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HOMELESSNESS AS A SOCIAL PROBLEM – CAUSES AND EXPLANATIONS 
BASED ON THE EXAMPLE OF THE ADULT HOMELESS OF TARTU, 
ESTONIA  
 
 
Abstract 
 
The results of numerous contemporary researches have proven, that the homeless is 

not only a homogenous social group. The heterogeneousness of factors causing 

homelessness is increasing constantly, which, in turn, applies pressure on the ones 

providing the services. Upon providing the service, the root causes of homelessness 

need first to be clarified and the social problems accompanying homelessness 

considered. The providing of traditional service in the form of material support only, 

is no longer sufficient. For this reason, it is the objective of this research to study and 

to analyse the stories of people who have become homeless, thus falling into risk 

group status, i.e. critical life events as risks and the accumulation of them, which 

result in extreme social exclusion. The research is based on personal stories of the 

adult homeless in Tartu, Estonia, gathered by means of interviews. By use of 

qualitative analysis, the factors conducive to and unleashing homelessness, the effect 

of homelessness on a person, different strategies of escaping homelessness, and the 

expectations of the homeless toward social assistance, are studied. The thesis also 

discusses what social workers should consider while providing services to the “new 

generation” of homeless. As a result of the research it became evident, that, when 

solving the problems of the homeless, a difference should be made between structural 

and personal causes of homelessness. More attention should be paid to the supporting 

of the social network of the homeless person. Methods of the most effective 

utilization of the existing subsistence resources of the homeless should be developed.  
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Sissejuhatus  
 

Kodutust on viimastel aastatel Eestis  üha rohkem käsitlema hakatud, kuid arvamust, 

et kodutuse tekkimises ei ole süüdi ainult  kodutud indiviidid ja grupid, on seni veel 

suhteliselt tagasihoidlikult väljendatud. Kodutusega seonduvad diskussioonid 

keskenduvad üldjuhul  tõrjutud inimestele ja eeskätt neile ühiskonna poolt omistatud 

iseloomujoontele: passiivsus, hälbivus, abitus... Suhteliselt vähe pööratakse aga 

tähelepanu ühiskonnale, mis kodutust ‘toodab’. 

Mitmed  uurimustulemused on tõestanud, et kodutud ei ole ainult üks  homogeenne 

sotsiaalne grupp. Soome autor Kärkkäinen (1996) väidab, et kodutust põhjustavate 

tegurite heterogeensus suureneb pidevalt. See omakorda avaldab survet teenuste 

osutajaile. Teenuse osutamisel tuleb arvesse võtta ka kodutusega kaasnevaid 

sotsiaalseid probleeme. Traditsioonilise teenuse osutamine ainult ainelise toetuse  näol 

ei ole enam piisav. Vajalik on tunda kodutute erinevaid alagruppe ning nendele 

iseloomulikke käitumismustreid.  

Rääkides kodutusest, peaksime vahet  tegema kolmel erineval tasandil – 

strukturaalsel, organisatsioonilisel ja  individuaalsel tasandil. Nagu teistegi 

sotsiaalsete probleemide puhul, võime me näha, kuidas need kolm erinevat tasandit 

mõjutavad kodutuse geneesi. See esitab väljakutse sotsiaaltöötajatele antud nähtusega 

tegelemiseks. Swärd’i (1999) hinnangul peavad sotsiaaltöötajad olema võimelised 

komplekselt kodutuse probleeme analüüsima ning oskama esitada abinõusid nende 

leevendamiseks.  

Töö autor töötab Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnas sotsiaaltöötajana ning 

oma igapäevatöös puutub sagedasti kokku kodutuks jäänud isikute probleemidega. 

Kuna Eesti Vabariigi Sotsiaalhoolekande seaduse muudatus tõi alles 2002. aastal 

kohalikele omavalitsustele kaasa vältimatu sotsiaalabi teenuse osutamise omavalitsuse 

territooriumil viibivatele isikutele, siis on see suhteliselt uus teenus ning praktilised 

kogemused selle osutamisel veel küllaltki tagasihoidlikud. Praktilise töö käigus selgus 

vajadus omandada täiendavaid teadmisi antud töös uuritava valdkonna vastu, 

mõistmaks paremini abivajajate olukorda ja vajadusi. Tekkis täiendav huvi analüüsida 
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ja välja selgitada valupunkte, mis  on eelduseks nn ‘äärmuslikult tõrjutute  ühiskonna’ 

sh kodutuse kujunemisele nii indiviidi- kui ühiskonnatasandil.  

Tulevaste riskirühmade väljaselgitamise üheks võimaluseks on uurida ja analüüsida 

nende riskirühma staatusesse jõudmise lugusid, st pöördelise tähendusega 

elusündmusi kui riske ning nende kuhjumist, mis kokkuvõttes viivad äärmusliku 

sotsiaalse tõrjutuseni.   

Käeoleva uurimuse eesmärk on otsida riske ja riskide kuhjumist inimese suhetes 

erinevate elukeskkondadega, mis on viinud neid äärmuslikult tõrjutud sotsiaalase 

olukorrani.   

Eesmärgist lähtuvalt on töö ülesanded: 

1) anda ülevaade kodutusealasest kirjandusest; 

2) uurida kodutuse geneesi, tähendusi ja toimetulekustrateegiaid; 

3) analüüsida võimalusi kodutute äärmusliku sotsiaalse tõrjutuse leevendamiseks. 

Töö aluseks on intervjuude kaudu kogutud nn personaalsed lood Tartu linna täisealiste 

kodututega (6  respondenti, intervjuude läbiviimise aeg - 2003. a. märts).  

Töö jaguneb neljaks osaks: 

Töö esimeses peatükis e teoreetilises ülevaates kajastuvad peamiselt USA-s, 

Inglismaal, Soomes, Rootsis ning Kesk- ja Ida-Euroopas läbiviidud kodututealased 

uurimused. Kirjanduse põhjal selgitatakse kodutuse mõistet ja põhjusi, antakse 

ülevaade peamistest kodutusega kaasnevatest probleemidest ja vajadustest ning 

sellest, kuidas kodutus mõjutab isiku elu ja milliseid õigusi ta omab. Teises peatükis 

kirjeldatakse uurimuse teoreetilist lähtekohta, esitatakse uurimuse meetod ja valimi 

kirjeldus. Kolmandas peatükis analüüsitakse kvalitatiivse uurimuse tulemusi. Töö 

neljandas peatükis antakse uurimustulemustele sisuline hinnang. 

Käesolev töö võiks olla abiks teistele kohalike omavalitsuste töötajatele, kes puutuvad 

kokku kodututele teenuse osutamisega, probleemist ülevaate saamiseks ning kodutute 

vajaduste paremaks mõistmiseks. 

Autor tänab oma juhendajat Dagmar Kutsar’it vastutulelikkuse ja asjalike soovituste 

eest ning kõiki lähedasi, kes olid toeks ja aitasid kaasa töö valmimisele.  
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1. ÜLEVAADE TÖÖ TEOREETILISTEST ALUSTEST 

 

1.1.  Sotsiaalsete probleemide seletusteooriad 
 
Sõna ‘sotsiaalne’ on mitmetähenduslik – argitasandil peetakse seda indiviidi 

omaduseks (sotsiaalne inimene otsib kontakte). Sotsiaalpoliitilistes diskussioonides 

haakub ‘sotsiaalne’ väärtussüsteemiga, vastandudes majandusele. 

Sotsiaalpsühholoogias nimetatakse sotsiaalseks igasugust inimeste vastastikust mõju, 

tasandist olenemata. Mõiste ‘sotsiaalne’ mitmetähenduslikkuse tõttu on sotsiaalsetel 

probleemidel mitmeid definitsioone. Nendena käsitletakse ressursinappust (Schilling, 

1997), samuti soovimatut olukorda, mis puudutab suuremat hulka inimesi ning mille 

suhtes arvatakse suutvat midagi ära teha kollektiivse (ühiskondliku) tegevuse kaudu. 

Sotsiaalsest probleemist räägitakse sekkumisvajaduse ilmnedes (Mäntysaari, 1993).  

Sotsiaalseid probleeme, mille hulka kuulub ka kodutus, on püütud seletada mitmeti.  

Eristatakse objektiivseid ning kultuurikontekstist tulenevaid, majandusliku 

toimetuleku ja suhetega haakuvaid probleeme. Kõige laiemalt võib need jagada 

kaheks: mikro- ning makrotasandi seletusteooriateks. Mikrotasandi teooriad näevad 

sotsiaalseid probleeme üksikisiku teatavatest karakteristikustest tulenevatena. 

Makrotasandi teooriate kohaselt aga peituvad sotsiaalsete probleemide põhjused 

ühiskonnas ning selle toimemehhanismides. 

Funktsionalistid, kes esindavad makroteooriat, käsitlevad sotsiaalseid probleeme kui 

objektiivseid nähtusi, mis on vastuolus ühiskonna üldiste väärtussüsteemidega. 

Funktsionalistlik teooria püüab välja selgitada, mis kasu on ühiskonnal sotsiaalsest 

ebavõrdsusest ning selle säilimisest. Leitud on, et ebavõrdsusel on ühiskonnas 

mitmeid positiivseid funktsioone, negatiivse eeskujuna on see inimesi edule ja 

arengule õhutav ning hoiatav tegur. 

Konstruktsionistide käsitluses on sotsiaalne probleem suvaline problemaatiliseks 

peetav sotsiaalne nähtus. Midagi probleemiks defineerides esitatakse samas ka nõue, 

et tuleb võtta tarvitusele mingid meetmed selle lahendamiseks. Sotsiaalsete 

probleemide definitsioonid konstrueeritakse vastavate ühiskonnaliikmete rühmade 

poolt, kes üritavad pöörata avalikkuse tähelepanu situatsioonidele, mis on nende 

hinnangut mööda sobimatud ja vajavad lahendust (Spector & Kitsuse, 1987). 
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Termin ’sotsiaalne probleem’ viitab oletatavatele sotsiaalsetele tingimustele, 

protsessidele, ühiskonnakorralduse aspektidele või hoiakutele, mida peetakse 

mittesoovitavaks, negatiivseks, või mille kohta arvatakse, et nad ähvardavad selliseid 

väärtusi või huve nagu sotsiaalne sidusus, seaduslik kord, moraal, sotsiaalsete 

institutsioonide stabiilsus, jõukus või inimeste vabadus (Lagerspetz, 2002). 

Sotsiaalsete probleemide definitsiooni sisu on mõjutatud ametlikust poliitikast ja 

avalikust arvamusest. Kõige sagedamini peetakse probleemideks asjaolusid, mis 

häirivad olemasolevat ühiskonnakorraldust. Teoreetiliselt on konstruktsioniste 

huvitavate nõuete esitamise protsesside eelduseks ühiskond, kus indiviidil ja/või 

grupil on võimalik nõudmisi avalikult esitada ning kus võimulolijatel on neid alati 

tarvis ka mingil määral arvestada (Lagerspetz, 1994). 

Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi (2003) määratluse kohaselt on sotsiaalne  

probleem  toimetulematus või võõrdumus, mis haarab suure osa ühiskonnast või kogu 

ühiskonna. 

Mikrotasandil põhinevatest sotsiaalsete probleemide seletusteooriatest võiks välja 

tuua uusklassikalise majandusteooria, mille kohaselt sotsiaalsete probleemide 

põhjused ei peitu mitte majandussüsteemides, vaid üksikisikute vastutustundetus ning 

oskamatus käitumises. Kultuurilised teooriad näevad vaesuses ja teistes sotsiaalsetes 

probleemides teatud pärandit, mis seletab, miks on äärmisel suhtelisel tajutud  

deprivatsioonil kalduvus päranduda vanematelt lastele ning sealt edasi nende 

järglastele. Selle tagajärjel kujuneb välja nn vaesuskultuur oma väärtuste, reeglite ja 

tavadega, mille osaks on ka nn ’kodutuskultuur’ (Hallik, 2001). 

Eelpooltoodust selgub, et sotsiaalsete probleemide seletused erinevad üksteisest 

mitmeti. Kuna kodutust põhjustavate tegurite heterogeensus suureneb pidevalt 

(Kärkkäinen, 1996) ning kodutusest rääkides peaks vahet  tegema kolmel erineval 

tasandil – strukturaalsel, organisatsioonilisel ja  individuaalsel tasandil (Swärd, 1999), 

lähtub autor käesolevas töös  kodutuse kui sotsiaalse probleemi seletamisel nii mikro- 

kui makrotasandi teooriatest.  
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1.2. Kodutus kui sotsiaalne probleem  
 
1.2.1. Kodutuse mõiste määratlemine  
 
Vaesteabi najal ellujääjad ja nn ’prügikastiinimesed’ on meie naabrid. Nad tekitavad 

paljudes imelikku ebamugavustunnet, kuigi tõdeme, et nende olemasolu on 

paratamatus. Kodutuse probleem on paljudes Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika 

riikides  viimase 15-20 aasta jooksul eriti teravalt esile kerkinud. Raske on tänapäeval 

leida inimest, kes poleks tänaval kohanud näljast, kerjavat või ilma peavarjuta isikut. 

