definitsioonis toodud elukohtade järgi 2011 ja 2020, isikute arv 

Täpsem ülevaade elukohtade jaotusest on toodud Lisas 2. 

Tänavakoduid, kes ööbivad elamiseks mitte ettenähtud kohtades või välitingimustes, oli kokku 82 

(2011. aastal 146). Seega on tänavakodutute arv oluliselt (43,8%) vähenenud ja hüpotees leidis 

tõestust.  

Tänavakodutute arvu vähenemine on seotud asjaoluga, et aasta-aastalt on mahajäetud maju ja muid 

elamiseks mitte ettenähtud kohti linnas vähemaks jäänud, kus kodutud saaksid peavarju otsida. Kui 

2015. aastal oli Kesklinna politseijaoskonna piirkonnas 18 mahajäetud maja, kus elasid sees kodutud 

(Reinson 2015), siis 2020. aastal oli selliseid maju vaid 5 (Tartu mnt 80k, Raua 22, Narva mnt 80, 
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Magdaleena 9 ja Kosemetsa teel) ja kodutuid elas ka 3 garaažikooperatiivi (Laevastiku 5, Asula 14, 

Jakobi 13a) boksides. 

 

Joonis 1: Kodutud definitsioonis toodud elukohtade järgi 2011 ja 2020, % kodututest 

827-st koduta inimesest on tänavakodutuid 9,9% (2011. aastal 11,9%). Tänavakodutute osakaal 

kodutute üldarvust seega oluliselt muutunud ei ole.  

Mitmed tänavaküsitlustes osalenud kodutud tõid välja, et nad ei soovigi öömajateenust kasutada, 

tuues selleks erinevaid põhjuseid: ei saa kaasa võtta koduloomi, öömajast võib saada kirbud või täid, 

öömajas on endised vangid, kurjad töötajad jms. 

Inimesi, kellel puudub ööpäevase majutuse koht (tänavakodutud ja öömajateenuse kasutajad kokku) 

oli 160 (2011. aastal 246). Vähenemine üheksa aasta jooksul 86 isiku võrra (35,0%). Oluline 

vähenemine on seotud sellega, et Akadeemia tee 34 öömaja, kus oli varem 40 kohta, on 

reorganiseeritud sotsiaalmajutusüksuseks, kus pakutakse ööpäevast majutust. 

Küsitlemise ajal oktoobris 2020 olid ilmad veel suhteliselt soojad. Kuu jooksul oli ühel ööl 86 

öömajakohast täidetud keskmiselt 44,2 kohta, sh Merelahe öömaja 26 kohast 23,5 kohta ja Alasi 

öömaja 60 kohast 20,7 kohta.  

Kuu jooksul oli kokku 78 öömajateenuse kasutajat. Öömajakohti on Tallinnas 86. Seega, kui kõik 78 

isikut ööbiksid öömajas samaaegselt, siis jätkuks öömajas kohti veel vaid 8 kodutule ja kõigile 

tänavakodututele (n=82) öömajakohti ei jätkuks, kuid kodutud võivad taotleda ka 

resotsialiseerimisteenust, millega kaasneb koht ööpäevast majutust pakkuvas üksuses. 2020. aasta 

jooksul jätkus resotsialiseerimisteenuse kohti piisavalt. Näiteks seisuga 05.10.2020 oli 

resotsialiseerimisteenusele 133 vaba kohta. Paljud öömajateenuse kasutajad siiski ei soovi 

resotsialiseerimisteenusele minna, sest nende sõnul on sotsiaalmajutusüksustes liiga karmid 

sisekorrareeglid.  

Anketeeritud täiskasvanute elukoht 

Anketeeritud täiskasvanud koduta inimeste (n=637) jagunemine elu- või viibimiskohtade lõikes on 

esitatud tabelis 4. Sealhulgas on resotsialiseerimisteenuse järjekorras viibivad 64 täiskasvanud inimest 

(2011. aastal 367) jaotatud elukohtade järgi, mis olid teada nende järjekorda võtmise hetkel. 
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Praegune elukoht Aadress/kirjeldus Arv 

Ühiselamu Sõpruse pst 5 51 

Sotsiaalmajutusüksus 
Akadeemia 34, Tuulemaa 6, Paagi 8, Männiku tee 92, Varre 7, 
Kadaka tee 153 B-korpus, Mahtra 44, Suur-Sõjamäe 6A 

322 

Varjupaik 
Kauge 4, Laevastiku 6a, Ristiku 44, ema-lapse turvakodu, 
naiste kriisikodu 

59 

Muu ajutine elukoht 
Üürikorterid, sõprade ja tuttavate elukohad, sugulaste 
elukohad, vangla jm 

42 

Öömaja Merelahe 4, Alasi 8 55 

Tänav ja varjualused 
Mahajäetud majad ja suvilad, kuurid, keldrid, trepikojad, 
katlamajad, telgid, koopad, autod, tänavad jm 

73 

Elukoht teadmata Resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevad jt isikud 35 

KOKKU  637 

Tabel 4: Anketeeritud kodutud praeguste elukohtade järgi, isikute arv 

Anketeeritud täiskasvanutest jäi elukoht teadmata vaid 35 inimese puhul (5,5% vastajatest). Neist 31 

isikut olid resotsialiseerimisteenuse järjekorras. (2011. aastal jäi elukoht teadmata 159 vastaja puhul). 

Resotsialiseerimisteenuse järjekorras viibivate inimeste elamiskoht 

Seisuga 31.10.2020 oli resotsialiseerimisteenuse järjekorras 74 inimest, sh 10 last (2011. aastal 466 

inimest, sh 99 last). Järjekorras olevate inimeste jaotus praeguste elamiskohtade lõikes on toodud 

tabelis 5. 

Praegune elukoht Elanike arv 

Varjupaigad 8 
Muud ajutised elukohad 27 
Öömajad 2 
Elukoht teadmata 37 

KOKKU 74 

Tabel 5: Resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevad isikud, elanike arv 

Ligikaudu kolmandik resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevatest inimestest (27 inimest) elab 

muudes ajutistes elukohtades, sh vanglas 9, sugulaste juures 8, sõprade ja tuttavate juures 4, 

üürikorteris 4, sotsiaalkorteris 1 ja psühhiaatriahaiglas 1 inimene.  

Poolte resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevate inimeste puhul on tänane elukoht teadmata, sh 6 

last. Põhjuseks on enamasti see, et järjekorda võtmiseks linnaosade valitsuste poolt esitatud taotluse 

rahuldamise otsused on koostatud vaid miinimumnõudeid järgides ja märkimata on paljud 

teenuseosutajale vajalikud andmed. Enamasti on küll nimetatud viibimiskoha aadress, kuid pole 

täpsemalt kirjeldatud, millistes tingimustes või kelle juures inimene hetkel elab. 

3.1.3. Viimane püsiv elukoht  

Viimase püsiva elukoha asukoht 

Viimane püsiv elukoht oli tuvastatav 629 anketeeritud täiskasvanud inimese puhul 637-st (98,7% 

vastajatest). Neist oli Tallinna inimesi 588 ja mujalt tulnud 41 (vastavalt 93,5% ja 6,5% kodututest). 

(2011. aastal oli mujalt tulnud 5,0%) 
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Väljastpoolt Tallinnasse tulnud kodutute arv on vähenenud. Tallinnas oli 41 mujalt tulnud kodutut 

(2011. aastal 46). Seega leiavad Tallinnasse sisse rändavad inimesed endale elukoha mõnevõrra 

kiiremini kui üheksa aastat tagasi.  

Mujalt tulnud inimeste (n=41) endised elukohad jaotusid järgmiselt: 
˗ Harjumaa 22, 
˗ Ida-Virumaa 3, 
˗ Järvamaa 1, 
˗ Läänemaa 1, 
˗ Lääne-Virumaa 1, 
˗ Põlvamaa 1, 
˗ Raplamaa 1,  
˗ Saaremaa 1, 
˗ Viljandimaa 5, 
˗ välismaa 5 (Läti, Soome, Suurbritannia, Valgevene, Venemaa). 

Välismaalt tulnud inimestest (n=5) elas 2 inimest ühiselamus, 1 sotsiaalmajutusüksuses, 1 öömajas ja 

1 tänaval. 

Mujalt tulnud inimeste (n=41) praegused viibimiskohad jaotusid järgmiselt:  
˗ ühiselamu 3, 
˗ sotsiaalmajutusüksus 8, 
˗ varjupaik 4, sh vältimatu abi 3, 
˗ öömaja 7,  
˗ muu ajutine elukoht 1, 
˗ tänav ja varjualused 15, 
˗ elukoht teadmata 3. 

Mujalt tulnud inimestest puudus ööpäevase majutuse võimalus (elasid tänaval ja varjualustes või 

kasutasid öömaja teenust) 24 inimesel (2011. aastal 39 inimesel), sh oli öömajateenuse kasutajaid 

vaid 7 ja 17 elasid tänaval või varjualustes. Neid inimesi tuleks rohkem nõustada ja sobiva abi 

pakkumiseks võtta ühendust elukohajärgse kohaliku omavalitsusega. 

Resotsialiseerimisteenusel ühiselamus, sotsiaalmajutusüksustes ja varjupaigas oli kokku 12 

väljastpoolt Tallinna tulnud inimest. Samas resotsialiseerimisteenusele pääsevad ainult Tallinna 

elanike registrisse kantud inimesed. Järelikult olid need inimesed enne teenusele asumist elanud 

kodutuna Tallinnas ja kantud ka Tallinna elanike registrisse. (2011. aastal ei elanud Tallinna 

sotsiaalmajutusüksustes ega varjupaikades ühtegi mujalt tulnud inimest.) 

Viimase püsiva elukoha tüüp 

Elukohatüüp viimases püsivas elukohas oli tuvastatav 560 inimese puhul 637 vastajast (87,9% 
vastajatest). Vastused jagunesid järgmiselt: 

˗ olin ise omanik 134, 
˗ olin ise üürnik 208, 
˗ elasin abikaasa/elukaaslase juures 71, 
˗ elasin kellegi teise (sh sugulase) juures 142, 
˗ elasin lastekodus 6, 
˗ elasin hooldekodus 5, 
˗ olin enne kodutuks jäämist laps 6. 

Vahetult enne kodutuks jäämist elas vähemalt 6 inimest lastekodus (2011. aastal 11). Võimalik, et 

lastekodus elas lisaks ka mõni neist, kes nimetasid, et nad olid enne kodutuks jäämist lapsed. 
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Enne kodutuks jäämist olid 23,9% (2011. aastal 23,7%) ise eluruumi omanikud ja 37,1% (2011.aastal 

35,5%) üürnikud. Mõned inimesed nimetasid, et perest lahku minnes jätsid nad korteri abikaasale. 

38,0% inimestest (2011. aastal 30,2%) elas enne kodutuks jäämist püsivalt kellegi teise juures, 

enamasti kas abikaasa, elukaaslase või sugulase korteris. 

 

 

3.2. Sotsiaaldemograafilised andmed 

3.2.1. Vanus 
Anketeeritud täiskasvanute (n=637) ja nendega koos elavate laste (n=101) keskmine vanus oli 45,3 

aastat, vt tabel 6. 

Praegune elukoht Täiskasvand Lapsed Kokku 

Ühiselamu 55,9 16,0 55,2 
Sotsiaalmajutusüksus 50,0 8,8 41,2 
Varjupaik 58,4 7,3 56,0 
Muu ajutine elukoht 47,5 1,0 46,5 
Öömaja 52,3 - 52,3 
Tänav ja varjualused 49,9 - 49,9 
Elukoht teadmata 44,4 6,3 38,8 

KOKKU 51,1 8,7 45,3 

Tabel 6: Kodutute keskmine vanus, aastat 

Täiskasvanute keskmine vanus oli 51,1 aastat (2011. aastal 46,0). Vanuse kasv üheksa aasta jooksul 

oli märgatav igas elukoha grupis.  

Vanuse kasvu põhjuseks võib lugeda muuhulgas seda, et osa kodutuid on raskem resotsialiseerida ja 

iseseisvasse ellu suunata ning paljud kliendid jäävadki kodutuks, sh resotsialiseerimisteenusele, 

vajades püsivalt juhendamist ja nõustamist. 

Kõige vanem koduta inimene oli 86-aastane (2011. aastal 92-aastane) Kauge 4 varjupaiga klient. 2019. 

aasta kliendiuuringus oli kõige vanem uuringus osaleja 77-aastane. (Piirsalu, Peeker 2020) 

Kodutute hulgas oli lastega peresid 68 (2011. aastal 124). Vanematega koos elavaid lapsi oli 101 

(2011. aastal 183). Ühes lastega peres oli keskmiselt 1,5 last (2011. aastal samuti 1,5).  

Laste keskmine vanus oli 8,7 aastat (2011. aastal 7,9). Seega on mõnevõrra kasvanud ka koduta 

laste keskmine vanus. 

Tabel 7 näitab laste vanust vanusegruppide lõikes, kusjuures lapsed on jaotatud vanusegruppidesse 
järgmiselt: 

˗ alla 1-aastased (imikud); 
˗ 1-7-aastased (lasteaia- ja eelkooliealised lapsed); 
˗ 8-17-aastased (kooliealised lapsed). 
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Praegune elukoht alla 1 1-7 8-17 KOKKU 

Ühiselamu   1 1 
Sotsiaalmajutusüksused 6 30 52 88 
Varjupaigad  2 1 3 
Muud ajutised elukohad  1 2 3 
Öömajad    0 
Tänav ja varjualused    0 
Elukoht teadmata 1 2 3 6 

KOKKU 7 35 59 101 

Tabel 7: Vanematega koos elavad lapsed vanusegrupiti, laste arv 

Öömajades ning tänavatel ja varjualustes lapsi ei olnud. Varjupaikades loendatud 3 last olid ema ja 

lapse turvakodus. Need lapsed, kelle elukoht oli teadmata, olid resotsialiseerimisteenuse järjekorras. 

On suur risk, et enne täiskasvanuks saamist koos vanematega mitu aastat resotsialiseerimisteenusel 

olnud noored hakkavad pidama sotsiaalmajutusüksust normaalseks elukeskkonnaks ja jäävad 

teenusele ka täiskasvanuikka jõudes. Selliseid näiteid on Tallina Sotsiaaltöö Keskuses mitmeid. 

3.2.2. Sugu 
Tabel 8 näitab koduta täiskasvanute (n=637) sugu praeguste elukohtade lõikes. 

Praegune elukoht Naised Mehed KOKKU 

Ühiselamu 19 32 51 
Sotsiaalmajutusüksused 114 208 322 
Varjupaigad 13 46 59 
Muud ajutised elukohad 9 33 42 
Öömajad 5 50 55 
Tänav ja varjualused 9 64 73 
Elukoht teadmata 11 24 35 

KOKKU 180 457 637 

Tabel 8: Täiskasvanute sugu, elanike arv 

Täiskasvanud koduta inimestest olid 180 naised ja 457 mehed (2011. aastal 323 naised ja 603 mehed). 

Naisi oli 28,3% ja mehi 71,7% (2011. aastal oli naisi 34,9% ja mehi 65,1%.) Seega on naiste osakaal 

üheksa aasta jooksul oluliselt kahanenud.  

Öömajades ning tänaval ja varjualustes elavaid naisi ehk naisi, kellel puudub ööpäevase majutuse koht, 

oli 14 (2011. aastal 54). Naiste osakaal öömaja klientidest oli 9,1% (2011. aastal 28,0%). 

Sotsiaalmajutusüksustes oli naisi 35,4% ja mehi 64,6% (üheksa aastat tagasi oli neis naisi rohkem kui 

mehi: naisi 52,6%, mehi 48,4%). See on osaliselt tulev sellest, et kolm eelmise uuringu ajal tegutsenud 

varjupaika (Akadeemia tee 34 C-osa, Mahtra 44 ja Suur-Sõjamäe 6A), kus on väga suur meeste osakaal 

(81,4%), vahetasid 2020. aastal nime ja said sotsiaalmajutusüksusteks.  

Sotsiaalmajutusüksustes on naiste osakaal suurem kui teistes majutusüksustes, sest 

sotsiaalmajutusüksustesse on loodud spetsiaalsed kohad (peretoad) lastega emadele. 
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3.2.3. Suhtluskeel 
Tallinna kodutute (n=637) suhtluskeele kohta annab ülevaate tabel 9. 

Praegune elukoht Eesti Vene KOKKU 

Ühiselamu 43,1 56,9 100,0 
Sotsiaalmajutusüksused 31,7 68,3 100,0 
Varjupaigad 39,0 61,0 100,0 
Muud ajutised elukohad 35,7 64,3 100,0 
Öömajad 50,9 49,1 100,0 
Tänav ja varjualused 47,9 52,1 100,0 
Elukoht teadmata 40,0 60,0 100,0 

KOKKU 37,5 62,5 100,0 

Tabel 9: Täiskasvanute suhtluskeel, % elanikest 

Koduta inimestest oli eestikeelseid 37,5% ja venekeelseid 62,5% (2011. aastal vastavalt 33,6% ja 

66,4%). Seega on eestikeelsete kodutute osakaal üheksa aasta jooksul tõusnud. Kuigi Tallinna elanike 

hulgas on eestlased ülekaalus, satuvad abivajajateks pigem venekeelsed elanikud. Tallinna elanike 

rahvuskoosseis: 52,8% eestlasi, 36,6% venelasi ja 10,6% muust rahvusest. (Tallinn arvudes 2020) 

Kui üldiselt oli venekeelseid igas elukoha grupis rohkem, siis ainult öömajateenuse kasutajate seas oli 

eestikeelsete osakaal kõrgem ehk 50,9% (2011. aastal 48,0%).  

Ligikaudu kahekordne venekeelsete inimeste ülekaal oli sotsiaalmajutusüksuste ja muude ajutiste 

elukohtade puhul. Sotsiaalmajutusüksustes oli venekeelseid 68,3% (2011. aastal 76,5%).  

Ekspertide hinnangul on venelased resotsialiseerimisteenuse taotlemisel üldiselt aktiivsemad. 

Eestlased püüavad rohkem ise toime tulla ja abi küsimine on neile raskem kui venelastel. 

Venekeelsete suur osakaal sotsiaalmajutusüksustes on osaliselt tingitud sellest, et paljud venekeelsed 

inimesed jäävad sotsiaalmajutusüksusesse pikaks ajaks, sest nende eesti keele oskus on vähene ning 

neil on seetõttu väiksemad võimalused tööd leida ja iseseisvalt elama asuda.  

Arvestades uurimistulemusi tuleb töötajate valikul pöörata endiselt tähelepanu vene keele oskusele. 

Eakamad töötajad enamasti oskavad vene keelt tänu nõukogude ajal saadud kooliharidusele, 

noorematest töötajatest tuleb tihti eelistada vene emakeelega töötajaid. 

Suhtluskeele jälgimine on oluline ka klientide tubadesse majutamisel, sest erikeelseid inimesi ühte 

tuppa paigutades võivad kergemini tekkida konfliktid, nt erimeelsuste tõttu televiisoris näidatavate 

kanalite valikul jne. 
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3.3. Kodutuks jäämise põhjused ja koduta olemise aeg 

3.3.1. Kodutuks jäämise põhjused 
Anketeeritud kodutud (n=637) tõid välja kokku 1040 kodutuks jäämise põhjust. 

Põhjus 2011 2020 

Perekonna lagunemine, sh kooselu lõppemine, lahutus, riid elukaaslasega, 
perevägivald, pereliige läks hooldekodusse, elukaaslase või vanema surm 

226 200 

Töö puudumine, sissetulekute puudumine 97 158 
Üürivõlad, üüri jaoks ei jätku raha, loobumine üürikorterist 222 149 
Väljatõstmine, sundmüük, üürilepingu lõpetamine jm 282 115 
Alkoholi kuritarvitamine 37 85 
Perekonnast välja heitmine, perekondlik ülekohus 72 55 
Tervise halvenemine, puue, vigastus õnnetuse tagajärjel 20 52 
Kinnipidamiskohas viibimine 88 50 
Sugulaste eluruumist ära tulemine, kitsad olud ja halvad elamistingimused 39 37 
Eluaseme väljapetmine, maakleri või sugulaste pettus 60 35 
Laenu- ja liisinguvõlad, eluruum oli laenu tagatiseks 27 30 
Vaimne puue või psüühikahäire 12 16 
Ränne maalt linna või välismaalt tagasi Eestisse 18 15 
Eluaseme elamiskõlbmatuks muutumine, lammutamine, tulekahju jm 39 12 
Narkosõltuvus 4 11 
Asendushoolduselt elluastumine 15 9 
Muud põhjused  11 

KOKKU 1258 1040 

Tabel 10: Kodutuks jäämise põhjused 2011 ja 2020, vastuste arv 

Kõige rohkem (19,2%) nimetati perekonna lagunemisega seotud põhjuseid. Seejuures tõi 10 inimest 

põhjusena välja perevägivalla.  

2011. aastal nimetati kodutuse põhjustena kõige arvukamalt väljatõstmist, sundmüüki ja lepingu 

lõpetamist. Seda liiki põhjuste vähenemine võib olla seotud ka ennetavate teenuste (võlanõustamise 

ja majandamisnõustamise) laiema kasutamisega.  

 

Joonis 2: Kodutuks jäämise põhjused 2011 ja 2020, % vastustest 
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Üheksa aasta jooksul on oluliselt tõusnud töö ja sissetulekute puudumise, alkoholi kuritarvitamise ning 

tervisega seotud põhjuste osakaal. 

Alkoholi kuritarvitamise tõi kodutute põhjusena välja 85 kodutut (13,3% vastajatest). Tallinna 

Sotsiaaltöö Keskuse 2019. aasta kliendiuuringu põhjal olid alkoholiprobleemid 56% klientidest ja 

vaimse tervise probleemid 38% klientidest. (Piirsalu, Peeker 2020) 

Narkosõltuvust nimetas kodutuse põhjusena 11 inimest (2011. aastal 4 inimest), kellest 4 olid 

ühiselamu ja 7 sotsiaalmajutusüksuste elanikud. 

3.3.2. Koduta olemise aeg 
Koduta olemise aeg oli tuvastatav 576 vastaja puhul 637-st (90,4% vastajatest). Paljud vastajad ei 

mäletanud, kaua nad on koduta olnud. (2011. aastal oli koduta olemise aeg tuvastatav 97,2% 

vastajatest).  

Tabelis 11 on toodud koduta olemise aeg praeguste elamiskohtade lõikes. 