Vaatamata probleemi eksisteerimisele ning erinevate uurimustööde läbiviimisele on 

senini kodutuse definitsiooni määratlemine  ja mõõtevahendi väljatöötamine selle 

nähtuse variatiivsuse ja ebamäärasuse tõttu paljudes riikides probleeme tekitanud. 

Rossi (1989) väidab, et kodutus on äärmise vaesuse väljund, mille tulemusena ei ole 

isikul võimalust omada tavapärast  ja regulaarset juurdepääsu eluasemele (Johnson & 

Cnaan, 1995). Inglise kodutute leheküljel toodud määratluse kohaselt loetakse 

kodututeks  otseselt ‘ilma peavarjuta  inimesi või isikuid, kes on sunnitud elama 

ohtlikel, ebakindlatel,  ülerahvastatud, ebaseaduslikel või ajutistel  elamispindadel’ 

(Resource Information Service,  2002). 

Erinevate definitsioonide võrdluse tulemusena võib väita, et Eestile  sobiks kõige 

paremini  Rootsi autori Swärd’i (1999; viide Kõre, 2003) poolt kasutatav määratlus: 

‘Kodutu on inimene, kellel puudub isiklik või üüritud eluase või alalised 

majutustingimused ning kes on suunatud ajutisse alternatiiveluasemesse või ööbib 

väljas’ . 

ÜRO kehtestas 1987. aastal definitsiooni kodutusele ja relatiivsele kodutusele. See 

definitsioon hõlmab kõiki isikuid, kes elavad välitingimustes või isikuid, kelle 

elamispind ei vasta järgmistele standarditele: 

- puudub turvaline keskkond ja isiklik kaitstus; 

- puudub kaitse loodusjõudude eest; 

- puudub puhta vee ja sanitaarseadmete kättesaadavus; 

- paikneb asukohas, kus töö, haridus ja tervishoid on raskesti 

kättesaadavad; 

- ei maksa rohkem, kui inimestel teiste põhivajaduste (nt toit) rahuldamiseks 

kulub (Ontario Public Health…, 2002). 
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Rootsi autor Swärd väidab, et üle 30 aasta on erinevates maades kasutatud 

paralleelselt  kahte mõistet – ‘kodutus’ ja ‘registreerimata elupaik’. Viimane mõiste 

laieneb nendele isikutele, kes otsivad endale elukohta. Kodutu on aga see, kellel 

reaalselt pole  kusagil elada (Swärd, 1999). 

Eksisteerib ka nn ‘varjatud kodutuse’ mõiste. See hõlmab isikuid, kes ei ela ei 

varjupaikades ega ka tänavatel, st ei ole ‘nähtavad’. Varjatud kodutud elavad 

illegaalsel või ajutisel elamispinnal (nt tuttavate juures). Ligikaudu pool nendest on 

isikud, kes on vabanenud mingist institutsioonist ning seejärel pole kuhugi elama 

asuda. Peamiselt on nendeks institutsioonideks psühhiaatriahaiglad, raviasutused, 

kinnipidamisasutused, hooldusmajad ja rehabilitatsioonikeskused. Varjatud kodutuse 

probleem on eriti terav Soomes, kus suurema osa varjatud kodututest moodustavad 

noored, kes ei soovi kasutada varjupaikade teenuseid, vaid leiavad ajutist peavarju 

sugulaste või sõprade juures (Kärkkäinen, 1996). 

Probleeme on tekitanud ka küsimus, kui kaua peab isik olema ilma peavarjuta, et teda 

saaks määratleda kodutuna. Mõnede uuringute väitel võib selleks olla ainult üks öö, 

teiste andmetel on miinimumiks kolm või enam ööd. Erinevat  ajakriteeriumi on 

kodutu staatuse määramisel kasutatud ka üksikisiku (kuni 30 ööpäeva) ja perekonna 

(miinimum üks öö) suhtes (Johnson & Cnaan, 1995). 

Probleemid kodutuse kui nähtuse määratlemisel näitavad selle probleemi keerukust. 

Hoolimata sellest, kuidas kodutust defineeritakse, esitab see nähtus igal juhul  

väljakutse sotsiaaltöötajatele. 

 

1.2.2. Kodutuse põhjused 

Küsimus, miks inimesed jäävad kodutuks, on väga komplitseeritud. Viimase kümne 

aasta jooksul on meie ühiskond läbi teinud väga kiireid muutusi. Harulduseks ei ole 

enam purunenud perekonnad, kasvab kuritegevus, nõrgenenud on inimestevahelised 

sotsiaalsed sidemed. Kodutus on nende ühiskonnamuutuste üheks väljenduseks. 

Enamus autoreid on leidnud, et kodutuse põhjuseks ei ole ainult üks, vaid väga 

mitmed tegurid. Kokkuvõtvalt võib ühiskonnas kodutusele toodud põhjused jagada 

kahte gruppi (Johnson & Cnaan, 1995): 

(1) Strukturaalsed põhjused, mis on tihedalt seotud sellega, kuidas ühiskonnas 

ressursse organiseeritakse ja jaotatakse (nt majanduslangus, puudused 
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eluasemepoliitikas, tööpuuduse kõrge tase, süvenev vaesus, sotsiaaltoetuste 

vähendamine jne). 

(2) Indiviidist lähtuvad põhjused, mille järgi on kodutus põhjustatud isiklikest 

probleemidest (nt kriminaalne tegevus, narkootiliste ainete liigtarbimine, lapsepõlves 

kogetud negatiivsed elamused, konfliktid pereliikmetega, vaimsed häired). Sellesse 

gruppi kuuluvad ka need, kes ise on vabatahtlikult kodutuse oma eluviisiks valinud. 

Inglismaal 1999. a läbiviidud sotsiaalse tõrjutuse alane uuring näitas, et ainult 5% 

kodututest on kodutuks olemise valinud omal soovil (Westwater, 2001). Moskvas 

läbiviidud uuringud näitasid vastavaks arvuks 7% (MSF, 2003). 

Rootsi autor Swärd esitab kokkuvõtvalt Wolch’i jt (1988; viide Swärd, 1999) poolt 

välja toodud viis erinevat tasandit, milledes asetleidvad sündmused võivad kodutust 

põhjustada ja/või soodustada. Nendeks on: 

1. Strukturaalsed faktorid. Muutused riigi majanduselus ja sotsiaalabisfääri 

reorganiseerimine, tööpuudus, muutused eluasemepoliitikas, suurenev  

elamispinnalt väljatõstmiste arv. Kaudselt ka ‘kõdulinnaosade’ olemasolu, kus 

valitseb tolerants hälbiva käitumise suhtes ning majade amortisatsiooni tõttu 

esineb suurem oht tänavale jääda. 

2. Inimrühm, kellel on oht jääda kodutuks. Siia kuuluvad need inimesed, kes on 

vaesed, elatuvad sotsiaalabi või riiklikest  toetustest, eluasemeolud on ebakindlad 

jmt. 

3. Vallandavad faktorid. Sellesse kategooriasse kuuluvad üksikisikute elus 

asetleidvad ebasoodsad sündmused, probleemid, muutunud tingimused või suhted 

nagu näiteks abielulahutus, perevägivald, psüühiline haigestumine, sõltuvusainete 

tarbimine, kuhjuv deprivatsioon nagu psühhiaatrilise ravi kättesaamatus ja teised 

individuaalsed faktorid. 

4. Kodutusest väljumist takistavad faktorid. Ühiskonnapoolne stigmatiseerimine, 

ametnikepoolne isikute jagamine abi vajajateks ja mittevajajateks,   ‘kodutuse 

kultuuri’ omaksvõtt jmt. 

5. Kodutusse kaevumine. Füüsiline ja moraalne laostumine. 

Kodutuse geneesi kohta on tehtud palju uuringuid ning ühtset kindlat seisukohta selle 

nähtuse põhjustena välja toodud ei ole. Pigem on kodutus siiski paljude erinevate 
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tegurite koostoimel tekkinud sotsiaalne probleem, millel on erinevaid individuaalseid 

mustreid ehk ’lugusid’.  

                                                                                                

 1.2.3. Lapsepõlve sotsiaalsete riskide mõju hilisemale kodutusele täiskasvanueas 

Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium (2003) määratleb sotsiaalset riski elukvaliteedi 

halvenemise ohuna. Sotsiaalse riski juhtimiseks on kolme tüüpi strateegiaid. Need on 

ennetamine, pehmendamine ja toimetulek (Kuddo, 2002). Kodutuse põhjuste esitamist 

alustatakse Eestis üldjuhul täiskasvanueast (so töötus, perekonnaprobleemid, 

alkoholism, narkomaania jmt). Vähem räägitakse sellest, millised on olnud kodutuks 

jäänud isikule  negatiivset mõju avaldanud lapsepõlvest pärit tegurid ning kuidas on 

kujunenud tema sotsialiseerumisprotsess.  

Lapsepõlves on olemas hulk negatiivseid tegureid, milledest mõnede mõjuväljas 

riskigrupi alaealine on juba ka oma bioloogiliste vanematega koos elades, kuid mis 

enamasti võimenduvad just pärast nendest lahutamist. Nendeks teguriteks võivad olla: 

- keskmisest madalam haridus; 

- keskmisest nõrgem/vähem jälgitud ja hooldatud tervis; 

- keskmisest madalam sotsiaal-majanduslik staatus; 

- keskmisest nõrgem sotsiaalne võrgustik; 

- lapsepõlves kogetud vägivald, alahooldatus, hüljatus; 

- pärisvanematest lahutamise kogemus; 

- raskused enda identifitseerimisel; 

- kohanemisraskused uue koduga; 

- umbusk uue hooldaja suhtes, usaldussuhte loomise raskused (Siplane, 

2001). 

Läbiviidud uurimustulemused näitasid, et põhiliselt ENSV ajal iseseisvunud 

vanematest lahutatud lapsed on olulistes toimetulekuraskustes. Nende 

toimetulekuraskused on tingitud deviantsest e hälbivast käitumisest ja põhjuslikku 

seost võib näha ka vastupidiselt (Siplane, 2001). Deviantseks ehk hälbivaks 

käitumiseks nimetatakse sellist norme rikkuvat käitumist, mis avastamise korral 

kutsub esile negatiivse ühiskondliku reaktsiooni – pahameele, soovi karistada jms 

(Clinard,  1974). Tänapäeval domineerivad teooriad, mis rõhutavad hälbivuse 
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seletamisel sotsiogeenseid ehk sotsiaalseid tegureid, asjaolusid või tingimusi (Aimre, 

2001).  

Nii on see tõrjumise protsess mitmepoolne - reaktsioon teise poole käitumisele 

põhjustab veel enam kaugenemist. Pole perekonda sotsialiseerimise agendi 

tähenduses, kes korrigeeriks lapse käitumist (Siplane, 2001) 

USA-s läbiviidud uurimustulemused näitasid, et varases lapsepõlves kogetud ebaõnn, 

vanemate lahutus ning elupaiga ebastabiilsus suurendavad depressiivsuse riski 

täiskasvanueas (Gilman jt, 2002). 

Minneaopoli uurimuse kohaselt  (Pilivan, Sosin ja Westerfelt, 1993; viide NSHAPC, 

1996) võib varane eraldumine perekonnast ning hoolitsuse ja toetuse puudumine peale 

18-ndat eluaastat suurendada noore inimese riski jääda kodutuks.  USA-s läbiviidud 

uurimuses selgus, et 27% küsitletutest olid enne 18-aastaseks saamist elanud 

grupikodus või mõnes muus hooldusasutuses. 23% olid ise kodust ära jooksnud, 22% 

olid sunnitud lahkuma lähema 24 tunni jooksul, kuna olid saanud 18-aastaseks 

(NSHAPC, 1996).  

Loomulikult eksisteerib tavaliselt veel rohkelt muid raskendavaid tegureid nagu 

vanemate alkoholism, töötus, muud ebakõlad perekonnas, sagedased 

elukohavahetused, üürivõlad (Siplane,2001), mis kodutuse tekkepõhjuste uuringuis 

autori arvates vähest tähelepanu on leidnud. 

 
1.2.4. Kodutute koosseisu heterogeensus ja liigitus 
 
Kodutust peetakse sotsiaalse deprivatsiooni äärmuslikuks vormiks ehk 

marginaliseerumiseks. Schuyt (2002) eristab kolme erinevat gruppi sotsiaalselt 

tõrjutud isikuid, vastavalt nende sotsiaalse kuuluvuse järgi ühiskonnas: 

- need, keda ei lubata/ei võimaldada kuuluda; 

- need, kes pole võimelised kuuluma; 

- need, kes ei taha kuuluda. 