Praegune elukoht alla 1 a 1-5 a 6-10 a 11-15 a üle 15 a kokku 

Ühiselamu 0 15 19 9 8 51 
Sotsiaalmajutusüksused 55 116 63 35 53 322 
Varjupaigad 6 18 11 9 8 52 
Muud ajutised elukohad 2 5 4 3 5 19 
Öömajad 5 12 12 8 16 53 
Tänav ja varjualused 10 24 12 8 19 73 
Elukoht teadmata 0 0 2 1 3 6 

KOKKU 78 190 123 73 112 576 

Tabel 11: Koduta olemise aeg, elanike arv 

Vastajate (n=576) hulgas oli kõige rohkem (33,0%) inimesi, kes olid olnud kodutud 1-5 aastat, kuid 

mediaanväärtus jäi vahemikku 6-10 aastat. Ka 2011. aastal oli sama kaua kodutu staatuses olnuid 

kõige rohkem (53,11%) ja keskmine koduta olemise aeg oli siis 5,7 aastat. 

Öömajateenuse kasutajate hulgas oli kõige rohkem (30,2%) neid, kes on olnud koduta üle 15 aasta 

(2011. aastal 8,1%). Tänaval ja varjualustes elavate kodutute hulgas oli üle 15 aasta kodutuid olnud 

26,0% (2011. aastal 9,4%). 

Üle 1 aasta on koduta olnud 86,5% kodututest (2011. aastal 90,6%). 

Üle 5 aasta on koduta olnud 53,5% kodututest (2011. aastal 37,4%) 

Üle 10 aasta on koduta olnud 32,1% kodututest (2011. aastal 15,4%). 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse 2019. aasta kliendiuuringu järgi olid 16,4% uuritavatest kasutanud eri 

teenuseid 6 ja enam aastat ning 9,4% uuritavatest 4–5 aastat. Pikaajalised kliendid olid vanemad 

inimesed, kellest paljud said paljud töövõimetus- või vanaduspensioni. Suurem osa (58,6%) klientidest 

kuulus testi tulemuste põhjal resotsialiseeritavate ja pigem resotsialiseeritavate hulka. Hinnang kliendi 

resotsialiseeritavusele ei olnud seotud teenuse kasutamise ajaga. Isegi kauem kui 5 aastat teenuseid 

saanud klientide (n=57) hulgas oli resotsialiseeritavaid kliente 59,6%. (Piirsalu 2020)  

Ekspertide hinnangul viitab koduta olemise aja kasv õpitud abitusele, laiskusele ja mugavusele. Paljud 

resotsialiseeritud kliendid ei soovi teenuselt lahkuda, sest majutusüksuses elamine on soodne ja 

turvaline. 
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3.4. Töötamine ja sissetulekud 

3.4.1. Sissetulekud 
Sissetulekute kohta andis informatsiooni 621 vastajat 637-st (97,5% vastajatest). Kodututest 556 

omasid sissetulekut ja 65 ei omanud sissetulekut, vastavalt 89,5% ja 10,5% (2011. aastal 87,7% ja 

12,3%). Seega on sissetulekute omamine mõnevõrra tõusnud. 

Tabel 12 annab ülevaate sissetulekute omamisest praeguste elukohtade lõikes 2020. ja 2011. aastal. 

Praegune elukoht 2011 2020 

Ühiselamu - 98,5 
Sotsiaalmajutusüksused 95,8 87,7 
Varjupaigad 94,6 92,3 
Muud ajutised elukohad 82,8 90,8 
Öömajad 81,6 75,4 
Tänav ja varjualused 83,8 63,1 
Elukoht teadmata 79,1 92,3 

KOKKU 87,7 97,5 

Tabel 12: Sissetulekute omamine 2011 ja 2020, % elanikest 

Kuigi üldiselt on sissetulekute omamine tõusnud, on aastate jooksul olukord kõige halvemaks läinud 

tänaval ja varjualustes elavate inimeste puhul ning ka sotsiaalmajutusüksuste ja öömajade elanike 

puhul. 

Ühiselamus oli sissetulekuta üks inimene, kes oli 18-aastane õpilane. 

Sissetulekuid omavad 556 inimest nimetasid kokku 891 sissetulekut. Sissetulekute jagunemine 

sissetuleku liikide järgi on toodud tabelis 13. 

Sissetuleku liik 
2011 2020 

arv % arv % 

Palk 127 13,9 123 13,8 
Mitteametlik töötasu, lepinguta töötamine, juhutööd 163 17,9 46 5,2 
Tulu äritegevusest - - 1 0,1 
Pension (sh töövõimetuspension) 337 36,9 130 14,6 
Töövõimetoetus - - 200 22,4 
Puudega inimese sotsiaaloetus - - 160 18,0 
Töötuskindlustushüvitis, töötu abiraha 17 1,9 15 1,7 
Vanemahüvitis 17 1,9 12 1,3 
Peretoetus 99 10,8 66 7,4 
Toimetulekutoetus 121 13,3 98 11,0 
Muu sotsiaaltoetus, ühekordne toetus 26 2,8 25 2,8 
Elatisraha, toitjakaotuspension 6 0,7 15 1,7 

KOKKU 913 100 891 100 

Tabel 13: Sissetulekute liigid 2011 ja 2020, arv ja % 

Kõige arvukamaks sissetulekute liigiks olid töövõimetoetus, puudega inimese sotsiaaltoetus ja pension.  

Üheksa aasta jooksul on väga palju (12,7 protsendipunkti) vähenenud mitteametliku töötasu osakaal 

ning tõusnud pensionide, töövõimetoetuse ja puudega inimese sotsiaaltoetuse osakaal (kokku 18,1 

protsendipunkti). 
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Koduta inimestel on üheks oluliseks elatise teenimise viisiks pudelite korjamine. Seda nimetas 

käesolevas uuringus vaid 4 kodutut (2011. aastal 102), kes olid kõik tänava ja varjualuste elanikud. 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse sotsiaaltöötajate sõnul korjavad pudeleid siiski ka asutuses teenusel 

viibivad kliendid. 

Lisaks nimetati sissetulekutena ka järgmist: 
˗ koondamishüvitis (1 vastaja) 
˗ vanemad aitavad (1) 
˗ käin kerjamas (1) 
˗ lapse puudetoetus (1) 
˗ haigusraha kuni sünnituseni (1) 

 

3.4.2. Töötamine ja mittetöötamine 
Tööl käimist puudutavate küsimustega uuriti, kas tööl käiakse regulaarselt või juhutöödel, kas tööd 

otsitakse või ei otsita. Andmeid koguti nii ametlikult kui ka mitteametlikult töötamise kohta.  

Tööl käimise kohta andis informatsiooni 623 inimest 637-st ehk 97,8% vastajatest (2011. aastal 69,1%). 

Vahe on suur, sest 2011. aastal  oli sotsiaalmajutusüksuse järjekorras palju rohkem inimesi ja puudus 

informatsioon nende töötamise kohta. 

Selgus, et 28,4% vastajatest töötab ja 71,6% ei tööta (2011. aastal vastavalt 21,1% ja 78,9%). Seega 

on töötavate kodutute osakaal tõusnud. 

Töötavatest inimestest (n=177) 32,1% töötab juhutöödel. Näiteks käidi palju suvistel hooajatöödel. 

Kolm inimest nimetas, et nad töötavad kaitstud tööl. 

Praegune elukoht 
Töötab Ei tööta 

regu-
laarselt 

juhu-
töödel 

põhjusega otsib tööd 
ei otsi 
tööd 

ei tea, kas 
otsib tööd 

Ühiselamu 23 2 12 7 7 0 
Sotsiaalmajutusüksus 94 23 33 91 81 0 
Varjupaigad 4 2 11 4 34 1 
Muud ajut. elukohad 3 1 7 10 11 3 
Öömajad 4 1 3 26 20 0 
Tänav ja varjualused 1 13 6 20 33 0 
Elukoht teadmata 5 1 3 10 3 10 

KOKKU 134 43 75 168 189 14 

Tabel 14: Tööl käimine, elanike arv 

Mittetöötavatest kodututest (n=446) 16,8% (2011. aastal 15,2%) ei tööta põhjusega: on lastega kodus, 

pensionärid või õpilased. Kaks inimest märkisid, et nad ei saa töötada tervislikel põhjustel. 

Kõige suurem oli töötajate osakaal ühiselamus (49,0%) ja kõige väiksem öömajas (9,3%). 

Ööpäevast majutuskohta mitteomavatest inimestest (öömajateenuse kasutajad ning tänaval ja 

varjualustes elavad inimesed) andis töötamise kohta infot kokku 127 inimest. Neist töötas 19 inimest 

ehk 15,0% (2011. aastal 10,0%). 

Sotsiaalmajutusüksustes oli töötavaid inimesi 36,3% (2011. aastal 34,1%). Sotsiaalmajutusüksuste 

vastajatest 10,2% ei tööta põhjusega (2011. aastal 10,4%). 
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2019. aasta kliendianalüüsi järgi oli uuritavatest (n=458) töövõimetuspensioni saajaid oli 141 (30,8%), 

töötavaid 128 (27,9%), vanaduspensionäre 88 (19,2%), töötuid 68 (14,8%), koduseid ehk neid, kes ei 

õpi, ei ole pensionärid, ei käi tööl ega otsi tööd 25 (5,5%), raseduspuhkusel (1,3%) ja õppijaid (0,5%). 

(Piirsalu, Peeker 2020) 

Viimati töötamise aja kohta andis vastuse 579 inimest. Tabelis 15 on tulemused elamiskohtade lõikes. 

Praegune elukoht 
praegu 
töötan 

alla 1 a. 
tagasi 

1-5 a. 
tagasi 

6-10 a. 
tagasi 

11-15 a. 
tagasi 

üle 15 a. 
tagasi 

ei ole 
töötanud 

Ühiselamu 24 6 13 4 2 2 0 
Sotsiaalmajutusüksus 103 60 105 19 12 19 2 
Varjupaigad 5 3 15 16 1 13 0 
Muud ajut. elukohad 3 3 11 4 1 2 0 
Öömajad 5 16 14 5 6 5 1 
Tänav ja varjualused 7 20 23 8 7 5 1 
Elukoht teadmata 5 1 0 0 2 0 0 

KOKKU 152 109 181 56 31 46 4 

Tabel 15: Viimati töötamise aeg, elanike arv 

Selgus, et koduta inimestest (n=579) ei ole kunagi tööl käinud vaid 4 inimest ehk 0,7% (2011. aastal 

26 inimest ehk 5,7%). Kõik neli mitte kunagi töötanud inimest olid meesterahvad. Neist kaks elasid 

sotsiaalmajutusüksuses (37-aastane ja 21-aastane, mõlemad saavad töövõimetoetust), üks (62-

aastane, endine vang) oli öömajateenuse kasutaja ja üks (34-aastane) elas mahajäetud majas. 

Hetkel mittetöötavatest koduta inimestest (n=427) on pikalt (üle 1 aasta) tööta olnud või pole kunagi 

töötanud 74,5% (2011. aastal 66,9%). Seega on pikka aega mittetöötavate kodutute osakaal aastate 

jooksul kasvanud. 

Mittetöötavatest inimestest oli pikaajaliselt töötuid kõige rohkem varjupaikades (84,9%) ja muudes 

ajutistes elukohtades (75,0%), kõige vähem oli pikaajaliselt mittetöötavaid ühiselamus (41,2%). 