Erinevate autorite põhjal võib väita, et kodututest moodustavad suurema osa need 

isikud, kes ei ole ise võimelised kuuluma tänapäeva kiirelt arenevasse 

industriaalühiskonda. Need, keda ei lubata kuuluda (peamiselt diskrimineerimine 

erinevate ideoloogiate pärast) kannatavad peamiselt moraalse eemaltõukamise all ning 
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satuvad harvem kodutuks jääjate hulka. Need, kes ei taha kuuluda, moodustavad 

kodututest samuti väikese osa – nagu eelpool mainitud, umbes 5% - 7%. 

Mitmed kodututealased uuringud näitavad, et peamiselt (80-90%) on kodutud 

meessoost isikud, kes on tavaliselt keskealised ning üksikud. Samas väidetakse, et 

meestel on naistega võrreldes enam oskusi kodutusega toimetulemiseks (Shelter, 

2002). Uue nähtusena ilmestab kodutust kodutuks jäänud naised. 

Peale soolise eristuse võib kodutuid liigitada vanuse (noorema- ja vanemaealised), 

elupaiga (varjupaikades ja tänaval ööbijad) ja perekonna koosseisu järgi (üksikud, 

lahutatud, üksikvanemaga pered, lastega- ja lastetud naised). Ameerikas ja Inglismaal 

tuuakse välja ka mustanahalised, etnilised vähemused ja asüülitaotlejad. USA-s on 

ühe eraldi kodutute grupina välja toodud ka Vietnami sõja veteranid. 

Üheks põhjuseks, miks teatud rühm inimesi pikaks ajaks kodutuks jääb, on kodutute 

kategoriseerimine ning stigmatiseerimine ametivõimude, sotsiaaltöötajate,  

varjupaikade töötajate ja teiste kodutute isikute poolt. Swärd (1999) väidab, et avaliku 

sektori ja varjupaiga töötajate seas on levinud (teadlik või alateadlik) kategoriseering, 

mille alusel liigitatakse kodutud kaheks. Ühed neist on süütud ohvrid, kes väärivad ja 

vajavad kiiret abi, teised arvatakse olema ise vastutavad tekkinud olukorra ees ning ei 

vääri kõrvalist abi. Esimesse gruppi kuuluvad naised, kes on põgenenud koduse 

vägivalla eest ning lastega perekonnad. Teise grupi moodustavad nn. ‘lootusetud 

juhtumid’ - nt narkomaanid ja alkohoolikud - kes keelduvad allumast kohalike 

võimude nõudmistele ning kasutavad minimaalset abi vaid ellujäämiseks. Siin 

eristataksegi neid, kes võtavad vastutuse oma olukorra eest endale ja neid, kes seda ei 

tee. Abi saavad need, kelle puhul ametivõimud tajuvad valmisolekut koostööks. 

Sellest tulenevalt esineb sageli juhtumeid, kus avaliku sektori abi on suunatud 

peamiselt nn ‘süütute grupile’. 

Kodutuid isikuid saab liigitada ka probleemide järgi. Kuna antud töös käsitletakse 

kodutusega seonduvaid probleeme põhjalikumalt edaspidi, siis ei ole mõttekas neid 

siinkohal eraldi esitada. 

 
1.3. Kodutusega kaasnevad probleemid 
 
Erinevad uurimistulemused on tõestanud, et kodutud ei ole ainult üks homogeenne 

sotsiaalne grupp. Rääkides kodutusest, peaksime tegema samasugust vahet järgnevatel 
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erinevatel tasanditel, nagu rääkides sotsiaalhoolekandesüsteemi poliitilisest arengust 

üldisemalt. Esiteks kõrgem tasand, kus avaldavad mõju strukturaalsed tingimused. 

Teiseks organisatsiooniline tasand, kus teostatakse sotsiaalhoolekande poliitikat ning 

kolmas ehk individuaalne tasand, kus tegeletakse vahetult konkreetsete probleemidega 

indiviidi tasandil. Nagu teistegi sotsiaalsete probleemide puhul, võime me näha, 

kuidas need tasandid mõjutavad kodutuse genereerimist või lahendamist. 

Kirjanduse põhjal võib välja tuua mitmeid probleeme. Laiemalt võib need jagada 

kaheks:  

- füüsilise ja vaimse tervisega seotud probleemid; 

- sotsiaalsest käitumisest tingitud probleemid. 

Käesolevas töös pole kindlasti esindatud  kõik probleemid, mis seonduvad kodutute 

isikutega, vaid enamlevinumad neist.  

 

1.3.1. Füüsilise ja vaimse tervisega seonduvad probleemid 

(1) Füüsiline tervis. Vanemaealiste kodutute hulgas (eriti need, kes ööbivad 

tänavatel) on füüsilise tervise häired üheks üldisemaks probleemiks. Probleem 

võimendub ea, ravimatuse ning elustiili tõttu. Enamlevinumad tervisehäired on 

Inglismaal tehtud uuringute kohaselt järgmised:  hingamisteede haigused, 

maohaavandid ja gastriit, vereringehäiretest tingitud tursed ja haavandid jalgadel 

(põhjuseks pidev  kõndimine ja seismine), täid ja kärnad, vastuvõtlikkus 

infektsioonidele, nt tuberkuloosile, maksa- ja neerukahjustused, aneemia, vähk, HIV-

nakkus, külmumised ja sellest tingitud kahjustused talveperioodil, kõrge 

suremusnäitaja (St Mungo’s Homelessness Agency, 2002). 

1990-ndate alguses oli Inglismaal tuberkuloosi nakatunute arv eriti kõrge just tänaval 

või varjupaikades elavate kesk- ja vanemaealiste meessoost kodutute hulgas. 

Inglismaal St Mungo varjupaiga elanikest üle 55%-il esines füüsilise tervise 

probleeme. 3/5 neist ei olnud viimase viie aasta jooksul mingit meditsiinilist abi 

saanud. Üks osa kodututest on depressiivsed ning madala enesehinnangu tõttu on neil 

hirm arstide ees. Teine osa aga ei tunneta oma haiguse tõsidust ning hoiavad seetõttu 

abist eemale (St Mungo’s Homelessness Agency, 2002). 
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Üheks terviseprobleemiks, mis võib ohustada kogu elanikkonda, on peale  

tuberkuloosi  HIV-nakkus. USA-s läbi viidud uurimused on näidanud, et  69% 

täiskasvanud kodututest esineb riskifaktor nakatuda HIV-sse kuna:  

- seksitakse ilma kaitsevahenditeta paljude partneritega; 

- narkootilisi aineid tarbitakse süstimise teel; 

- seksitakse partneriga, kes on süstinud narkootikume; 

- seksitakse ilma kaitsevahenditeta raha saamise eesmärgil (UCSF, 2002). 

Kuigi on raske otseselt tõestada, et halb füüsiline tervis on põhjustatud halbadest 

elamistingimustest, esinevad need kaks nähtust sageli koos, olles mõlemad vaesuse 

sekundaarsed efektid (Kährik, A., 2002). Kodutuks jäänud isikute füüsilise tervisega 

seonduvad probleemid on väga erinevad ning kindlasti vajavad suuremat tähelepanu 

kui seni on osutatud. 

(2)Psüühikahäired. Psüühilised probleemid on enam levinud vanemaealiste (üle 40-

nda eluaasta) kodutute hulgas. Need võivad alata depressioonist ning ulatuda 

psühhooside ja dementsuseni. Kui Inglismaal ja USA-s läbiviidud uuringute andmetel 

esineb umbes 40-68%-il kodututel meestel depressiooni, siis ligikaudu sama arv naisi 

kannatab sel ajal psühhootiliste sümptomite või mälukaotuse all. Vähem kui 1/10 

uuringualustest oli siiski saanud vastavaid ravimeid. Vaimsed haigused moonutavad 

paljude kodutute reaalsustaju, mis halvendab nende võimet otsida ja aktsepteerida 

erinevaid abistavaid teenuseid, kuid samas aitab välja kannatada kestvat kodutust (St 

Mungo’s Homelessness Agency, 2002).  

Väidetakse, et psüühikahäireid esineb rohkem kodutute naiste hulgas võrreldes 

meestega ning see protsent kasvab vanusega. Kui näiteks 20 - 29-aastastest meestest 

esineb psüühikahäireid 14%-il, naistest 16%-il, siis üle 60-aastastest vastavalt 20% ja 

76%. Psüühikahäirega vanemaealisi kodutuid naisi peetakse grupiks, kes on kõige 

enesessetõmbunum, kahtlustavam, vaenulikum ja tõrjuvam abi suhtes. 

Depressioon ja demoralisatsioon. Kodutusega kaasnevad moraalne laostumine, 

depressioon, enesehinnangu langus, lootusetuse tunne ja meeleheide. Belcher’i ja 

DiBlasio (1990; viide St Mungo’s Homeless Agency, 2002) uurimustulemuste 

andmetel, on pooled kuni  ¼ kodututest depressiivsed  ja demoraliseerunud. Chigaos 

Rossi (1986; viide St Mungo’s Homeless Agency, 2002) poolt läbiviidud uurimus 

näitas, et kõrgeim depressiivsuse aste on kodututel, kelle vanus on alla 25 ja üle 45 



 18

eluaasta. Inglismaal, Lancefield Street’i  keskuses läbiviidud uuringu tulemused 

näitasid, et 70-nest vastuvõtul küsitletud isikust 3/5 tundis enamuse ajast või 

vahetevahel ennast depressiivsena. 27 küsitletut  tajus oma tulevikku lootusetuna ning 

lootsid surra hiljemalt kuue kuu jooksul. 1/5 New York City tänavatel elavatest 

kodututest meestest tundis ennast depressiivsena ning peaaegu 1/3 avaldas soovi surra 

(St Mungo’s Homeless Agency, 2002). 

 

1.3.2. Sotsiaalsest käitumisest tingitud probleemid 

(1) Sotsiaalne isolatsioon. Paljud kodutud inimesed on sotsiaalselt isoleeritud. 

Enamus neist on võõrdunud sugulastest ning neil puuduvad kindlad sõbrad. Mõnedel 

neist ulatuvad kontaktid perekonnaga kaugesse minevikku ning nad ei ole teadlikud, 

kas nende lähedased on elus või mitte. Four-City (St Mungo’s Homelessness Agency, 

2002) uuringus osalenud neli kodutut meest väitsid, et peale abikaasa surma ei ole nad 

enam oma täisealiste lastega suhelnud, kuna ei soovi, et lapsed saaksid teada nende 

praegusest olukorrast, sest nad ei taha olla neile koormaks. Mõned mehed on peale 

lahutust teadlikult katkestanud suhted oma endiste abikaasadega, kuna tundsid viha ja 

hüljatust nende suhtes. Paljud, kes elavad tänavatel, magavad peidetud ja eraldatud 

paikades (kuurid, telefonikabiinid, vanad autod, keldrid, metsad, pargid jne). Nende 

olukord tuleb ilmsiks alles siis, kui tänavatöötajad neid spetsiaalselt otsivad. Paljud 

kodutud on sotsiaaltöötajate esimese lähenemiskatse ajal kahtlustavad, vaenulikud 

ning keelduvad vestlusest. Eriti kalduvad olema umbusklikud, võõristavad ja üksikud 

vanemaealised kodutud naised. 

(2) Ebakindlus ja lühiajaline varjupaikades peatumine. Ühe osa kodututest 

moodustavad need, kes on rahutud ning ei ole võimelised kaua ühes kohas viibima. 

Nad vahetavad tihti varjupaiku ning võivad varjupaigas ööbimise asemel sageli valida 

ööbimiskohaks hoopis tänava. Sellisele käitumisele on leitud ka põhjusi (St Mungo’s 

Homelessness Agency, 2002). Ühe sellise grupi moodustavad need, kes varem on 

oma töö iseloomu tõttu pidanud sageli ringi reisima või olnud pikemat aega kodutud. 

Nemad on sellise  käitumisega harjunud ning selle omaks võtnud. Teise gruppi 

kuuluvad need, kelle mobiilsust põhjustab depressioon ning soov põgeneda 

ebameeldivate olukordade eest. Sageli on need isikud, kelle kodust lahkumise 

põhjuseks on abielulahutus või lesestumine. 
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(3) Tõrjuv hoiak teenuste kasutamise suhtes. Mõnedel kodututel puudub üldse või on 

olnud vähesed kontaktid vastavaid teenuseid pakkuvate asutustega. Nad ei pretendeeri 

õigusele kasutada sotsiaalhoolekande teenuseid, vaid elatavad end prügikastidest 

leitud äravisatud toidust. Four-City uurimustulemuste andmetel (St Mungo’s 

Homelessness Agency, 2002) kasutavad kodutud naised meestest tunduvalt vähem 

teenuseid. Teenuseid mittekasutavaid mehi arvati olevat 31%, naisi 64%. 

Teenuse mittekasutamise põhjuseid on mitmeid. Four-City uurimuses on toodud välja 

järgmisi põhjuseid: 

- ei olda teadlik teenust pakkuva asutuse asukohast ning ei osata väärtustada 

saadavat abi; 

- paranoilisus, eksiarvamuste omamine teenuste pakkujate suhtes; 

- soovimatus jagada ühist ruumi ööbimisel varjupaikades; 

- kartus vägivalla ees varjupaikades, eriti vanemaealistel  nooremate isikute 

suhtes; 

- mõnede naiste soovimatus kasutada varjupaigateenust nendes 

ööbimiskohtades, kus domineerivad meessoost kliendid. 

Sarnaseid tulemusi on leitud ka USA-s Cohen’i & Sokolovsky (1989; viide St 

Mungo’s Homelessness Agency, 2002)  poolt läbiviidud uurimustes. 

(4) Sõltuvusainete tarbimine. Levinud on üldine uskumus, et kodutud on ‘kõvad 

joodikud’, sest parkides ja muudes avalikes kohtades võib sageli näha erinevaid 

alkoholitarbivaid inimgruppe. Kuid see ei ole peamine ega üldine kodutute probleem. 

Erinevad uuringud näitavad, et umbes 42% - 62% meestest ja 12% - 17% naistest võib 

kirjeldada kui alkoholi liigtarbijaid, kuna nad kasutavad alkoholi enamikel päevadel 

või 2 - 3 päeval nädalas (vastavalt materiaalsetele võimalusetele). Vähesed on 

alkoholi liigtarbijad olnud kauem kui 25 aastat. Narkootiliste ainete tarbijaid on 

näiteks USA kodutute hulgas 40% meestest ning ligikaudu 23% naistest (UCSF, 

2002). 

Alkoholi liigtarbimine vähendab sotsiaalset  toimetulekut, suurendab enese hooletusse 

jätmist, tekivad puudujäägid toitumises ning mitmed füüsilised tervisehädad (nt 

maksatsirroos, neuroloogilised haigused). Just tervisehädad on varajase suremuse üks 

faktoritest. Narkootiliste ainete tarbimine suurendab HIV-nakkuse levikut. Johnson ja 

Cnaan (1995) väidavad, et alkoholism ja narkomaania võivad olla nii kodutuse 

põhjuseks kui ka tagajärjeks. Ühelt poolt võib kodu kaotanud inimene hakata alkoholi 
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tarbima oma probleemide unustamiseks, teisalt aga võib selleni viia ka liitumine teiste 

kodutute gruppidega ning seal käibivate tavade ülevõtmisega (sh ka alkoholi 

tarbimine). 

(5) Kalduvus kuritegevusele. Meeleheide võib viia kuriteoni, kuid erinevad uuringud 

näitavad, et enamus kodututest ei tee seda. Sagedamini satuvad nad ise 

kuriteoohvriteks. Viimaseid andmeid on raskem registreerida, kuna kodutud sageli ei 

esita avaldust politseile. USA-s läbiviidud uurimused näitavad, et 91% kodututest 

naistest on pidanud kannatama füüsilist vägivalda ning 56% naistest on üle elanud 

vägistamise (UCSF, 2002). Inglismaal läbiviidud uurimused näitavad, et 10%-il 

registreeritud seaduserikkujatest puudub kindel elukoht. Bostoni sotsiaalteenuseid 

saavatest kodututest 49%-il oli vähemalt üks registreeritud kuritegu, 32% oli viibinud 

kinnipidamisasutuses. Kodutusega seostatakse Inglismaa uurimistulemuste põhjal 

järgmisi kriminaalseid tegevusi: 

- kallaletungimised  teistele  kodututele; 

- murdvargused, eriti kirikutesse; 

- avalikus kohas alkoholi ja narkootikumide tarvitamine; 

- sissemurdmised, vargused mootorsõidukitest; 

- poe- ja tänavavargused; 

- ehitistesse ilma loata elamaasumine (Cambridge Police Department, 2003). 

Preventiivseks tööks kuritegevuse vähendamiseks soovitavad paljud autorid teenuste 

pakkumise suurendamist (eriti tegevust päevasel ajal). 

Eelpooltoodut kokku võttes võib öelda, et kodutute probleemid võivad olla küll väga 

erinevad, kuid nad on omavahel tihedalt seotud. Psühholoogilised probleemid on 

peamised ja üldised kõigile peavarjuta inimestele. Moraalne laostumine ja lootusetuse 

tunne põhjustab sageli alkoholi liigtarbimist, mis omakorda võib viia kliinilise 

depressioonini ning vaimse ja füüsilise haigestumiseni. Täheldatud on erinevusi ka 

meeste ja naiste käitumuslikes joontes. Peaaegu enamusel kodututel naistel on 

täheldatud vaimse tervise probleeme, kuid samas alkoholi liigtarvitajaid on nende 

hulgas vähem meestega võrreldes. 
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1.4. Kodutuks jäänud isikute vajadused 

Iga ühiskond saab olla nii hästi toimiv kui hästi tulevad oma igapäevaeluga toime 

tema liikmed, st kui hästi on rahuldatud kõigi ühiskonnaliikmete vajadused. Vajadus 

omakorda on keeruline mõiste. Ühelt poolt kasutatakse vajaduse mõistet sageli millegi 

tähistamiseks, mis on meie sees ja sunnib meid mingit eesmärki saavutama. Vajaduse 

keerukus on põhjustanud erinevate autorite eri käsitlusviise. Maslow (1970; viide 

Allardt, 1976) järgi esineb mitmesuguseid vajadusi, ühed neist on olulisemad kui 

teised. Eksisteerib indiviidi vajaduste püramiid, milles kõrgemaid vajadusi ei ole 

võimalik enne rahuldada, kui olulisema tasandi vajadused on täidetud.  

Allard käsitleb heaolu kahe dimensiooni – elamisstandardi ja elukvaliteedi kaudu. 

Allardi käsitluses elamisstandard koosneb kõigist sellest, mida me omame – see on 

sissetulek, eluase, töö, haridus ja tervis. Indiviidi elukvaliteet sõltub aga sotsiaalsetest 

suhetest – pereliikmetega, sõpradega, naabritega ning eneserealiseerimisest, milleks 

on ühiskondlik staatus, poliitilised ressursid ja huvitavad vaba-aja tegevused. See 

heaolu kontseptsioon on viimistletud Maslow käsitlus, milles heaolu ei ole omamise, 

sotsiaalsete suhete ja eneserealiseerimise produkt vaid pigem vajaduste jaotus 

vastavalt vajaduse rahuldamise loomusele (Allardt, 1976).   

Põhilised sotsiaalsed vajadused, nagu vajadus tunnustuse, staatuse ja  eneseteostuse 

järele, on kodututel täiesti rahuldamata jäänud. Ware ja Goodin (1993; viide Johnson 

& Cnaan, 1995) väidavad, et inimeste vajadused erinevad nende tahtmistest. Inimene 

võib vajada midagi sellist, mida ta ei taha (näiteks toit anorektikule) ja tahta seda, 

mida ta ei vaja (hulk luksusautosid miljonärile). Erinevalt tahtmistest, ei ole vajadused 

üldjuhul subjektiivsed. Teatud olukordades oskab inimene ise kõige paremini oma 

vajadusi hinnata. Mõnikord oskavad aga teised paremini otsustada, milliseid ressursse 

konkreetsel hetkel vaja võib minna. 

 

1.4.1. Vajaduste liigitamine  

Kodutud on eriti puudustkannatav sotsiaalne grupp. Harvad ei ole aga juhud, kui 

nendeni ei jõua abi, mida nad reaalselt vajaksid. Selleks, et abistamisprotsess oleks 

võimalikult efektiivne, on tarvis teada abisaajate vajadusi. Johnson (1990; viide 

Johnson & Cnaan, 1995) on arvamusel, et kodutute vajadused sotsiaalteenuste järele 

on üksteisele lisanduvad. Johnson määratleb vajadused kolme erinevasse gruppi. 
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(1) Baasilised vajadused: 

- peavari, toit, pesemisvõimalus, riided, voodipesu; 

- personaalne koht, kuhu on võimalik isikule määratud teateid saata (kirjad 

jmt); 

- juurdepääs ühiskondlikele teenustele; 

- transpordi kasutamise võimalus. 

(2) Stabiliseerivad vajadused: 

- juurdepääs riiklike toetuste ja abirahade saamiseks; 

- muu materiaalse abi ning erinevate professionaalsete teenuste - 

meditsiinilise, psühhiaatrilise, juriidilise, põetus- ja hooldusteenuse ning 

hambaravi kasutamise võimalus. 

(3) Muutustele orienteeritud vajadused: 

- nõustamine; 

- juhtumitöö; 

- praktiliste elamisoskuste õpetamine; 

- haridus-, eluaseme- ja tööturualased koolitused. 

Kodutute vajadusi saab eristada ka selle järgi, millises situatsioonis nad parajasti 

viibivad. USA-s Baltimori linnas läbiviidud  uuringutulemuste järgi jaotatakse need 

kaheks: 

- majutatud kodutud; 

- majutamata kodutud  (Baltimore City Services, 2002). 

Majutatud kodutute vajadused olid peamiselt seotud eluasemeteenustega (üüri 

subsideerimine, ühiskorterite programmid, toetatud grupikodud, sotsiaalkorterid), 

kuid oluliseks peeti ka tööturukoolitust, sobiva töö leidmist ning isegi põhihariduse 

omandamist. 

Majutamata kodutute hulka kuuluvad enamasti nii psüühikahäiretega inimesed, kellel 

on kartus varjupaiga teenuste kasutamise ees kui ka aktiivsed narkootiliste ainete 

tarbijad. Enamusel neist puuduvad lähedased ning nad on võõrdunud teiste abil 

toimetulemisest. See grupp inimesi vajab eriti erinevate erialaspetsialistide abi ja 

toetust. Psüühikahäiretega inimesed vajavad spetsiaalselt neile kohaldatud toetatud 

eluasemeteenust. Alkoholi- ja narkosõltlaste jaoks on vajalik laiaulatuslik toetav 

teenusevõrk, erinevate rehabilitatsiooniprogrammidega. 
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Ouellette (2002) väidab oma uurimistöös, et kodutuse põhjuste mitmekesistumise 

tõttu viimase viieteistkümne aasta  jooksul on muutunud keerukamaks ja 

mitmekesisemaks ka kodutute vajadused. Üheks muutuseks on toodud 

psüühikahäiretega (eriti skisofreenia ja psühhotism) isikute osakaalu suurenemine. 

Kodutute esmased vajadused tunduvad olevat väga lihtsad. Kirjanduse põhjal saab 

välja tuua erinevaid vajadusi. Käesolevas töös on vajadused esitatud eelpoolmainitud 

Johnson’i (1990)  liigitusgruppide põhjal. 

 

1.4.2. Baasilised vajadused 

(1) Eluase. Eluasemega seonduvaid vajadusi võib laiemalt kaheks jagada. Esimene 

sisaldab endas eluaseme- ja sotsiaalpoliitikaga seonduvat külge – st vajadust 

odavama, sh ka erinevate toetussüsteemide ja kvaliteetsema eluaseme järele. Teine 

vajadus on seotud sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetamisega neile, kes on leidnud 

püsiva eluaseme, kuid on pikka aega olnud sotsiaalselt tõrjutu staatuses.  

Eluaseme omamine on kõigile elementaarne eluliselt tähtis tarve, mille kvaliteet ja 

kättesaadavus moodustab suure osa inimese heaolust. Eluasemest ja kohalikest 

teenustest tulenev ruum ja rahu annavad silmnähtavalt suure osa inimese isiklikust 

elukvaliteedist. Kahjuks ei ole enamikes üleminekuriikides eluase veel 

sotsiaalpoliitika prioriteediks (Eatwell, 2000). Kodutuse probleem näib olevat 

tsirkulaarne. Üheltpoolt on kodututute kõige suuremaks vajaduseks püsiva eluaseme 

leidmine, teiselt poolt põhjustab kõige enam kodutust just ligipääsu puudumine 

eluasemele.  Johnson ja Cnaan (1995) väidavad, et tegelikult on püsiva eluaseme kui 

esmase vajaduse leidmine kodututele jäetud hooletusse. Seda tõendab ka sellealaste 

uurimistööde vähene arv (nii Inglismaal kui USA-s). Inglismaal peetakse oluliseks 

valitsuste eluasemepoliitika kujundamist suunas, mis seaks prioriteediks odavate 

riiklike elamispindade ehitamise. 