Kodutute aitamine tööturule on raske ja aeganõudev ning võib mõnikord jääda tulemusteta. Siiski on 

töö leidmine kodutute resotsialiseerimisel võtmeküsimus. Mida pikem on vaheaeg töötamises, seda 

raskem on tööd leida. Tööoskuste kaotamise kõrval langeb ühtlasi töötu enesehinnang. Seepärast on 

väga oluline hoida ülal majutusüksuste klientide tööharjumusi, pakkudes neile lisaväärtust pakkuvaid 

tegevusi, nagu näiteks paberpakendite valmistamine, heakorratöödel osalemine jms. 

 

3.4.3. Õpitud erialad ja ametid 
Õpitud erialade ja ametite puhul läksid arvesse nii koolis õpitud erialad kui ka töö juures õpipoisina 

omandatud ametid. 

Eriala või ameti olemasolu kohta andis informatsiooni 532 inimest 637 kodutust ehk 83,5% vastajatest 

(2011. aastal 78,4%). Neist vaid 4 vastajat kuulus gruppi, kelle praegune elukoht on teadmata. 

Kodututest 432 omasid ja 100 ei omanud eriala või ametit, vastavalt 81,2 ja 18,8% (2011. aastal 

77,5% ja 22,5%). Seega on tööoskajate osakaal kasvanud. 

Tabel 16 näitab eriala või ameti omamist praeguste elukohtade lõikes. 
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Praegune elukoht 2011 2020 

Ühiselamu - 64,0 
Sotsiaalmajutusüksused 66,5 81,1 
Varjupaigad 90,0 83,0 
Muud ajutised elukohad 73,0 93,8 
Öömajad 80,8 90,4 
Tänav ja varjualused 91,5 81,8 
Elukoht teadmata 66,4 100,0 

KOKKU 77,5 81,2 

Tabel 16: Õpitud eriala või ameti olemasolu 2011 ja 2020, % elanikest 

Kõige vähem on õpitud erialade ja ametitega elanikke ühiselamu klientide hulgas (64,0%). Samas oli 

seal kõige suurem töötajate osakaal (49,0%). Ühiselamukoha on saanud endised 

sotsiaalmajutusüksuste kliendid, kes on pingutanud resotsialiseerumise nimel, kuid vajavad veel 

vähest juhendamist ja nõustamist. Paljud töötavad lihtsatel töödel, mis ei nõua õpitud ametit.  

Majutusüksuste klientidest oli eriala või ameti omandanuid kõige rohkem öömajateenuse kasutajate 

seas (90,4%). Ka tänaval ja varjualustes elavatel inimestel oli enamasti (81,8%) eriala või amet olemas.  

Anketeeritute poolt nimetatud erialad ja ametid jaotati üheksasse rühma (vt Lisa 3) vastavalt Ametite 

klassifikaatorile 2008 (Statistikaamet, 2011), mis põhineb rahvusvahelisel standardklassifikaatoril 

„International Standard Classification of Occupations 2008” ehk ISCO-l.  

Väga palju nimetati laevandusega seotud elukutseid. Kaks sotsiaalmajutusüksuste elanikku olid 

lõpetanud kõrgema parteikooli. Kuna komparteilase ametit on keeruline ametite klassifikaatori kaudu 

liigitada ja selle ameti alusel tõenäoliselt tänapäeval tööd ei leia, läks nende inimeste puhul kirja, et 

amet puudub. 

Õpitud erialade ja ametite (n=432) jaotusest annab ülevaate tabel 17. 

Eriala või amet 2011 2020 

Juhid 0,2 0,0 
Tippspetsialistid 7,5 7,4 
Tehnikud ja keskastme spetsialistid 7,0 3,9 
Kontoritöötajad ja klienditeenindajad 1,1 0,7 
Teenindus- ja müügitöötajad 10,1 15,3 
Põllumajanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad 0,2 2,3 
Oskustöötajad ja käsitöölised 43,8 35,0 
Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad 18,7 22,4 
Lihttöölised 10,6 12,3 
Sõjaväelased 0,8 0,7 

KOKKU 100,0 100,0 

Tabel 17: Õpitud erialad ja ametid 2011 ja 2020, % 

Kõige rohkem ehk 35,0% oli oskustöölisi ja käsitöölisi (2011. aastal 43,8%).  

Üheksa aasta jooksul kasvas kõige rohkem (5,2 protsendipunkti) väljaõppinud teenindus- ja 

müügitöötajate osakaal ja vähenes väljaõppinud oskustöötajate ja käsitööliste osakaal (–8,8 

protsendipunkti). 
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Tippspetsialiste oli kodutute hulgas 32. Kõige enam oli neid sotsiaalmajutusüksuste elanike seas 

(24 inimest). 

Käesolevas uuringus kodutute hariduse taset ei küsitud, kuid seda on varasemalt tehtud. Pille Tiinas 

küsitles oma 2011. aastal kaitstud magistritöös „Pikaajalised kodutud Tallinna öömajades ja 

varjupaikades: sinna sattumise ja teenusele jäämise põhjustest” 318 Tallinna sotsiaalmajutusüksuste, 

varjupaikade ja öömajade klienti. Küsitluse tulemusel selgus, et 9,1% vastajatest oli lõpetama 

põhiharidus, 34,9% põhiharidus, 26,7% keskharidus, 17,0% kutseharidus, 7,2% kõrgharidus ja 2,5% 

ülikooliharidus. (Pille Tiinas, 2011) 

2011. aasta küsitlusel ütlesid elamiseks mitte ettenähtud kohtades küsitlusele vastanud inimesed, et 

haritud inimestena püüavad nad ise hakkama saada ja ei otsi abi hoolekandesüsteemist.  

Seega pole tööl mittekäimise põhjuseks hariduse ja õpitud ameti puudumine, vaid pigem 

sõltuvushäired ja tööharjumuse kadumine. Seda kinnitab ka eelpool toodud ühiselamu klientide näide. 

3.4.4. Praegused või viimased töökohad 
Praeguse või viimase töökoha nimetas 564 vastajat. Töökohtade loetelu ja jaotust vastavalt ametite 

klassifikaatorile vt Lisa 3. Kaldkirjas on märgitud ametid, mida inimesed ei toonud välja õpitud 

erialade ega ametitena, kuid millel nad töötasid praegu või viimati. 

Praeguste või viimaste töökohtade jaotusest annab ülevaate tabel 18. 

Eriala või amet 2011 2020 

Juhid 1,0 0,2 
Tippspetsialistid 1,6 0,9 
Tehnikud ja keskastme spetsialistid 2,1 1,4 
Kontoritöötajad ja klienditeenindajad 1,1 1,6 
Teenindus- ja müügitöötajad 18,0 21,1 
Põllumajanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad 0,0 0,4 
Oskustöötajad ja käsitöölised 17,0 12,9 
Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad 10,8 11,9 
Lihttöölised 48,1 49,6 
Sõjaväelased 0,3 0,0 

KOKKU 100,0 100,0 

Tabel 18: Praegused või viimased töökohad 2011 ja 2020, % 

Kõige enam ehk 49,6% vastajatest töötavad või töötasid lihttöödel (2011 aastal 48,1%), neile järgnevad 

teenindus- ja müügitöötajad osakaaluga 21,1% (2011. aastal 18,0%) ning oskustöötajad ja käsitöölised 

osakaaluga 12,9% (2011. aastal 17,0%). 

Lihttööliste osakaal oli kõige kõrgem kõigi elukohtade puhul. 

Lihtöödest olid kõige levinumad ehituse abitööline, kojamees, koristaja, laotööline, nõudepesija, 

puhastusteenindaja. Teenindus- ja müügitöötajatest oli kõige rohkem turvatöötajaid, 

klienditeenindajaid ja müüjaid. Oskus- ja käsitöölistest oli kõige enam keevitajaid, torulukkseppi ja 

maalreid. 

Erandlikud ja omapärased töökohad olid poksitreener, modell, koerte treener, maleõpetaja, ärijuht, 

sildade projekteerija, surnupesija. 

Erinevusi õpitud erialade ja ametite ning viimaste töökohtade vahel näitab tabel 19. 
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Eriala või amet 
Õpitud või 

omandatud 
Viimane 
töökoht 

Juhid 0,0 0,2 
Tippspetsialistid 7,4 0,9 
Tehnikud ja keskastme spetsialistid 3,9 1,4 
Kontoritöötajad ja klienditeenindajad 0,7 1,6 
Teenindus- ja müügitöötajad 15,3 21,1 
Põllumajanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad 2,3 0,4 
Oskustöötajad ja käsitöölised 35,0 12,9 
Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad 22,4 11,9 
Lihttöölised 12,3 49,6 
Sõjaväelased 0,7 0,0 

KOKKU 100,0 100,0 

Tabel 19: Õpitud erialad ja ametid ning viimased töökohad, % 

Selgus, et paljud tipp- või keskastmespetsialistiks või oskustöötakjaks ja käsitööliseks õppinud 

inimesed ei ole saanud oma erialal töötada. Palju on pidanud vastu võtma lihttöölise ameti. 

Teenindus- ja müügitööl on olnud rohkem inimesi kui neil aladel väljaõppe saanuid. Paljud selle 

valdkonna ametid (turvatöötajad, müüjad jt) vajavad lühikest väljaõpet, mis on ka koduta inimestele 

jõukohasem. 

3.5. Abi otsimine ja teenuste kasutamine 
Oma elujärje parandamiseks abi otsimise kohta andis informatsiooni 634 inimest 637-st ehk 99,5% 

vastajatest. Neist oli abi otsinud 615 inimest ja abi ei olnud otsinud (polnud kasutanud ühtki 

sotsiaalteenust) 19 inimest ehk 3,1 % kodututest (2011. aastal 13 inimest ehk 1,0%). Teenuste 

mittekasutajatest (n=19) elasid 14 tänaval või varjualustes, 4 muudes ajutistes elukohtades ja 1 puhul 

ei olnud elukoht teada. Küsitlemise ajal jagati koduta inimestele teavet, kuidas abi taotleda. 

Teenuseid kasutanud 634 inimest nimetasid erinevaid teenuseid kokku 2645 korral (2011. aastal 904 

inimest 2560 korral). Erinevate teenuste kasutamist näitab tabel 20.  

Teenus / abi liik 2011 2020 

Öömaja 312 220 
Varjupaik 299 181 
Sotsiaalmajutusüksus 241 421 
Ühiselamu - 58 
Kodutute päevakeskus 128 17 
Eakate päevakeskus/sotsiaalkeskus 9 5 
Nõustamine linnaosa valitsuses 732 317 
Supiköök 326 205 
Toiduabi, riideabi 10 308 
Võlanõustamine 7 245 
Majandamisnõustamine - 335 
Tasuta õigusabi 2 34 
Resotsialiseerimisteenuse järjekorras (hetkel) 373 85 
Munitsipaal- või sotsiaalkorteri järjekorras (hetkel) 111 184 
Muud 10 30 

KOKKU 2560 2645 

Tabel 20: Teenuste kasutamine 2011 ja 2020, vastuste arv  
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Muude teenustena nimetati järgmist: 
˗ sotsiaaltoetused (6) 
˗ töötukassa teenused (3) 
˗ toetatud elamise teenuse järjekorras (3) 
˗ sotsiaalkorter (3) 
˗ munitsipaalkorter (2) 
˗ toetatud elamine (2) 
˗ igapäevaelu toetamine (2) 
˗ rehabilitatsioon (2) 
˗ psühholoogiline nõustamine (2) 
˗ perekeskuse teenus (2) 
˗ vabaturult korteri üürimise toetamine (1) 
˗ kaitstud töö (1) 
˗ tugiisik (1) 

Kõige rohkem olid koduta inimesed kasutanud sotsiaalmajutusüksuse teenust (421 inimest), millele 

järgnesid majandamisnõustamine (335 inimest) ja nõustamine linnaosa valitsuses (317 inimest). 