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides tuleneb terav dilemma uue eluasemepoliitikaga 

kohanemise perioodist, kui eluaseme eest peab maksma selle tegelikku hinda: kas 

arendada välja eluasemetoetuste süsteem (tee, mille on valinud enamik) ja seeläbi 

tõsta vaeste kaudset maksukoormust ning tugevdada “vaesuse lõksu” toimimist või 

jagada efektiivsed toetused laiali suurtele gruppidele olukorras, kus fiskaalsed 

piirangud on niigi väga suured. Eluase kui investeering ei ole optimaalseks teeks 
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riigile Lääne-Euroopaga sarnaseks saada. See võib suunata säästusid ja teisi finantse, 

mis suurendaksid majanduskasvu, kui neid kasutada teistes sektorites ja mida saaks 

mõne aasta pärast eluasemeks paremini kasutada. Selline edasi lükatud 

eluasemerahulduse saamine on iseloomustanud paljusid arengu kiirendusi üle kogu 

maailma (nt Jaapani ja Rootsi pealesõjajärgsed kogemused) (Eatwell jt, 2000). 

Enamikes Lääne-Euroopa riikides on avaliku võimu vahelesegamine eluasemeturul 

üldlevinud. Ilma selleta ei suudaks umbes veerand kuni kolmandik elanikkonnast 

maksta nende poolt asustatud eluasemete turuväärtusest. Leibkonnad kulutavad 

tavaliselt eluasemele 20-25% oma sissetulekutest (Eatwell jt, 2000). Lääne uuringud 

toovad välja seose kehvade eluasemete ja kuritegevuse ning kehvade eluasemete ja 

tööpuuduse vahel. Viimased on aga ühed paljudest kodutuse geneesi teguritest.           

(2) Toit ja riided. Toit on ilmselt kodututele kõige tähtsam vajadus. Eriti oluliseks 

peetakse tervislikku toitu, kuna paljude krooniliste haiguste põdemine, meditsiinabi 

vähene kättesaadavus ning alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine vähendavad 

organismi vastupanuvõimet ning sellega suureneb risk nakatuda salmonelloosi, 

hepatiiti ja teistesse toksikoosidesse. Näiteks USA-s ja Inglismaal on loodud nn 

‘toidu- ja riideabipangad’, kuhu on elanikel võimalik vastavaid rahalisi sihtannetusi 

teha. Teine võimalus on toidu- ja riideabi kodanikel ise abivajajateni viia (nt 

varjupaikadesse) (Seattle & King County, 2002). Kirjanduse põhjal võib öelda, et 

otseseid materiaalseid toetusi kodututele ettenähtud ei ole. Toetused on enamasti 

seotud siiski eluasemekuludega.  

 

1.4.3.Stabiliseerivad vajadused 

(1) Meditsiiniline abi. Johnson ja  Cnaan (1995) väidavad, et varjupaikade vähesuse 

tõttu on sunnitud kodutud viibima sageli tänaval pideva külma käes. Sellest tingituna 

on kodutute kõige sagedasemateks tervisehäireteks pneumoonia (kopsupõletik) ning 

jalgadesse kogunenud vedelik, mis põhjustab põletikku. Tänavaelu toob esile ning 

teravdab varasemaid vähemolulisemaid haigusi, muutes nende edaspidise ravimise 

raskeks ning komplitseerituks. Varjupaiga kasutajad on pigem rohkem huvitatud 

majutuse-, töö- ja sissetulekualase olukorra parandamisest kui oma tervise eest 

hoolitsemisest ning ravist. 
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Samas on viimasel aastakümnel näiteks USA-s leitud, et tuberkuloosihaiged vajavad 

kiiret majutust, toitu ning garanteeritud juurdepääsu meditsiinilisele hooldusele, sest 

nakkuse levik ähvardab tervet elanikkonda. Samaväärset tähelepanu pühendatakse ka 

HIV-haigete toetuseks ning selle haiguse preventsiooniks (UCSF, 2002).  

(2) Sotsiaalsed oskused ja võimed. Sobilike elamispindade olemasolu peetakse 

kodutute üheks suuremaks vajaduseks, mis peegeldab inimlikku soovi elada iseseisvat 

elu, kuid paraku üsna sageli ei võimalda seda sotsiaalsete oskuste ja võimete 

puudumine. Sotsiaalhoolekande programmide põhieesmärgiks on aidata täisealised 

kodutud tagasi iseseisvasse ellu ning suunata nad püsiva eluasemeteenuse 

kasutamisele. Eluasemeteenuseid rakendatakse mitmete avalike toetus- ja 

laenuprogrammide kaudu (NYCDHS, 2002). Kirjanduse põhjal enam levinuimaks 

eluasemeteenusteks kodutuile on : 

- vältimatu või ajutise abi korral ettenähtud turvakodud ja varjupaigad; 

- üleminekumajutus – mõeldud neile, kes vajavad rohkem tähelepanu ja toetust 

(nt pikemaajalised kodutud); 

- püsiv toetatud eluase – peamiselt mõeldud vanuritele ja puudega isikutele; 

mõnedel juhtudel ka alkoholi- ja narkosõltlastele; 

- püsiv iseseisev eluase (Baltimore City Services, 2002). 

(3) Teenuste kättesaadavus. Oluline on teada, et ühiskonnas eksisteerivad sotsiaalselt 

tõrjutud grupid on väheteadlikud oma seaduslikest õigustest. Kodutud on enamasti 

kõige viimasemad isikud selles nimekirjas, kes mõistavad riigipoolse toetuse täielikku 

ulatust ning on sageli tõrjuvad abi otsimise suhtes kohalikelt võimudelt. Arvatakse, et 

kohalikku võimu tajuvad või seostavad kodutud kui midagi karistusetaolist. 

Centrepoint Soho uurimused on näidanud, et 90% inimesi ei ole kontakteerunud 

kohalike võimudega ajast, mil nad on jäänud kodutuks (Dallos & McLaughlin, 1993). 

Seetõttu peetakse väga oluliseks kodututele mõeldud vajaliku informatsiooni 

edastamise ja nõustamisteenuste olemasolu. Iirimaal arvatakse, et igal kodutuksjäänud 

isikul peaks olema võimalus saada vastuseid järgmistele küsimustele:   

- kuhu ma saan tänaseks ööks öömajale jääda; 

- kust on mul võimalus saada sotsiaalabi; 

- kuidas on mul võimalus saada pikaajalist majutust; 

- mida ma saan teha päevasel ajal (Merchants Quay Ireland, 2003). 
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1.4.4. Muutustele orienteeritud vajadused 

 (1) Probleemi teadvustamine. Kesk- ja Ida- Euroopa riikides enne üleminekuperioodi 

kodutute probleemi ametlikult ei tunnistatud. Ilmalikud ja kiriklikud kodutute toetuse 

institutsioonid suleti (nõukogude Liidus 1920-ndatel ja Ida-Euroopas 1950-ndatel). 

Isegi täna ei tunnista paljud selle regiooni riigid ametlikult kodutute probleemi 

olemasolu (Eatwell, J. jt, 2000). Kui probleemi ei teadvustata, siis ei ole võimalik ka 

reaalselt olemasolevate kodutute vajadusi lahendada. Paljudes arenenud riikides 

antakse välja spetsiaalseid kodututele mõeldud ajalehti ning neil on võimalus kasutada 

interneti teenust, kus on olemas kodutute koduleheküljed, mis sisaldavad vastavat 

informatsiooni ka abisaamise suhtes. 

(2)Toimetulekuabi. Kasvatuslikud ja õpetuslikud vajadused võivad olla väga 

laiaulatuslikud ning erinevad, sõltudes konkreetsete abivajavate isikute tüübist. 

Selleks võib olla näiteks vanemaealiste päevahoid või varajased sekkumisprogrammid 

lastele. Samuti hõlmab see lihtsamaid treeningprogramme igapäevaeluga paremaks 

toimetulekuks (nt kodumajandusõpetus emadele, rahaliste vahenditega ümberkäimine, 

kuidas olla hea lapsevanem jne) kui ka komplekssemaid õpetusi kutseahariduse 

omandamiseks ning tööturul konkureerimiseks. Kõigi nende eelpoolmainitud oskuste 

õpetamine ja omandamine on tihedalt seotud vajadusega püsiva elukoha järgi. 

Paljud pikaajalised kodutud ei ole kunagi omanud isiklikku elamispinda. Iseseisva elu 

kogemused ulatuvad minevikku ning seetõttu on puudus oskustest üksi elades toime 

tulla. Barker (1990; viide Johnson & Cnaan, 1995) kirjeldab kahekuulist 

osalusvaatlusel põhinenud uurimust. Uurimistulemused näitasid, et enamus kodutuid 

omas väheseid sotsiaalseid ja suhtlemisoskusi ning raskusi tekitas eneseväljendamine. 

Üldise karakteristikuna toodi välja isoleerituse ja mittekuuluvuse tunne. 

(3) Üleminek iseseisvale elule – vajadus toetusprojektide järele. Paljud Austraalias, 

USA-s ja Inglismaal läbiviidavad pikaajalistele kodututele mõeldud projektid 

hõlmavad kompleksseid teenustesüsteeme, mille eesmärgiks on kodutuid taas 

integreerida ühiskonda. Need sisaldavad drop-in ja päevakeskuse teenuseid, ajutist 

majutusvõimalust koos rehabiliteerimisprogrammidega, erinevaid toetatud elamise 

teenuseid. Väga levinud on tänavatöö, leidmaks kontakte sotsiaalselt isoleeritud 

klientidega (St Mungo’s Homelessness Agency, 2002). Peamisteks toetusprojektide 

rakendajateks on valitsusvälised organisatsioonid koostöös kohalike omavalitsustega. 



 27

Üks tüüpiline näide USA-s ja Inglismaal toimuvast pikaajalisest 

rehabilitatsiooniprotsessist (NYCDHS, 2002). Sotsiaalse toimetulematuse tõttu 

peetakse vajalikuks pikaajalisi kodutuid rehabiliteerida etapiviisiliselt. Esmalt 

püütakse tänavatöötajate kaasabil leida peale nn ’nähtavate’ kodutute ka 

‘nähtamatuid’. Mõnekuulise intensiivse töö käigus julgustavad ja veenavad  

sotsiaaltöötajad kodutuid külastama drop-in keskusi ning varjupaiku. Drop-in 

keskused pakuvad nn ‘poolel teel’ olevat majutust. Nad on ettenähtud nendele 

inimestele, kes ei ole leidnud alalist peavarju kodututele mõeldud varjupaigas. 

Pakutavateks teenusteks on tavaliselt soe eine, nõustamine, pesemisvõimalus, 

pesumajateenus, riideabi, meditsiiniline abi, puhkeruum, töönõustamine, muud 

sotsiaalsed teenused. Drop-in keskused on avatud 24 tundi ööpäevas. Lõpuks leitakse, 

et varjupaigast lahkunuile on vajalik osutuda üleminekuteenuseid, et hiljem suunduda 

püsivale eluasemele. 

(3) Sotsiaalse võrgustiku tähtsus. Võrgustik on raamistik, mis ümbritseb kedagi, ning 

võrgustikus olemine eeldab mingisuguseid suhteid ja kommunikatsiooni. 

Sotsiaalvõrgustik moodustub  inimest argielus ümbritsevatest  sotsiaalsetest suhetest, 

mis on vajalikud inimese eksisteerimisel ühiskonnas (Korp, 2003). Sotsiaalvõrgustiku 

mõistet hakkas esimesena kasutama Simmel (1908; viide Korp, 2003), analüüsides 

inimestevahelisi suhteid. 

Rossi (1993; viide Swärd, 1999) teooria kohaselt mõjutab kodutuks olemise aja 

kestvust märkimisväärselt see, kas kodutuks jäänu omab kontakte oma perekonna või 

isikutega, kellel on ressursse tema abistamiseks. Need, kes omasid häid kontakte, 

suutsid kiiremini pääseda kodutu staatusest. Kellel sotsiaalsed sidemed puudusid, oli 

tunduvalt raskem uuesti eluase leida ning hoiduda kodutusse kaevumisest. Swärd 

(1999) väidab, et sotsiaalse võrgustiku omamine on primaarse tähtsusega neile, kes on 

alles hiljuti kodutuks jäänud. Olenemata sotsiaalsete sidemete olemasolust, siiski 

kõigi hädasolijaini abi ei jõua. Ühed abivajajad tunnevad suurt piinlikkust ja häbi oma 

olukorra ees ning seetõttu loobuvad abipalumisest perekonnaliikmete või tuttavate 

käest. Teised on tulnud perekonnast, kus materiaalsete ressursside vähesuse tõttu pole 

võimalik abi osutada. 

Kokkuvõtvalt võib märkida, et  sotsiaalne võrgustik omab mõju kodutuse kestvusele 

ning see omakorda kinnitab väidet, et ajutise ja kestva kodutuse põhjused pole mitte 

ainult strukturaalsed. 



 28

1.5. Kodutute õiguslik kaitse  

Seda, mida kindlat elamispinda omavad inimesed teevad tavaliselt oma kodus 

(magavad, istuvad, riietuvad, söövad või lihtsalt niisama aega veedavad), on kodutud 

sunnitud tänaval tegema. Paljudes maades peetakse seda kriminaalseks tegevuseks. 