Majandamisnõustamise teenuse kasutamine on väga suur, sest majandamisnõustamine on 

resotsialiseerimisplaani osa ja see on sotsiaalmajutusüksuste elanikele kohustuslik. 2011. aastal 

majandamisnõustamise teenust veel ei olnud. 

Väga palju on üheksa aasta jooksul suurenenud võlanõustamisteenuse osutamine koduta inimestele. 

Selle teenuse kasutajaid oli 245 (2011. aastal 7). 

Küsitluse põhjal on resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevate inimeste arv väga palju vähenenud 

(288 inimese võrra), kuid munitsipaal- ja sotsiaalkorteri järjekorras olevate kodutute arv on seevastu 

tõusnud (73 inimese võrra). 

Sotsiaalteenuste kasutamist aastatel 2011 ja 2020 illustreerib joonis 3. 

 

Joonis 3: Teenuste kasutamine 2011 ja 2020, % vastajatest 

Nõustamist linnaosa valitsuses nimetas 2020. aastal ainult 50% vastajatest. Tõenäoliselt on tegelik 

kasutamine palju suurem, sest ilma selle teenuseta ei ole võimalik pääseda 

resotsialiseerimisteenusele. 
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Majutusega seotud teenuste kasutamisest praeguste elukohtade lõikes annab ülevaate tabel 21. 

Praegune elukoht 
Ühis-
elamu 

SMÜ Varjupaik Öömaja 
Resots-
teenuse 
järjek. 

Sots- või 
muntsip.krt 

järjek. 

Ühiselamu 51 51 17 26 0 48 

Sotsiaalmajutusüksused 5 322 86 102 0 117 

Varjupaigad 1 16 59 15 9 4 

Muud ajutised elukohad 0 3 1 3 24 2 

Öömajad 0 16 14 55 19 9 

Tänav ja varjualused 1 11 3 18 3 3 

Elukoht teadmata 0 2 1 1 30 1 

KOKKU 58 421 181 220 85 184 

Tabel 21: Majutusega seotud teenuste kasutamine, vastajate arv 

Ühiselamu kasutamist nimetas 58 vastajat, kuigi ainus (Sõpruse pst 5) ühiselamu avati 03.2020 ja 2020. 

aasta teenuste statistika põhjal oli aasta jooksul ühiselamus 55 teenuse kasutajat. Seega on vähemalt 

kolm küsitletavat silmas pidanud muud ühiselamu tüüpi eluaset. 

Ülaltoodust järeldub, et liikumine astmelises teenuste süsteemis toimub nii alt üles kui ka ülalt alla. 

Paljud inimesed ei ole kõrgemal majutuse tasemel oleval resotsialiseerimisteenusel hakkama saanud 

ja leping nendega on lõpetatud. Lepingu lõpetamise põhjuseks on kas teenuse osalustasu võlad või 

sisekorra reeglite pidev rikkumine, sh näiteks alkoholi ja narkootikumide majutusüksustesse toomine 

ja tarbimine. 

Selgus, et 12 inimest, kellel puudub ööpäevaseks kasutamiseks mõeldud majutuskoht, on sotsiaal- või 

munitsipaalkorteri järjekorras, kuigi resotsialiseerimisteenusele oleks neil kergem pääseda, sest 

järjekord sinna on palju lühem. Kaks küsitlusele vastajat nimetasid, et ei soovi 

sotsiaalmajutusüksusesse elama minna, sest sinna ei saa kodulooma kaasa võtta. 

Dokumentide olemasolu 

Dokumentide olemasolu kohta saadi andmed 583-lt vastajalt 637-st ehk 91,5% vastajatest (2011. 

aastal 99,6%). Andmed puudusid peamiselt resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevate inimeste 

kohta. 

Selgus, et isikut tõendavat dokumenti omab 94,3% koduta inimestest (2011. aastal 93,4%), dokument 

puudub või on taotlemisel 5,7% kodututest (2011. aastal 6,6%). 

Praegune elukoht Olemas Taotlemisel Puudub Kokku 

Ühiselamu 51 0 0 51 
Sotsiaalmajutusüksus 316 3 0 319 
Varjupaik 50 2 1 53 
Muud ajutised elukohad 23 0 1 24 
Öömaja 43 3 8 54 
Tänav ja varjualused 61 2 10 73 
Elukoht teadmata 6 0 3 9 

KOKKU 550 10 23 583 

Tabel 22: Isikut tõendavate dokumentide olemasolu, elanike arv 
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Kõige rohkem oli dokumendita inimesi tänaval ja varjualustes ning öömajas elavate kodutute hulgas. 

Öömajateenuse kasutajatel aitavad sotsiaaltöötajad uut dokumenti hankida.  

 

3.6. Ootused Tallinna linnale 
Kodututelt küsiti, millist abi nad veel Tallinna linnalt sooviksid. Oma soovide kohta andsid vastuse kõik 

637 küsitletud inimest. Neist 56 (8,8%) ütlesid, et on oma elu või teenustega rahul ja mingeid soove 

neil rohkem ei ole (2011. aastal 2,4%). Nende hulgas oli 1 ühiselamus, 36 sotsiaalmajutusüksuses, 4 

varjupaigas, 9 tänaval ja varjualustes, 1 muudes ajutistes elukohtades ning 5 öömajas elavat inimest. 

Ülejäänud 581 inimest nimetasid kokku 1007 abisoovi. Soovide jaotus on toodud tabelis 23. 

Soov 2011 2020 

Oma üürikorterit 349 371 
Oma tuba (nt korter mitme peale, üksi toas asutuses) 28 91 
Voodikohta majutusüksuses 352 154 
Tööd: stabiilset, jõukohast 162 94 
Rahalist abi: sotsiaaltoetust, suuremat pensioni 38 106 
Arstiabi, hooldamist 12 13 
Õppimisvõimalust 9 20 
Dokumente, elamisloa pikendamist 9 13 
Toiduabi: toidupakke ja/või sooja sööki 8 103 
Võlanõustamist 8 21 
Muud - 21 

Tabel 23: Soovid Tallinna linnalt 2011 ja 2020, vastajate arv  

Selgus, et valdavalt soovitakse parandada elamistingimusi ja leida tööd. Järgneb soov saada rahalist 

abi. 

Kui 2011. aastal soovis 41,7 % vastajatest voodikohta, siis nüüd soovitakse rohkem oma üürikorterit 

(63,9% vastajatest) või vähemalt oma tuba (15,7%). Üürikorteri soovijatest nimetasid paljud, et 

soovivad munitsipaal- või sotsiaalkorterit. 

 

Joonis 4: Soovid Tallinna linnalt 2011 ja 2020, % vastajatest 
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13 inimest tõid välja arsti- ja hooldusabi vajaduse. Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse 2019. aasta 

kliendianalüüsi andmetel oli asutuse klientide hulgas 187 määratud puudega isikut (41% klientidest), 

diagnoositud psüühikahäire oli 64 kliendil (14%) ja kroonilised haigused 83 kliendil (18%). (Piirsalu, 

Peeker 2020) 

Muude soovidena nimetati järgmist: 
˗ sissekirjutust Tallinnasse (3 vastajat) 
˗ oma koju/korterisse tagasi (2) 
˗ juriidilist nõustamist (2) 
˗ psühholoogilist nõustamist (1) 
˗ nõustamist (1) 
˗ narko tugirühma (1) 
˗ IT-koolitust (1) 
˗ õppimisvõimalust (1) 
˗ tasuta treeninguid lastele (1) 
˗ avatava aknaga tuba (1) 
˗ sobivat teenust (1) 
˗ võimalust jääda Kauge üksusesse (1) 
˗ eestkostest vabanemist (1) 
˗ hooldekodukohta (1) 
˗ mittetallinlasel võimalust elada öömajas kauem (1) 
˗ odavamaid pileteid (1)  
˗ kõike, mida antakse (1) 

Mitmete soovide (nt töökoht, arstiabi, õppimisvõimalus) täitjaks ei saa olla linn, kuid sotsiaaltöötajad 

saavad inimesi abistada jõudmaks neile sobivate teenusteni. 

 

4. Kokkuvõte 

4.1. Ettepanekud teenuste arendamiseks 

A. Korrigeerida päevakeskuse ja öömajade lahtiolekuaegu 

Kodutute päevakeskus tuleks hoida avatuna ka puhkepäevadel ja selle tööaega pikendada kuni kella 

19.00-ni; kaotada tuleks ka päevakeskuse lõunane sulgemisaeg. Mõlemad öömajad (Merelahe ja 

Alasi) tuleks avada aastaringselt samal ajal. 

Uuring näitas, et öömajateenuse kasutajatest (n=55) on kasutanud kodutute päevakeskuse teenust 

vaid 3 inimest. Kõikidest küsitletutest (n=637) oli kodutute päevakeskuse teenust kasutanud 17 inimest 

(2,7%). 

2011. aasta uuringu põhjal leiti, et kodututele on lisaks Lasnamäel (Suur-Sõjamäe 6a) paiknevale 

päevakeskusele vaja veel 1–2 päevakeskust, kus oleks võimalik nii ennast kui ka pesu pesta ja 

nõustamist saada. Päevakeskused võiks luua öömajade ja varjupaikade lähedale (Põhja-Tallinna, 

Kesklinna või Mustamäe piirkonda). (Peeker 2012) 

Nimetatud ettepanek ei ole üheksa aasta jooksul realiseerunud – kodutute päevakeskuseid ei ole 

juurde loodud. Kuna vahepeal on kolmest kodutute öömajast järele jäänud kaks ja juurde on tulnud 

hulgaliselt sotsiaalmajutusüksuste voodikohti, siis vajadus kodutute täiendavate päevakeskuste järele 

on kadunud.  

Küll aga on probleeme sellega, et olemasolev päevakeskus on avatud vaid tööpäeviti kell 9.00–17.00 

ja keset päeva kell 12.00–13.00 on sanitaartund, millal kodutud ei või päevakeskuses viibida. Merelahe 
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tee 4 öömaja avatakse kell 19.00 (juulis ja augustis suletud) ja Alasi tn 6 öömaja aprillist septembrini 

kell 21.00 ja oktoobrist märtsini kell 19.00. Päevakeskuse sulgemise ja öömaja avamise vahelisel ajal 

(2–4 tundi) peavad kodutud aega parajaks tegema. Kui Merelahe öömaja avatakse varem, on öömaja 

täituvus väga suur ja Alasi öömaja täituvus seevastu väike. Talvel pakasega on antud korraldus hoida 

öömaju lahti ka päevasel ajal, kuigi majanduslikult otstarbekam oleks pikendada päevakeskuse 

lahtiolekuaegu, sest siis poleks vaja öömaju ja päevakeskuseid päevasel ajal üheaegselt lahti hoida. 

B. Arendada kodutute päevakeskuse tegevust 

Kodutute päevakeskus peaks pakkuma tööharjutuse võimalust, et taastada või säilitada kodutute 

tööharjumust.  