Sageli võimendab seda vaatenurka ka meedia, nimetades kodutuid kurjategijateks või 

‘potentsiaalseteks’ kurjategijateks (NCH, 2002). 

Oluline on, et kodutute vajadused oleksid seadustega kaitstud. Sellele aspektile on 

tähelepanu hakatud pöörama alles viimastel aastakümnetel. Inglismaal 1997. aastal 

vastu võetud ning hiljem täiendatud kodutuks jäänud isikutele mõeldud õigusakt 

paneb kohustuse kohalikele võimudele omada ülevaadet kõikidest kodutuks jäänud 

isikute vajadustest ning välja töötada laiaulatuslik strateegia nende vajaduste 

lahendamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul. Vastavalt seadusele peavad need ülevaated ja 

strateegiad sisaldama: 

- plaane kodutuse preventsiooniks; 

- toetavat poliitikat neile, kes on olnud juba kodutud, et anda kindlustunnet 

mitte uuesti kogeda läbielatut; 

- kindlustunne, et elamispinna omamine on võimalik kõigile kes on või võivad 

jääda kodutuks; 

- nõuet mitme ametkonna või asutuse võrgustikutööks, sisaldades seadusega 

ettenähtud sotsiaal- ja meditsiiniteenuseid (Holmes, 2001). 

Kodutute isikute seaduslikule kaitsele tähelepanu pööramine on väga oluline, sest see 

annab inimesele, kes on jäänud või on ohustatud jääma ilma peavarjuta enam 

kindlustunnet. 

 

1.6.  Probleemi püstitus  
 
Ülemineku algusest on kodutus tekkinud uue ja tähtsa sotsiaalse probleemina ka 

Eestis. Kuigi kodutus oli olemas ka vana režiimi ajal, ei olnud see väga nähtav. 

Politsei ajas taga ja pani vangi  inimesed, kellel kindlat elukohta ei olnud (tihti töötud 

alkohoolikud, ringirändavad juhutöölised või endised vangid). See oli keelav-karistav 

lähenemine kodutusele kui nähtusele. Nõukogude Liit praktiseeris eriti karmi 

karistuspoliitikat ‘siseriiklike passireeglite vastu eksijate’ ja nn ‘pikaajalise 

parasiitliku eluviisiharrastajate’ suhtes ning ‘süstemaatilise hulkurluse ja kerjamise 
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ees’ (Eatwell jt, 2000). Üheks põhjuseks on siin sotsialistliku reþiimi suhteliselt 

primitivistlik paremuse demonstreerimine kapitalistliku režiimi ees võimalikult 

paljude sotsiaalsete probleemide eitamise kaudu.  

Enne üleminekuperioodi kodutute probleemi ametlikult ei tunnistatud. Nõukogude 

Liidu loomise algusaastatel suleti kõik ilmalikud ja kiriklikud kodutute toetuse 

institutsioonid (Eatwell jt, 2000). Kui näiteks Lääne-Euroopas on kodanikeühiskonna 

institutsioonide (kirik, kool, perekond ja  kultuurilised institutsioonid)  toetus 

valitsevale kultuurile olnud järjepidev, siis Eesti puhul seda väita ei saa.  

Eesti ühiskond on viimastel aastatel olnud suunatud pidevale kiirele arengule. 

Muutuste ajal on raske tagada sotsiaalset õiglust (Ginter, 1998). Mitmed 

ühiskonnagrupid ja isikutüübid ei suuda sellise tempoga kaasas käia ja jäävad 

tõrjutuks. Toimub ühiskonna sotsiaalne diferentseerimine.  

Eestis on kodutus oaliselt eluaseme- ja tööturul toimunud muudatuste vili ja veel 

üldisemalt sotsiaalse integratsiooni laialdase nõrgenemise tulemus. Need muudatused 

on viinud eriti negatiivse tulemuseni inimeste puhul, kes on juba äärmiselt tõrjutud 

näiteks perekondlikel põhjustel, alkoholi või narkootikumide tarvitamise tulemusena 

või vangimaja minevikuga (Eatwell, 2000). Nende muudatuset hulgas on: 

- eluasemete kõrge hind suhtes sissetulekutega (see probleem on eriti kõrge 

lahutatud meeste puhul, kes ei suuda endale peale perekonna purunemist 

võimaldada uue elukoha üürimist); 

- eluaseme kaotus omandipettuse tulemusena; 

- üüri mittemaksmise tõttu järjest kasvav väljatõstetute arv; 

- endiste vangide, kes olid nii kodu kaotanud või seda mitte kunagi omanud, 

töö-ja eluasemevõimaluste järsk vähenemine (Eatewell, 2000). 

Kodutute arv Eestis ei ole täpselt teada. 2000. Aastal toimunud rahva ja eluruumide 

loenduse andmetel tuuakse kodutute arvuks vaid 369 isikut. Kuigi küsitluses 

kasutatud põhimõtted ja definitsioonid olid koodkõlas EUROSTAT’iga, pole 

rahavloendusel saadud kodutute arv siiski usaldusväärne (Kõre, 2003). 

Teatud hinnangu annavad varjupaigas ja hoolekandeasutustes viibinute arv. Aastal 

2000 oli varjupaikades ja rehabilitatsioonikeskustes  kokku 3622 inimest ning 

hoolekandeasutustes viibis 1999. aasta lõpus 5609 täiskasvanut ning 1693 last ja 

noorukit (Saava  jt, 2002). 1998. aastal Narva linna kodutute olukorra uurimuse 
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tulemused näitasid aga, et ainuüksi Narvas moodustavad abivajajad, siht- ja piirgrupid 

Narva linna elanikkonnast 7%  ehk 5450 inimest (Lille, 2002). Kõre (2003) esitab 

oma artiklis majandus- ja sotsiaalministeeriumipoolse hinnangulise kodutute arvu so 

ligikaudu 5000 isikut.  

Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonna (2003) andmetel on vältimatu sotsiaalabi 

saajate nimekirjas pidevalt 200 inimest. Autori arvates võib sellele arvule lisada veel 

umbes 100 inimest, kes on äärmiselt tõrjutu staatuses ning kes ei soovi või ei ole 

suutelised sotsiaalteenust kasutama. Vanuseliselt kõige suurema grupi vältimatu 

sotsiaalabi kasutajatest moodustavad 40 – 50 aastased mehed, mis võib kajastada nn 

üleminekuühiskonna ‘kaotajate põlvkonna’ liikmeid  (Lisa 5, 6). Vältimatu sotsiaalabi 

on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud 

sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise 

peavarju (Sotsiaalhoolekande seadus, 2001). 

Selleks, et üldse oleks võimalik anda mingit ülevaadet Eesti kodutute olukorrast, oleks 

tarvilik esmalt ühtse terminoloogia ja mõistete väljatöötamine.  Eestis on seni vähe 

teostatud kodututealaseid uurimusi ning puudus on ka  kodutust käsitlevast 

eestikeelsest kirjandusest. Avalikkuses esitatavad mõisted ‘asotsiaal’ ja  

‘prügikastiinimene’ ei  anna soovitud tulemusi. Kultuuriline sildistamine/stigmatsioon 

on protsess, mille tulemusena kodutud saavad külge püsiva negatiivse sildi, mis 

määrab ära teiste suhtumise neisse ning see mõjutab osaliselt ka inimeste 

enesehinnangut (Phelan, 1997) ning raskendab tõrjutusest väljumist.  

Neile, kes arvavad, et kodutud on ise süüdi oma olukorras ja ei vääri abi, võib 

kodutute ja nende abistamise vajalikkuse  kaitseks tuua ühe pragmaatilise põhjuse, 

nimelt sotsiaalse kahju. Suurimaks probleemiks igas ühiskonnas on sotsiaalne kahju 

(Allaste,  2001). Kodutute puhul on  tegemist problemaatilise sotsiaalse  rühmaga, kes 

võivad põhjustada kahju ka teistele inimestele. Näiteks levitada ohtlikke 

nakkushaigusi (HIV-nakkus, tuberkuloos), ning põhjustada kahju kuritegeliku 

käitumisega. Ühiskonna ülesandeks peaks olema selle  nähtusega seonduvate kahjude 

piiramine. Samuti on tarvis leida mingid võimalused tegutsemiseks. Ülevalt alla 

suunatud kampaaniatest üksi ei piisa, oluline on mõista kodutuks jäänud inimeste 

sotsiaalset keskkonda ja elusituatsiooni tervikuna. Selleks aga tuleb paremini tundma 

õppida äärmiselt tõrjutud kogukonda ja selle norme. 
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2. UURIMUSE METOODIKA 

2.1. Meetod  

Käesoleva uurimuse eesmärk on otsida riske ja riskide kuhjumist  inimese suhetes 

erinevate elukeskkondadega, mis on viinud neid äärmuslikult tõrjutud sotsiaalse 

olukorrani. Elukeskkonna all mõistetakse inimesega kokkupuutuva loodusliku, 

tehisliku ja sotsiaalse keskkonna tegurite kogumit, mis mõjutab või võib mõjutada 

inimese tervist ja käitumist (Barnett & Casper, 2001). 

Käesolevas uurmustöös kasutati kvalitatiivset uurimisemeetodit. Kvalitatiivse 

uurimismeetodi valikupõhjuseks on uuritava nähtuse keerukas ühene määratlemine 

ning nähtuse uudsus. Kodutust puudutatavad andmed on Eestis puudulikud ja  

variatiivsed ning nende põhjal on raske teostada veel kvantitatiivset analüüsi.  

Kvalitatiivsed meetodid ei keskendu uurimisobjekti või muutujate erinevatele 

statistilistele seostele, vaid nähtustele, mis ei ole kirjeldatavad statistiliste seoste 

kaudu. Arvesse võetakse ka erandlikke juhtumeid, mille interpretatsioon mahub 

samuti uurimuse raamidesse (Lagerspetz, 2002). Kui mingi nähtuse olemasolu on 

teada, võib kvalitatiivse meetodiga püüda seda lokaalselt seletada (Allaste, 2001). See 

tähendab, et mingit nähtust lahatakse piiritletud tingimustes, kirjeldades ühte 

sihtrühma kindlas kohas. 

2.2.  Uurimuse teoreetiline lähtekoht 

Kirjanduse põhjal võib väita, et kodutuse tekkepõhjustes, probleemides ja vajadustes 

on ajaloolises plaanis toimunud muutused ning, et kodutud ei ole ainult üks  

homogeenne sotsiaalne grupp. Kodutust põhjustavaid tegureid on mitmeid ja nende 

hulk suureneb pidevalt. Sotsiaaltöö seisukohalt ei ole traditsioonilise teenuse 

osutamine ainult ainelise toetuse näol enam piisav. Selleks, et osutada 

mitmekülgsemat teenust või hoopis ennetada äärmuslikku tõrjutust, on vajalik  saada 

ülevaade kodutuks jäänud inimeste problemaatilisest käitumisest, põhjustest ning 

otsustavatest elusündmustest.  

Kasutades käesolevat uurimismetoodikat püüab autor vaadelda kodutuse kujunemist  

kui terviklikku protsessi, keskendudes seejuures kodutuks jäänud isikute lapsepõlvest, 
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isiklikust elust täiskasvanueas ning tööelust pärinevatele kodutust põhjustavatele või 

soodustavatele asjaoludele.  

Sellest lähtuvalt püstitab töö autor, tuginedes teoreetilises ülevaates toodud 

andmetele ja  töö eesmärgile järgmised uurimisküsimised: 

1. Millised sotsiaalsed riskid isikute erinevatel eluperioodidel on soodustanud või 

vallandanud  kodutuks olemise? 

2. Kas ja kuidas kodutus mõjutab isiku elu?  

3. Millised on kodutusest väljapääsemise strateegiad? 

4. Millised on kodutuks jäänud isikute ühiskonnapoolsed ootused? 

5. Millised muutused on toimunud kodutuse geneesis? Mis on neid muutusi 

põhjustanud?  

6. Millega peaksid sotsiaaltöötajad arvestama  nn ‘uuema põlvkonna’ kodututele 

teenuse osutamisel? 

2.3. Andmekogumismeetod 

Andmete kogumiseks kasutati poolstruktureeritud e temaatilist süvaintervjuud. 

Intervjueerimise käigus intervjueeritavat ainult suunati, mitte ei antud  konkreetseid 

vastusevariante. Intervjuu koosnes 30 küsimusest, mis vastavalt intervjuu käigus 

võisid sisaldada erinevaid alaküsimusi. Intervjuu küsimustik on välja töötatud töö 

autori poolt spetsiaalselt käesoleva  bakalaureusetöö jaoks (Lisa 1). 

Intervjuu jaguneb 8 teemaks: 

1. Üldinfo. Isiku üldised andmed: vanus, perekonnaseis, haridus, kodutuse 

kestvuse aeg, laste arv ning koht, kus viibis intervjueerimiseelsel ööl 

(küsimused 1 – 4). 

2. Lapsepõlv. Isiku suhted vanematega ning vanemate omavahelised suhted 

(küsimused 5 – 7 ). 

3. Hariduskäik. Isiku hariduse omandamise viis, mis takistas või soodustas 

hariduse omandamist ning rahulolu omandatud haridustasemega (küsimused 

8 – 4). 

4. Isiklik elu täiskasvanuna. Suhted vastassugupoole, päritoluperekonna ja 

lastega ning sõpruskonna kirjeldus (küsimused 12 -  16). 

5. Tööelu. Isiku töökäik ning  töökaotuse põhjused (küsimused 17 – 19). 
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6. Kodukaotus. Viimane isikliku elamispinna omamise vorm ning elukoha 

kaotuse põhjused (küsimused 20 – 23). 

7. Kodutus. Kodutusega toimetulek ning kodutuse mõju isikule (23 – 26). 

8. Kodutuse staatusest väljapääsemine. Isiku kodutusest väljumise tahte ja 

strateegiate ning ühiskonnapoolse abi ja ootuste väljaselgitamine (küsimused 

27 – 30). 

2.4. Valim 

2.4.1. Respondentide valiku kriteeriumid. Tartu linna kodutute valiku üheks põhjuseks 

oli see, et kodututealastes uurimustes on peamiselt domineerinud pealinnad. Ebaselge 

on see, mis on sotsiaalse ja ruumilise kihistumisega toimunud väiksemates linnades. 

Kuna kodutus on peamiselt linnadega seonduv probleem, siis leiab autor, et Tartu 

elanike arv on piisav uurimuse läbiviimiseks. 

Intervjueeritavateks on täisealised üksikud mõlemast soost kodutuks jäänud isikud, 

kes viibivad Tartu linna territooriumil. Täisealiste üksikute kodutute valiku üks põhjus 

seisneb selles, et erinevate uurimustulemuste põhjal on nende arv kodutute hulgas 

kõige suurem ning sageli on nad stigmatiseeritud abiandjate poolt kui abi 

mitteväärivad isikud (Swärd, 1999).  

Kodutu isiku kodutuks olemise kriteeriumi määrab antud töös ära  isiku isikliku või 

seaduslikul alusel kasutatava  elamispinna puudumine vastavalt tema ütlustekohaselt. 

Ajutine illegaalsel ja/või  tuttavate, sõprade elamispinnal või varjupaigas viibimine ei 

tähenda kodu olemasolu.  

2.4.2. Valimi kirjeldus. Küsitluses osales kokku 6 Tartu linna territooriumil viibivat 

kindla elamispinna kaotanud isikut.  Vastanutest mehi on 4 ja naisi 2. Respondentide 

keskmine vanus on 49,2 aastat. Kõige noorem vastanutest on 43-aastane mees ja 

kõige vanem 59-aastane naine. 6-st vastanust 4 on Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi 

osakonna kliendid, kellele on osutatud vähemalt viimase nelja kuu jooksul vältimatut 

sotsiaalabi so toidu- ja riideabi. Keskmine kodutuks olemise aja kestvus on 1,7 aastat 

(kõige vähem 10 kuud ja enim 2,5 aastat). Valimi täpsem kirjeldus (vanus, 

perekonnaseis, haridus, omandatud eriala, laste arv, kodutuks olemise perioodi 

kestvus, sissetulekute olemasolu, üldine intervjueerijapoolne hinnang tervislikule 

seisundile ja välimusele) on esitatud eraldi lisas (Lisa 2).  
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2.5. Uurimuse käik 

Uurimus viidi läbi Tartu linnas 2003. aasta märtsis. Intervjueeritavate leidmiseks 

kasutati Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonna ning Tartu Pauluse kiriku juures 

oleva  supiköögi töötajate kaasabi. Intervjuud viidi läbi kahe nädala jooksul.  

Intervjueerimiskohaks oli ühe respondendi puhul  Tartu Pauluse kirikus olev abiruum. 

Kahe respondendi intervjueerimine toimus nende viibimiskohas ning kolm intervjuud 

viidi läbi Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonna Tähtvere-Veeriku 

piirkonnakeskuse ruumides.  

Respondentide valik toimus juhuslikult, vastavalt nende valmisolekule intervjuud 

anda. Need, kelledega olid eelnevalt intervjueerimisaeg kokku lepitud, pidasid ajast 

täpselt kinni. Kodutute  tõrjuvat suhtumist tundis töö autor Pauluse kiriku supiköögis, 

kus meessoost kliendid ei  soovinud luua  kontakti intervjueerijaga. Samas oli 

vabatahtlikult nõus intervjuud andma naissoost isik. Teistes intervjueerimiskohtades 

autor seda enam ei tunnetanud. Kontakti oli üldjuhul raskem saavutada nendega, kes 

ei olnud sotsiaalabi kliendid. Samas tundus, et sotsiaalabi kliendid olid 

ettevaatlikumad teatud probleemidest rääkimisel ja võisid anda sotsiaalselt 

soovitavaid vastuseid (nt alkoholitarbimine). Peale usaldussuhte saavutamist muututi  

avameelsemaks ning räägiti põhjalikult oma probleemidest. Kaks intervjueeritavat 

olid vaimselt väga  ebastabiilsed ning nende kõne hüplev ning raskesti jälgitav. 

Nendel juhtudel, kus intervjuud viidi läbi isiku viibimiskohas (elamiskõlbmatud 

majad), kasutati respondendi motiveerimiseks rahalist tasustamist. Intervjuude 

andmine kujunes osadele intervjueeritavatele emotsionaalselt koormavaks, mis 

väljendus hetkelistes nutma hakkamistes. 

Töö autor oli esmalt kavandanud intervjuusid mitte läbi viia sotsiaalabi osakonna 

ruumides, kuna uurimused on näidanud, et paljud kodutud on kartlikud ja tõrjuvad 

ametiasutuste suhtes ning see võib mõjutada intervjuu tulemusi. Uurimuse läbiviimise 

käigus muutus andmete kogumine kodutute viibimiskohtades ja sup iköögis 

intervjueerijale emotsionaalselt koormavaks. Seetõttu intervjueeriti neid isikuid, kes 

olid juba sotsiaalabi kliendid, edaspidi sotsiaalabi osakonna ruumides.  

2.6. Analüüsimeetod 

Respondentidega läbiviidud intervjuud salvestas, liteeris ning analüüsi hõlbustamiseks 

kodeeris käesoleva töö autor. Tulemuste analüüsimisel kasutati tekstianalüüsi ‘cross-
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case’meetodit (Schwandt, 1997): vaatluse alla võeti eri vastajate vastustest pärit 

konkreetse teemaga seotud lõigud ning põhistatud teooriat.  Strauss &  Corbin’i 

(1990; viide Ezzy, 2002) järgi on andmete töötlemisel põhistatud teoorias keskseks 

protsessiks kodeerimine, mis aitab välja tuua teemasid ja mõtteid, mida andmed 

sisaldavad. Uurija püüab teha süsteemset kokkuvõtet kogutud andmetest neid 

kodeerimise kaudu ühendades. 

Kodeerimisel selekteeris töö autor analüüsiskeemi koostamiseks teemad esmalt 

põhikategooriateks,  seejärel   alamkategooriateks   ning kirjeldavateks koodideks 

(Lisa 3). Eraldi tuuakse iga respondendi puhul välja ka erinevate kategooriate 

esinemissagedus, mis võimaldab läbivalt jälgida respondentide  käitumismustreid 

(Lisa 4). Põhikategooriad olid enne uurimuse läbiviimist kindlalt piiritletud, 

alamkategooriad ilmnesid uurimuse käigus. Töö järelduste tegemiseks kasutati 

teljesuunalist e aksiaalset kodeerimist, mille eesmärgiks on ühendada erinevad koodid 

ümber kesksete kategooriate. 

Respondentide konfidentsiaalsuse huvides kasutati nende tsiteerimisel järgmist 

viitamissüsteemi: M (number) ja N (number), kus M ja N tähendavad intervjueeritava 

sugu (M – mees; N – naine) ning järgnev number näitab mitmes intervjueeritav oli 

kõikidest respondentidest. Näiteks M3 tähendab, et vastajaks on kolmas meessoost 

isik 4-st meessoost respondendist. 

Lisaks uuritava rühma kirjeldamisele ja analüüsile esitab autor ka nõrgad kohad 

sotsiaalhoolekandetöö reguleerimisel antud valdkonnas. Kirjeldamine ei tähenda 

kausaalse seletuse leidmist, vaid nähtuse arusaadavaks tegemist (Lagerspetz, 2002). 

Lisaks vahetule materjalile kasutatakse  taustaks või väidete tõestamiseks 

olemasolevat statistikat ja varasemaid uurimusi. 
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3. ANALÜÜS 

3.1. Lapsepõlv 

Intervjueeritavatel paluti kirjeldada isiklikke suhteid vanematega, vanematevahelisi 

suhteid ning viisi,  kuidas toimus päritoluperekonnast lahkumine. Antud teema puhul 

on eranditult  kõik vastajad väga napisõnalised, kuid keegi ei jätnud vastamata. 

Pere terviklikkus 

Otsest küsimust pere terviklikkuse kohta intervjueeritavatele ei esitatud. Läbi suhete 

küsimuse vanematega selgus, et kaks vastanut elas koos mõlema vanemaga, kolmel 

vastanust vanemad lahutasid erinevatel perioodidel ning ühel vastanul oli üks vanem 

surnud. 

§ Vanemate lahkuminek: 

N2: …isa ja ema läksid lahku tänu sellele /…/ Ma olin siis üheksane. 

M1: Ma olin neliteist kui vanemad lahku läksid. Ma olin veel koolis. 

N1: No olid lahus… 

§ Vanemate surm: 

M2: Ma olin kolmene, kui ema suri. 

§ Kooselu mõlema vanemaga: 

Kaks vastanut elas koos oma mõlema vanemaga. See oli  intervjuu käigus arusaadav 

ning intervjueeritavad seda eraldi ei sõnastanud. 

Vanematevahelised suhted 

Vanematevahelisi suhteid kirjeldatakse üsnagi pealiskaudselt. Alguses tuuakse välja 

positiivne läbisaamine, hiljem selgub, et esines ka probleeme suhetes. 

§ Rahuldav läbisaamine: 

M1: Kui nad koos olid, siis nad said ikka läbi omavahel. 

M3: Minu arvates said nad omavahel ikka kenasti  hakkama. Eks seal vahel 

ütlemist tuli, aga isa hoidis ema. Ema ei käinud töölgi, oli koduperenaine…  

§ Määratlemata probleemid suhetes: 
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M2: Isaga nad ka seal hästi ei saanud läbi ja ma ei tea noh… omad 

probleemid seal… 

N1: …alguses  elasid koos, nagu ikka perekonnaelu on…aga hiljem läksid 

lahku… 

§ Rahvusest tingitud probleemid: 

N2: Mu ema on venelanna /…/ Meie suguvõsa nagu ei pooldanud seda, kuna 

ema oli venelanna. Ja siis oli neil pidevalt tülid ja arusaamatused…  

Vanematevahelisi suhteid kirjeldatakse kahel juhul rahuldavatena. Ühel juhul isegi 

siis, kui eelnevalt on teada, et vanemad on lahutanud. Ülejäänud mainivad probleeme 

suhetes. Ainult ühel juhul osatakse põhjendust tuua, milleks oli rahvusest tingitud 

ebakõla.   

Suhted vanematega 

Suhetes vanametega tuuakse negatiivsena välja vanematepoolne ükskõiksus ja 

hoolimatus, liigne tööga hõivatus, alkoholitarbimine, kasuvanematepoolne negatiivne 

hoiak ja füüsiline karistamine. Positiivsena kirjeldab oma suhet vanematega ainult 

kaks respondenti. Üks neist mainib hiljem vanematepoolset füüsilist karistamist ning 

isa liigset alkoholitarbimist.  

§ Vanematepoolne ükskõiksus ja hoolimatus: 

N2: Ega isa sellest hoolinud /…/ Eks peale kodunt põgenemist vanaema mind 

ainukesena aitas… 

§ Kasuvanemapoolne negatiivne hoiak: 

N2: Siis abiellus isa endise ülikoolikaaslasega. Ja kasuema suunati mul 

hambaarstina tööle Saaremaale. Siis nad võtsid mind ka kaasa sinna. Siis ma 

olin kümne aastane. Elasin ma seal kuus aastat. Aga kasuema oli nagu sellest 

muinasjutust õel ja kuri. Ja mõtles igasuguseid karistusi välja, no nii oma 

lõbuks nagu poolenisti.  

M2: Kasuemaga oli muidugi probleeme seal, no ta ei olnud mu oma ema. Mu 

oma ema on surnud /…/ No, kasuemaga alguses tulid šokolaadid ja kompvekid 

ja värgid ja aga need ei olnud ju need ikka. Ei olnud oma ema ja… ikka virises 

ja  pirises ja…  

§ Vanemate liigne tööga hõivatus: 
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M4: Aga samal ajal oli too aeg, kus inimesed pidid hästi palju tööd tegema. 