Uuring näitas, et 71,6% küsitletud kodututest ei tööta ning pikka aega mitte töötavate kodutute 

osakaal on aastate jooksul kasvanud. Mittetöötavatest inimestest (n=427) on pikalt (üle 1 aasta) tööta 

olnud või pole kunagi töötanud 74,5% (2011. aastal 66,9%).  

Koduta inimestele tuleks pakkuda jõukohast tööharjutust (nt paberpakendite valmistamist jms), nagu 

on seda tehtud Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse sotsiaalmajutusüksustes. 2023. aastal on linnal plaanis 

avada Punane 48a uus sotsiaalmajutusüksus, päevakeskus ja supiköök. Esialgse plaani kohaselt on 

kavas sotsiaalmajutusüksusesse ümber kolida senine Kadaka tee 153b sotsiaalmajutusüksus (ruumid 

tagastatakse Tallinna Tugikeskusele Juks) ja Suur-Sõjamäe 6a sotsiaalmajutusüksus (hoone 

lammutatakse). Uude päevakeskusesse tuleks planeerida ruumid tööharjutuse süsteemseks 

korraldamiseks. Tööharjutuse võimaluste laiendamiseks tuleb arendada koostööd teiste 

sotsiaalteenuste osutajate ja ettevõtetega. 

C. Parandada majutusüksustes elamistingimusi 

Elamistingimuste parandamiseks tuleks vähendada majutusüksustes kohti, suurendada 

ühekohaliste tubade osakaalu ja leida keldrikorrusel paiknevatele sotsiaalmajutusüksustele (Mahtra 

44 ja Akadeemia C-osa) uued ruumid.  

Uuring näites, et kodutute arv vähenes üheksa aastaga 398 inimese võrra (32,5%), sh on vähenenud 

resotsialiseerimisteenuse taotlejate ootejärjekord. Oma üürikorterit soovis 371 ja oma tuba (nt korter 

mitme peale, üksi toas asutuses) 91 inimest, kuid voodikohta majutusüksuses ainult 154 inimest. 

Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele võib kohaliku omavalitsuse üksus pakkuda sama eluruumi 

kasutamise võimalust ainult isikutele, kes ise soovivad ühes eluruumis elada.  

Ühekohalisi tube on vaja rohkem ka seetõttu, et resotsialiseerimisteenusel olevad vaimse tervise 

probleemidega (sh diagnoositud psüühikahäiretega inimesed) vajavad enamasti omaette tuba. 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse 2019. aasta kliendianalüüsi järgi oli diagnoositud psüühikahäirega kliente 

uuritavate hulgas 14%. Kliente, kelle puhul ei olnud psüühikahäire diagnoositud, kuid kellel 

sotsiaaltöötajate hinnangul esinevad vaimse tervise probleemid, oli 24%. 

2011. aasta uuringu põhjal tehti ettepanek luua juurde ligikaudu 600 majutuskohta, et võimaldada 

majutust tänavatel ja varjualustes elavale 146 inimesele ning likvideerida sotsiaalmajutusüksuse 

järjekord, kus oli siis 466 inimest. Üheksa aasta jooksul on Tallinna majutuskohtade arv suurenenud 

122 koha võrra ja voodikohtade järjekord lühenenud 392 võrra. Täiendavaid voodikohti hetkel enam 

juurde vaja ei ole, kuid vaja oleks parandada klientide elamistingimusi vähemalt niipalju, et ühte tuppa 

ei peaks majutama rohkem kui kaks teineteisele võõrast inimest.  
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Juba 2019. aasta kliendianalüüsi läbiviimise ajal tehti kohtade vähendamiseks ettepanek Tallinna 

Sotsiaal- ja Tervishoiuametile. Ameti loal vähendati alates 01.01.2020 kokku 32 voodikohta, sh 

sotsiaalmajutusüksustes 24 kohta ja resotsialiseerimisüksuses 8 kohta. (Piirsalu, Peeker 2020) 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus tegi 03.2021 Tallinna eelarvestrateegia 2022-2025 koostamise raames 

ettepaneku vähendada alates 01.01.2022 majutusüksuste 3- ja 4-kohalistes tubades veel 34 kohta, sh 

Varre üksuses 8 kohta, Männiku üksuses 10 kohta ja Tuulemaa üksuses 16 kohta. Kohti on võimalik 

vähendada, sest viimase aasta jooksul on asutuse 670 majutuskohast olnud pidevalt täitmata üle 100 

koha. Osad voodikohad on tühjad seetõttu, et toad ootavad remonti ja osad seetõttu, et 

resotsialiseerimisteenusele suunamise süsteem on bürokraatlik ja aeganõudev – kohti antakse välja 

kord kuus ja inimesele on omakorda antud kuu aega teenusele tulemiseks. Lisaks ei võta rohkem kui 

20% isikutest (2020. aastal 22,4% ja 2019 aastal 32%) talle eraldatud majutuskohta vastu, st tegelikult 

ei vaja teenust. 

D. Tõhustada resotsialiseerimist ja resotsialiseeritute iseseisvasse ellu suunamist 

Majutusüksustes osutatavat resotsialiseerimisteenust on vaja muuta tõhusamaks. 

Resotsialiseeritud inimestele tuleb teenuse osutamine lõpetada ja nad iseseisvasse ellu suunata. 

Uuringus selgus, et üle viie aasta on koduta olnud 308 inimest ehk 53,5% kodututest (2011. aastal 

37,4%), sh oli sotsiaalmajutusüksuste ja ühiselamu elanikke 187 ehk 32,5% kodututest. 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse 2019. aasta kliendianalüüs näitas, et paljud kliendid jäävad pikaks ajaks 

teenusele tänu madalatele eluasemekuludele. Uuringu põhjal suudaks ligi 39% klientidest tulla taas 

iseseisvalt toime. Ligikaudu 28% klientidest käib ametlikult tööl, kuid enamasti ei võimalda väike palk 

korterit üürida. (Piirsalu 2020) 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses resotsialiseerimisteenuselt lahkus 2020. aasta jooksul (asus elama 

sotsiaal- või munitsipaalpinnale või üüris korteri vabaturult) 84 isikut 788 kliendijuhtumist (10,7%). 

Resotsialiseerimisteenuse eesmärk on säilitada või parandada isiku toimetulekuvõimet, kuni ta on 

võimeline iseseisvalt ühiskonnas toime tulema, sealhulgas tagama endale eluruumi ja täitma sellega 

kaasnevaid kohustusi. (Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse töötaja käsiraamat, 2020)  

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse 2020. aasta pilootprojektis hinnati 171 kliendi isiklikus tegevuskavas 

püstitatud eesmärkide täitmist. 100 kliendil oli püstitatud kaks eesmärki ja 71 kliendil üks eesmärk. 

Mõõdetud 271 eesmärki olid seatud järgnevate valdkondade kohta: elamine 145, tervis 61, töötamine 

46, sotsiaalsed suhted 7, õppimine 6, enese eest hoolitsemine 6 eesmärki. Tulemuseks saadi, et kuue 

kuu jooksul oli 79 eesmärki ehk 29,2% täidetud, 119 eesmärki ehk 43,9% osaliselt täidetud ja 73 

eesmärki ehk 26,9% täitmata. 

Seega tõhustada tuleks praktiliste oskuste õpetamist, nõustamist ja abistamist töö- ja eluaseme 

otsimisel, tervisega seotud küsimustes jne.  

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus soovib resotsialiseerimise tõhustamiseks luua argioskuste juhendajate 

ametikohad, kokku 4,5 argioskuste juhendaja töökohta, sh Akadeemia 2, Paljassaare 1, Varre 0,5, 

Kadaka 0,5 ja Männiku 0,5 kohta. Töökohtade loomine on vajalik, sest asutuse klientuur on muutunud 

keerulisemaks – kasvanud on sõltuvus- ja psüühikahäiretega isikute osakaal. Lisaks metoodilisele 

resotsialiseerimisele (nõustamisele) on vaja paljudele klientidele õpetada iseseisvaks toimetulekuks 

vajalikke oskusi, nt hügieeni pidamist, toidu valmistamist jne. Sotsiaaltöötaja ei jõua muude kohustuste 

kõrvalt selliseid tegevusi läbi viia ja see töö ei vastaks ka tema kvalifikatsioonile.  
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Uuringus selgus, et 49,0% ühiselamu elanikest ja 36,3% sotsiaalmajutusüksuste elanikest töötavad. 

Kuna töötavate inimeste resotsialiseerimise vajadus on väga väike, tuleks nad võimalikult kiiresti 

iseseisvasse ellu suunata.  

Resotsialiseerimisteenuselt lahkumiseks ootavad paljud kliendid munitsipaal- või sotsiaalkorterit ja ei 

soovi üürida korterit vabaturult, sest seal on üür kallim ja lepingu kestvus ebakindlam. Inimesed ei 

soovi sattuda toimetulekutoetuse saajate hulka. Samas on selline käitumine ebaõiglane teiste 

majanduslikult vähekindlustatud isikute suhtes, kes ei kasuta linna poolt doteeritud eluasemekuludega 

korterit või voodikohta ja peavad elama toimetulekutoetuse abil. 

E. Kaaluda alkoholisõltuvuses kodutute rehabilitatsiooniüksuse loomist 

Viia läbi täiendav analüüs ja kaaluda ühe sotsiaalmajutusüksuse kujundamist alkoholisõltuvuses 

inimeste rehabilitatsiooniüksuseks neile kodututele, kellel on motivatsioon sõltuvusest vabaneda.  

Käesoleva uuringu põhjal oli kodutuse põhjuseks 85 juhul alkoholi kuritarvitamine. Tallinna Sotsiaaltöö 

Keskuse 2019. aasta kliendianalüüsi põhjal oli 55,9% klientidest (n= 458) ehk 256 inimesel 

alkoholiprobleemid. 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Paagi sotsiaalmajutusüksus (40 kohta) on kujundatud sügavas 

alkoholisõltuvuses kodutute resotsialiseerimise üksuseks, keda tõenäoliselt enam sõltuvusest päästa 

ei õnnestu. Seni puudub üksus, kus sõltuvusest vabaneda soovijad saaksid elada kokku puutumata 

alkoholi kuritarvitajatega ja kus nende püüdlusi süvendatult toetataks. 

Mõnel kodutul on õnnestunud osaleda Päästearmee Lootusemaja või Halastuse Misjonäride Ordu 

Kloostri poolt sõltuvusest vabaneda soovijatele pakutavates rehabilitatsiooniprogrammides, kuid 

hinnanguliselt on vajadus sellise teenuse järele suurem.  

Sõltuvusest vabanemise toetamiseks on väga oluline asendustegevuse pakkumine. Vähemalt igal 

tööpäeval peaks olema võimalus teha tööharjutust. Vajalik on ka hingehoiu teenus. Paljudel aitab just 

usku pöördumine sõltuvusest vabaks saada. 

F. Laiendada vabaturult korteri üürimise toetamise teenuse sihtgruppi. 

Vabaturult korteri üürimise toetamise teenust võiks pakkuda ka neile, kes ei ole 

resotsialiseerimisteenusele suunatud, kuid vajavad majanduslike raskuste tõttu abi üüripinnale 

elama asumisel.  

Uuring näitas, et oma üürikorterit soovis 371 ja oma tuba 91 inimest, vastavalt 63,9% ja 15,7% 

vastajatest. Mitu tänavakodutut nimetasid, et ei soovi minna resotsialiseerimisteenusele, sest 

majutusüksusesse ei saa kaasa võtta ka armsaks saanud kodulooma (koera või kassi). 

Teenust vajaksid ka toimetulekuraskustes lastega pered, sest sotsiaalmajutusüksus ei ole laste 

kasvatamiseks sobiv koht. Perede puhul võiks toetuse maksimumsumma olla suurem kui hetkel kehtiv 

maksimumsumma 600 eurot. 

Täna kuuluvad vabaturult korteri üürimise teenuse sihtgruppi sotsiaalmajutusüksustes või ühiselamus 

resotsialiseerimisplaani täitnud inimesed ning ema ja lapse turvakodu kliendid. Vastavalt Tallinna 

Sotsiaaltöö Keskuse 2020. aasta teenuste statistikale sai aasta jooksul teenuse raames nõustamist 42 

isikut ja sõlmiti 23 üürilepingut. Teenust osutava töötaja jõudlus oleks nõustada ligikaudu 100 isikut ja 

sõlmida 50 lepingut aastas.  

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus tegi teenuse sihtgrupi laiendamise ettepaneku 03.2021 ka 

arengustrateegia Tallinn 2035 rakenduskavasse. 
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G. Nõustada regulaarselt tänavakodutuid 

Vähemalt kord aastas tuleks külastada ja nõustada kodutuid, kes elavad elamiseks mitte ettenähtud 

kohtades ja välitingimustes. 

2011. aasta uuringu tulemustel järeldati, et tänavatöö ei ole oluline, sest ainult 13 inimest ei olnud 

linna poolt pakutavaid teenuseid kasutanud ja kodutute informeerimisega tegeletakse muude 

teenuste (majutusteenused, supiköögid, päevakeskus jne) raames. (Peeker 2012) 

Käesolev uuring aga näitas, et teenuse mittekasutajate arv on tõusnud – teenuseid ei olnud kasutanud 

19 küsitletud kodutut. Küsitluses osalemise ajal andsid sotsiaaltöötajad kodututele informatsiooni abi 

taotlemise võimaluste kohta, kuid tänavakodutute arvu selgitamine ja tänavakodututele abivõimaluste 

pakkumine peaks toimuma väiksema aja järel, nt kord aastas. Selle teenuse korraldajaks võib olla 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus. 

H. Suurendada sotsiaal- ja munitsipaalkorterite arvu 

Resotsialiseerimise eesmärgid täitnud inimeste iseseisvasse ellu suunamiseks võimaldada neil saada 

sotsiaal- või munitsipaalkorter. 

Uuring näitas, et 371 inimest ehk 63,9% vastajatest soovib saada linnalt üürikorterit. 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse 2019. aasta kliendianalüüs näitas, et asutuse teenustel oli ligikaudu 40% 

neid, kes saaksid iseseisvalt hakkama, kuid kes ei lahku teenuselt majanduslikel kaalutlustel. (Piirsalu, 

Peeker 2020) 

Seisuga 31.12.2019 oli täiendav eluruumi vajadus Tallinnas järgmine: 2349 taotlust, sh 22 vajavad 

kohandatud eluruumi; eluaset vajavate inimeste arv kokku 4853. (vt https://sveeb.sm.ee/)  

 

4.2. Järeldused 

Kokkuvõte uuringust 

Uuringu eesmärk täideti – välja selgitati koduta inimeste arv, olukord ja teenuste vajadus Tallinnas ning 

võrreldi uuringu tulemusi 2011. aastal läbi viidud uuringuga. 

Uuringu eel püstitatud hüpotees leidis tõestust – koduta inimeste arv on Tallinnas üheksa aasta jooksul 

vähenenud, sh on vähenenud välitingimustes ja elamiseks mitte ettenähtud kohtades elavate kodutute 

arv. 

Täideti ka uuringu ülesanded – välja selgitati kodutute arv ja viibimise koht, kodutute 

sotsiaaldemograafilised andmed, kodutuks jäämise põhjused ja koduta olemise aeg, töötamine ja 

sissetulekud, abi otsimine ja teenuste kasutamine ning soovid Tallinna linnalt. 

Kuna Tallinna kodutud moodustavad tõenäoliselt suurema osa Eesti kodututest, siis on uuringu 

andmed üldistatavad kogu riigile. 

Uuringu tulemustele tuginedes tehti ettepanekud koduta inimeste teenuste arendamiseks Tallinnas. 

Uuringu tulemused on ka sisendiks koostöö arendamisele teiste teenusepakkujate ja kohalike 

omavalitsusega. 

Ettepanekud edasiste uuringute läbiviimiseks 

Kuna lisaks kodutute uuringutele viib Tallinna Sotsiaaltöö Keskus läbi ka teisi mahukaid küsitlusi ja 

uuringuid, siis võiks edaspidi nt kliendianalüüsid ja koduta inimeste uuringud üheaegselt läbi viia ja 

ankeedid ühildada. Uuringud võiks läbi viia näiteks iga viie aasta järel. 
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2019. aasta kliendianalüüsi andmestik oli paljuski kaasaegsem ja huvipakkuvam kui käesolevas 

uuringus, sisaldades küsimusi ka tervise, puuete ja sõltuvuste kohta. Samas on selliste andmete 

asutusevälistelt klientidelt küsimine andmekaitse seisukohalt keerukas.  

Täpsemate andmete saamiseks võiks edaspidi mõne küsimuse (nt vanus, koduta olemise aeg jms) 

puhul jätta valikvastused ära ja mitte ette anda vahemikke.  

Rohkem tuleks vaeva näha kõigi teadaolevate kodutute küsitlemisega. Seekord jäi küsitlemata 4 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse klienti, 30 Tallinna Hoolekande Keskuse klienti ja 2 Pirita linnaosa 

tänavakodutut, kelle puhul on siiski isikud teada. Lisaks jäi küsitlemata 15 inimest, kelle isikud ei ole 

teada, sh 7 Laevastiku 6A rehabilitatsiooniteenuse klienti ja 1 Ristiku 44 rehabilitatsiooniteenuse klient 

ning vähemalt 7 tänavakodutut. Kodutute arvu täpsustamiseks oleks võinud 

rehabilitatsioonikeskustest küsida kasvõi teenusel olijate nimekirja, et välistada samade isikute 

korduvat lugemist. 

Ühe inimese mitu korda anketeerimise vältimiseks tuleks resotsialiseerimisteenuse järjekorras olevate 

isikute anketeerimine viia edaspidi läbi alles siis, kui kohtadel küsitlemine on läbi viidud.  

Kindlasti peaks küsitlejatel olema võimalus kasutada küsitlemise ajal (tahvel)arvutit. Arvuti kasutamisel 

on võimalik enne küsitlemist andmebaasist vaadata, kas sama isikut on juba anketeeritud või ei ole.  

Kuna uuring viidi läbi asutuse enda töötajate poolt ja oma põhitöö kõrvalt, siis oli üheks keerukamaks 

probleemiks piisava aja leidmine, seda eriti uuringu aruande koostamisel. Seepärast võiks edaspidi 

kaaluda uuringu sisseostmist. 
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UURINGU LÄBIVIIJAD 

 

Uuring sai teoks tänu paljude Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse töötajate ja asutuse koostööpartnerite 

kaasabile. 

 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskusest osalesid: 

Kersti Põldemaa (direktor) – uuringu algataja ja ekspert. 

Helen Peeker (teenuste juht) – uurimisplaani koostaja, andmete töötleja ja analüüsija, aruande 

koostaja. 

Signe Piirsalu (kvaliteedijuht) –küsitluse läbiviimise ja andmete sisestamise koordineerija. 

Kille Alterman (teenuste juht) – ekspert, küsiteja ja andmete sisestaja. 

Kersti Lootus ja Robert Rähn (üksuste juhid) – eksperdid, tulemuste analüüsis osalejad. 

Heiki Rootsma (töökeskkonna spetsialist), Alina Levina (projektijuht), Olga Artemjeva, 

Jekaterina Djomina, Ene Kõiv, Ilme Laanemets, Olga Lavrentieva, Vesse Lodi, Tiina-Kai Logberg, 

Reet Mengel, Signe Piirsalu, Piret Põder-Mortier, Maria Püssi, Aita Saar, Mare Sarap, Grete 

Savi, Jelena Tarletskaja, Iris Vabamäe, Silvi Vahur, Oksana Vedernikova, Eda Vesik ja Ingrid Vou 

(sotsiaaltöötajad) – küsitlejad, andmete sisestajad. 

 

Väljastpoolt asutust osalenud eksperdid: 

Triin Uudeväli (Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti menetluse ja piirkonnatöö osakonna 

juhataja) – abi elamiseks mitte ettenähtud kohtade väljaselgitamisel ja julgestus neis 

kohtades elavate inimeste küsitluse läbiviimisel. 

Imbi Eesmets (Tallinna Hoolekande Keskuse juhataja) – abi Suur-Sõjamäe 6a 

sotsiaalmajutusüksuse ja Alasi 8 öömaja klientide küsitlemisel. 

Andrus Toompuu (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist) – abi küsitlemise 

kohtade väljaselgitamisel. 

Aare Raudsepp (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist) – abi kodutuse tõttu 

üldhooldusteenusel olevat isikute arvu väljaselgitamisel. 

Toomas Ora (Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna peaspetsialist) – abi 

küsitluse ettevalmistamisel ja küsitlemise kohtade väljaselgitamisel. 

Aime Vaggo (Pirita Linnaosa Valituse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja) – abi linnaosa 

kodutute väljaselgitamisel. 
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Lisad 

LISA 1: Uuringu „Kodutud Tallinnas 2020“ ankeet 
1 Ees- ja 

perekonnanimi 
  

 

2 Isikukood, selle 
puudumisel sünniaeg 

 
  

3 Vanemaga koos 
elavate alaealiste 
laste ees- ja 
perekonnanimed 
ning isikukoodid 

    

4 Suhtluskeel eesti 
 

vene 
 

muu, mis? 
 

5 Isikut tõendav 
dokument 

olemas    

taotlemisel   

puudub   

6 Praegune elu- või 
ööbimiskoht 

Ühiselamu Sõpruse pst 5 

Sotsiaalmajutusüksus Tuulemaa 6 

Akadeemia 34 A 

Akadeemia 34 B 

Akadeemia 34 C 

Paagi 8 

Männiku tee 92 

Varre 7 

Kadaka tee 153 B 

Mahtra 44 

Suur-Sõjamäe 6A 

Varjupaik Kauge 4 varjupaik 

Kauge 4 vältimatu abi 
varjupaik 

Muu varjupaik 

Päästearmee  

Ristiku tn 

Ema- ja lapse varjupaik 

Kriisikodu 

Öömaja Merelahe tee 4 

Alasi 8 

Muud ajutine elukoht Üürikorter 

Munitsipaalkorterid 

Sotsiaalkorterid 

Hostelid 

Sõbrad ja tuttavad 

Sugulased 

Asutus 

Vangla 
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Psühhiaatriahaigla 

Hooldekodu 

Tänav ja varjualused Elamiseks mitte ettenähtud 
koht 

Mahajäetud maja 

Kuur 

Suvila (nn kastiküla) 

Kelder 

Trepikoda 

Katlamaja 

Telk 

Koobas 

Auto 

Tööandja ruum 

Pooleldi lammutatud 
maja 

Pesumaja 

Garaaž 

Välitingimustes 

Tänaval 

Põõsa all, looduses 

Silla või viadukti all 

Muu, mis? 
 

7 Kus asus teie viimane 
püsiv elukoht? 

Tallinn   

Muu KOV, mis?   

8 Mis elukoha tüüp teil 
viimasel püsival 
elukohal oli? 

Olin ise omanik 
 

Olin ise üürnik 
 

Elasin abikaasa juures 
 

Elasin kellegi teise juures 
 

Elasin lastekodus 
 

Muu, mis? 
 

9 Mitu aastat pole teil 
püsivat elukohta 
olnud? 

alla 1 aasta   

1-2 aastat   

3-5 aastat   

6-10 aastat   

11-15 aastat   

üle 16 aasta   

10 Mis põhjusel jäite 
kodutuks? 

Väljatõstmine, sundmüük, üürilepingu 
lõpetamine, omanik tahtis korteri vabastada 

 

Perekonna lagunemine, sh kooselu 
lõppemine, elukaaslase surm, pereliige läks 
hooldekodusse 

 

Üürivõlad, üüri jaoks ei jätku raha, loobumine 
üürikorterist 

 

Töö puudumine, sissetulekute puudumine 
 

Kinnipidamiskohas viibimine 
 



46 

 

Perekonnast välja heimine, perekondlik 
ülekohus 

 

Eluaseme väljapetmine, maakleri või 
sugulaste pettus 

 

Eluaseme elamiskõlbmatuks muutumine, 
lammutamine, tulekahju, kapitaalremont 

 

Sugulaste eluruumist ära tulemine, kitsad 
olud ja halvad elamistingimused 

 

Alkoholi kuritarvitamine 
 

Laenu- ja liisinguvõlad, eluruum oli laenu 
tagatiseks 

 

Tervise halvenemine, puue, vigastus 
õnnetuse tagajärjel 

 

Ränne maalt linna või välismaalt tagasi 
Eestisse 

 

Lastekodust elluastumine 
 

Vaimne puue või psüühikahäire 
 

Narkosõltuvus 
 

Muu, mis? 
 

11 Mis on teie õpitud 
eriala/amet? 

    

12 Kas te käite tööl? Jah, regulaarselt 
 

Jah, juhutöödel 
 

Ei, sest olen lastega kodus, pensionär või 
õpilane 

 

Ei, aga otsin tööd 
 

Ei käi ega otsi tööd 
 

13 Millal viimati 
töötasite?  

praegu töötan   

alla 1 aasta tagasi   

1-2a tagasi   

3-5 a tagasi   

6-10a tagasi   

11-15a tagasi   

16 ja rohekm a tagasi   

pole kunagi töötanud   

14 Kellena töötate 
viimati töötasite? 

  

15 Kas omate 
sissetulekut? 

Ei ole sissetulekut   

Palk töölepingu alusel   

Mitteametlik töötasu, lepinguta töötamine, 
juhutööd 

  

Tulu äritegevusest   

Pension   

Töötuskindlustushüvitis, töötu abiraha   

Töövõimetoetus   

Puudega inimese sotsiaaltoetus   

Vanemahüvitis   

Peretoetus   

Toimetulekutoetus   
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Muu sotsiaaltoetus, ühekordne toetus   

Elatisraha, toitjakaotuspension   

Muu (mis?)   

16 Milliseid 
sotsiaalteenuseid 
olete kasutanud? 

Ei ole midagi kasutanud 
 

Öömaja 
 

Varjupaik 
 

Sotsiaalmajutusüksus 
 

Ühiselamu 
 

Kodutute päevakeskus 
 

Eakate päevakeskus/sotsiaalkeskus 
 

Nõustamine linnaosa valitsuses 
 

Supiköök 
 

Toiduabi, riideabi 
 

Võlanõustamine 
 

Majandamisnõustamine 
 

Tasuta õigusabi 
 

Resotsialiseerimisteenuse järjekorras 
 

Munitsipaal- või sotsiaalkorteri järjekorras 
 

Muu, mis? 
 

17 Millist abi soovite 
veel Tallinna linnalt? 

Ei soovi rohkem midagi   

Oma üürikorterit   

Oma tuba (nt korter mitme peale, üksi toas 
TSK-s) 

  

Voodikohta sotsiaalmajutusüksuses   

Voodikohta varjupaigas   

Tööd: stabiilset, jõukohast   

Sotsiaaltoetust, suuremat pensioni   

Arstiabi, hooldamist   

Õppimisvõimalust   

Dokumente, elamisloa pikendamist   

Toiduabi: toidupakke ja/või sooja sööki   

Muu, mis?   

18 Küsitlemise koht 
  

19 Küsitlemise kuupäev     

20 Küsitleja ees-ja 
perekonnanimi 
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LISA 2: Kodutute jaotus praeguse elukoha järgi 
Elukoht Küsitletud 

täiskasvanud 
Küsitlemata 

täiskasvanud 
Lapsed Kokku 

Ühiselamu Sõpruse pst 5 51  1 52 

Kokku 51 0 1 52 

Sotsiaal-
majutusüksus 

Tuulemaa 6 104 3 59 166 

Akadeemia 34 A 27   27 

Akadeemia 34 B 11   11 

Akadeemia 34 C 1   1 

Paagi 8 33   33 

Männiku tee 92 41 1 18 60 

Varre 7 26  11 37 

Kadaka tee 153 B 37   37 

Mahtra 44 29   29 

Suur-Sõjamäe 6A 13 7  20 

Kokku 322 11 88 421 

Varjupaik Kauge 4 varjupaik 38   38 

Kauge 4 vältimatu abi varjupaik 13   13 

Muu varjupaik     

Laevastiku  3 7  10 

Ristiku tn 1 1  2 

Ema- ja lapse turvakodu 3  3 6 

Naiste kriisikodu 1   1 

Kokku 59 8 3 70 

Muu ajutine 
elukoht 

Üürikorter     

Sotsiaalkorter 1   1 

Üürikorter/hostel 3  1 4 

Sõbrad ja tuttavad 17   17 

Sugulased 8   8 

Asutus     

Vangla 9   9 

Psühhiaatriahaigla 1   1 

Hooldekodu  38  38 

Tööandja ruum 1   1 

Nimetamata 2  2 4 

Kokku 42 38 3 83 

Öömaja Merelahe tee 4 17   17 

Alasi 8 37 23  60 

Nimetamata öömaja 1   1 

Kokku 55 23 0 78 

Tänav ja 
varjualused 

Elamiseks mitte ettenähtud 
koht 

    

Mahajäetud maja 4 4  4 

Kuur 8   8 

Suvila (nn kastiküla) 2 4  2 
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Kelder 3   3 

Trepikoda 2   2 

Telk 10   10 

Auto/väikebuss 4   4 

Tööandja ruum 2   2 

Garaaž 16   16 

Järelhaagis 1   1 

Välitingimustes     

Tänaval 11   11 

Põõsa all, looduses 7   7 

Silla või viadukti all 2   2 

Katusealuses 1   1 

Koopas  1  1 

Kokku 73 9 0 82 

Teadmata Teadmata 35  6 41 

Kokku 35 0 6 41 

KOKKU  637 89 101 827 
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LISA 3: Nimetatud erialad ja ametid 
1. Juhid 

müügijuht 

2. Tippspetsialistid 

agronoom, ajakirjanik, ajaloolane, arhitekt, ehitusinsener, elektriinsener, filoloog, füsioterapeut, 
insener, insener-arhitekt, jurist, kitarrist, koolitusspetsialist, mehaanikainsener, metallitööstuse 
insener, muusik, pedagoog, peenelektroonika insener, proviisor, sideinsener, skulptor, 
süsteemianalüütik, toiduainete tehnoloog, õpetaja, ökoloog, ökonomist 

3. Tehnikud ja keskastme spetsialistid 

arvutitehnik, arvutispetsialist, kirjandustöötaja, konstruktor-modelleerija, logistik, masinate 
seadistaja, meditsiiniõde, raamatukoguhoidja, raamatupidaja, tehnilise kontrolli insener, 
turvaseadmete paigaldaja, velsker, ventilatsioonisüsteemide spetsialist 

4. Kontoritöötajad ja klienditeenindajad 

administraator, mänedžer, inspektor, inventuuri läbiviija, kantseleitöötaja, kirjakandja, 
postioperaator, revident, sekretär 

5. Teenindus- ja müügitöötajad 

abiõpetaja, hooldaja, hooldustöötaja, hooldusõde, juuksur, kassapidaja, kaubatundja, kelner, 
kinnisvarahooldaja, klienditeenindaja, kodumajandaja, kokk, kosmeetik, lapsehoidja, 
lasteaiaõpetaja abi, liikluse reguleerija, lillemüüja, majahoidja, modell, müüja, pagar-kondiiter, 
pagar, poksitreener, politseinik, rongisaatja, turvatöötaja, valvur, õhtujuht 

6. Põllumajanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöölised 

aednik, kalatöötlemise tehnoloog, koerte treener, köögiviljakasvataja, metsalangetaja, 
metsamajanduse tehnik, piimatööstuse tehnoloog 

7. Oskustöötajad ja käsitöölised 

akrobaat, autodiagnostik, automaaler, automehaanik, autoremondi lukksepp, ehitusalpinist, 
elektrik, elektrimehaanik, elektrirataste hooldaja, elektriseadmete lukksepp, gaasikeevitaja, 
hüdroloogitehnik, mehaanik, meister, instrumentaallukksepp, IT-kaabeldaja, katuseehitaja, 
keevitaja, keraamik, kingsepp, klaasipuhuja, krohvija, kuduja, köösner, laevaelektrik, 
laevaremondilukksepp, liikluskorraldusvahendite paigaldaja, lukksepp, maaler, metallitehnoloog, 
metallitöötleja, mööblitehnik, mööblitisler, müürsepp, nahatehnoloog, plekksepp, pottsepp, puit- ja 
kiviehitiste restauraator, puusepp, raadiomehaanik, restauraator, rätsep, sadulsepp, spoonimeister, 
sulane, tehnoloog, tisler, torulukksepp, traktorimehaanik, treial, tööriistalukksepp, 
tööstusseadmete mehaanik, ventilatsioonilukksepp, õmbleja 

8. Seadme- ja masina-operaatorid ja koostajad 

autojuht, automaatik, bussijuht, dispetšer, ekskavaatorijuht, freeesija, kaugsideoperaator, 
kraanajuht, liinioperaator, maaparanduse mehhanisaator, masinatehnik, masinkirjutaja, 
masinkuduja, mehaanik, madrus, meremees, motorist, raadiooperaator, rehvitehnik, sideoperaator, 
taaraautomaadi operaator, taksojuht, tehnik, traalmeister, traktorist, trammijuht, trollijuht, trükkal, 
tõstukijuht, tüürimees 

9. Lihttöölised 

abikokk, autolammutaja, autopesija, dokker, ehitaja, etikettide kleepija, farmitööline, 
haljastustööline, jäätmesorteerija, kalur, karjus, kauba komplekteerija, kaubalaadija, 
kaubapaigutaja, kojamees, koristaja, köögiabiline, kärupaigaldaja, laadija, laevaremonditööline, 
laotööline, liinitööline, lüpsja, metallitööline, monteerija, nõudepesija, pakkija, puhastusteenindaja, 
surnupesija, transporditööline, vedurijuhi abi 

0. Sõjaväelased 

sõjaväelane 
 

*Kaldkirjas on märgitud ametid, mida inimesed ei toonud välja õpitud erialade ega ametitena, kuid 

millel nad töötasid praegu või viimati. 