No ühesõnaga nagu praegugi – hommikul läksid ja öösel tulid kuskil tagasi 

/…/ Ja noh mina olin niiöelda vanaema laps, nii kaua kui vanaema oli. 

N1: Eks me õega ise kasvasime /…/ Ega ema pidi kõik aeg tööl seal põllul ja 

igal pool  olema… 

§ Füüsiline karistamine: 

M1: … ma käisin vist kolmandas klassis. Ma ei õppinud ühte laulu ära ja ma 

sain laulmises ühe. Ja siis ma sain rihma ja kohe kõvasti sain. 

§ Vanemate alkoholitarbimine: 

M1: Eks isal ka vahepeal tekkis seda viinavõtmist, …aga ta ei jätnud kunagi 

oma kohustusi unarusse… 

M4:… ja eks ta võttis ikka napsu ka… 

N1: Eks see kasuisa võttis ikka kõvasti viina ja siis me õega kartsime teda 

kohe… 

§ Positiivne suhe: 

M1: Ei noh, meie saime hästi läbi küll… 

M3: Meie saime niiöelda hästi hakkama omavahel kõik… 

Suhted vanematega on erinevad. Peaaegu kõik respondendid oskasid välja tuua 

suuremaid või väiksemaid probleeme suhetes vanematega. Ainult üks respondent 

mainis läbinisti positiivset suhet vanematega. 

Päritoluperekonnast lahkumise põhjused 

Halbade suhete tõttu kodust lahkumist nimetavad need respondenid, kes kasvasid 

koos kasuemaga (Lisa 5). Kodust lahkumise põhjustena nimetatakse veel õppima- ja 

tööleasumist ning elukaaslase leidmist. Üks respondent, kes mainis ka positiivseid 

suhteid vanematega, elas täiskasvanueas koos emaga. 

§ Õppima- ja tööleasumine: 

M1: Õppisin Paides traktoristiks. Sinna sain töö ja elamise ühiselamus. 

§ Probleemsed suhted vanematega: 

N2: Muidugi see elu oli piinarikas ja eks ma kirjutasin ja rääkisin vanaemale, 

isa emale, kes Tartus elas ja ükskord põgenesin kodunt lihtsalt ära. 

M2: Ega ma seal selle kasuemaga läbi ei saanud. Tahtsin sealt ära… 
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§ Elukaaslase leidmine: 

N1: Läksin ära mehe juurde elama /…/ Olin siis 17. Saime siis kolhoosi poolt 

elamise… 

M3: Võtsin naise ja hakkasime omaette elama tema juures. 

§ Elamine koos vanematega: 

M3: Ega ma kusagile läinudki. Elasime koos, kuni algul suri isa, siis jäime 

emaga kahekesi. Hiljem abiellusin ja elasime koos isa korteris. Mõne aasta 

pärast suri ka ema… 

Neljal juhul toimus varane päritoluperekonnast lahkumine so enne täisealiseks 

saamist: Ühel juhul elati koos vanematega täisealiseks saamiseni ning teisel juhul kuni 

vanema surmani. 

3.2. Hariduskäik 

Vastajatelt küsiti, milline on nende omandatud haridus, kuidas hariduse omandamine 

toimus, mis soodustas või takistas hariduse omandamist ning kas ollakse rahul 

omandatud haridustasemega.  

Hariduse omandamist takistavad faktorid 

Hariduse omandamist kirjeldades jagunesid respondentide vastused kaheks – ühed 

olid need, kes nimetasid takistavaid faktoreid, teised, kes leidsid, et need puudusid. 

Takistavate asjaoludena toodi välja: 

§ Varane päritoluperekonnast lahkumine; ebaadekvaatne toimetulek uues 

keskkonnas: 

N2: Siis ma tulin vanaema juurde Tartusse  kümnendasse klassi Treffnerisse. 

N2: No aga ei olnud selle linna eluga harjunud ja pääsesin nagu puurist ja 

siis ei läinud see õppimine hästi enam ja…viimast klassi lõpetasin siis 

kaugõppes.  

§ Sagedased elukohavahetused: 

N1: …10 klassi Tartus. No mitte päris. Isa ja ema kolisid välja, aga ülejäänud 

lõpetasin Kanepis ja igal pool…Eks oli raske jälle uues koolis ja õppimine 

läks ka vahepeal kehvasti… 

§ Huvi puudumine õppimise vastu: 
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M2: 11 klassi. Tallinna Ehitusmehaanika Tehnikum 4 kursust. Mul jäi 

lõpetamata…hulkusime niisama ringi ja tegime nooruse lollusi…  

M1: Ei noh, kooliteel mul, kuidas öelda, vahepael hästi ja vahepeal oli 

rahuldav /…/ mul probleeme ikka natuke oli /…/ Lihtsalt ei huvitanud see 

õppimine niivõrd… 

Takistavaid faktoreid hariduse omandamisel nimetasid ainult need respondendid, kelle 

vanemad olid lahutatud või sagedasti elukohta vahetanud (Lisa 4). 

Hariduse omandamist soodustavad faktorid 

Ainult kahe respondendi vastustest selgus, et neil ei esinenud takistusi hariduse 

omandamisel. Nemad olid pärit perekonnast, kus elati koos mõlema bioloogilise 

vanemaga. Õppimist soodustavateks asjaoludeks oli: 

§ Isiklik tahe õppida: 

M3: Mulle istus küll õppimine /…/ Eks neid tagasilööke ka tuli, aga üldjuhul 

oli kõik korras. Tahtsin  ikka kõrgkooli edasi minna… 

§ Soov ennast pidevalt täiendada: 

M4: Normaalselt läks /…/ Siiamaani katsun ikka mõne raamatukese hankida 

lugemiseks, muidu vaim väsib… 

§ Vaimsete eelduste olemasolu:  

N2: …õppimine iseenesest minu jaoks raske ei ole… 

Kuuest  vastanust neljal  esines mingi hariduse omandamist  segav faktor. Üks 

respondent mainis küll alguses hariduse omandamist takistava faktorina varast 

päritoluperekonnast lahkumist ning linnakeskkonnas mittehakkamasaamist. Hiljem 

lisas, et õppimine kui teadmiste omandamise protsess, tema jaoks iseenesest raske ei 

olnud.  

Haridustee katkemise põhjused 

Otsest küsimust haridustee katkemise kohta respondentidele ei esitatud. Kui intervjuu 

käigus ilmnes, et haridustee oli katkenud, esitati täiendav küsimus katkemise põhjuste 

väljaselgitamiseks.  

§ Terviseprobleemidest tingitud materiaalsed raskused: 
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M3: Käisin kolm aastat EPA-s ära ja siis juhtus avarii. Ma olin autojuht siis. 

Panin hea piraka, mitu kuud olin pikali. Siis jäi mul koolis vahe sisse. No ei 

saanud enam niimoodi edasi, raha ei jätkunud elu elamiseks… 

§ Vanema surmast tingitud materiaalsed raskused: 

M3: Mul suri isa ära ja ema sai ainult toitjakaotuspensioni…No, siis ma 

mõtlesin, mida ma siis teen. Mina ja tema, eks ole /.../ aga kui ma lähen nüüd 

kooli, millest ma elan. Minul ei olnud mingit valikut…mina läksin muidugi 

tööle. 

§ Probleemne käitumine: 

M2: Oma lollusest /…/ noor poiss olin ja sai tempe teha ja selles oligi see 

millepärast jäigi too kool pooleli… 

§ Ajateenistusse värbamine: 

M2: … ja siis võeti vene sõjaväkke ära … 

Selgus, et soovitud haridustee oli katkenud kahel respondendil. Mõlemad esitasid 

kaks põhjust samaaegselt. Esimene neist mainis õnnetusjuhtumist tingitud 

terviseprobleeme ning isa surma, mis mõlemad viisid raske materiaalse olukorra 

tekkeni. Teine respondent nimetas põhjuseks isiklikust käitumisest tingitud probleeme 

ning ajateenistusse värbamist. 

Hinnang omandatud haridustaseme kohta 

Kuuest respondendist viis esitasid omapoolse arvamuse omandatud haridustasemega 

rahulolu kohta. Üks respondent ei omanud kindlat seisukohta ja  ei osanud küsimusele 

vastata. 

§ Rahulolu omandatud haridustasemega: 

N1: Üleüldiselt kümme klassi. Olen rahul sellega…  

M1: Üksteist klassi… Mis sellel haridusel viga on. Praegu istuvad ka 

kõrgharidusega inimesed ilma tööta. 

§ Kahjutunne, lootuste mittetäitumine:  

N2: Mul on kahju sellest, et ma edasi õppima ei läinud. Oleks mingi eriala 

kindel siis… 

§ Võinuks olla parem haridus; leppimine olemasoleva haridustasemega: 
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M4: Mul on keskharidus. Muidugi oleks võinud edasi õppida, aga ega ainult 

haridus ei anna sulle tööd ja  rahulolu eluga… 

M3: Käisin kolm aastat EPA-s /…/ Eks ta muidugi oleks parem olnud kui 

kõrgkooli diplom taskus oleks praegu /…/ Aga ma ei ole kindel, kas siis oleks 

asjaolud teisiti praegu. 

Kaks respondenti olid kindlalt veendunud rahulolus omandatud haridustasemega. 

Ühel oli kahjutunne, et ei omandanud kindlat elukutset. Ülejäänud lepivad oma 

haridusega ning ei ole päris kindlad, kas parem haridus oleks muutnud nende praegust 

elukvaliteeti. 

3.3. Isiklik elu täiskasvanuna 

Respondentidel paluti vastata küsimustele, millised on olnud suhted 

vastassugupoolega. Paluti kirjeldada kontakte päritoluperekonna liikmete ja oma 

lastega (juhul kui need olid olemas) ning rääkida, milline on olnud sõpruskond. Lisaks 

küsiti küsimus isiklike harjumuste kohta st kas tarbitakse sõltuvusaineid. 

Suhete iseloomustus vastassugupoolega. Suhete  katkemise põhjused 

Suhteid vastassugupoolega iseloomustab probleemide olemasolu lähisuhetes ning 

oskamatus suhteid hoida. Mõlema naisrespondendi suhetes on esinenud korduvat 

vägivaldsust elukaaslaste poolt. 

§ Abikaasa või elukaaslase lahkumine: 

M3: …oma daamiga ma olin koos 16 aastat umbes. Kirjade järgi olen 

praegugi. Tegelikult, aga noh… 89-ndast aastast enam ei ole. Alati on asi 

kahepoolne, aga noh… mina ütleks niimoodi, põhimõtteliselt mu daam leidis, 

ühesõnaga teise endale. Kellel oli suurem palk, kellel oli masin, kel oli  maja. 

M4: Mul on lausa kaks perekonda olnud. Armastus oli ja läks ära ja armastus 

tuli ja ühesõnaga esimese naise juurest läksin ise ära, aga teine läks minu 

juurest ära.  

N1: Laste isa läks minema. Ütles, et anna  mulle süüa. Kogu aeg ütles, anna 

süüa… 

§ Elukaaslase surm: 

M2: Olen vallaline. Naised on kõik ära surnud. No mitte abikaasad, vaid olen 

lihtsalt vabalt elanud.  
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§ Elukaaslase poolt põhjustatud füüsiline vägivald: 

N2: Kakskümmend neli olin kui abiellusin. Seitse aastat elasime. Mu mees oli 

väga vägivaldne, nagu ei saanud enam /…/ Siis ma elasin veel vabaabielu ühe 

inimesega kümme aastat. Täpselt samad probleemid /…/ Olen palju füüsiliselt 

kannatanud. 

N1: Ja, ta on peksnud mind, see praegune tuttav,  ja eelmised mehed.  

§ Suhete mittesoovimine: 

M1: Ei noh, mina olen baltimaade vaba härra. Mina üle kolme päeva ühtegi 

naist kinni ei hoia. Ei ole tahtnud endale naist. 

Intervjuudest selgub, et respondentide kooselu vormid vastassugupoolega on 

erinevad. Ainult üks vastanutest on elanud ühekordses ametlikus abielus ning üks pole 

soovinud kooselu vastassugupoolega. Ülejäänud neli on elanud korduvaid kooselusid. 

Kahe respondendi suhted on katkenud abikaasa või elukaaslase lahkumisega, ühel 

elukaaslaste surmadega. Mõlemad naissoost respondendid on korduvalt kokku 

puutunud füüsilise vägivallaga oma elukaaslaste poolt, mis on viinud lõpuks suhete 

katkestamiseni.  

Kontaktide puudumise põhjused päritoluperekonnaga 

Neljal vastanul kuuest olid mõlemad vanemad surnud. Üks respondent mainis 

vanematepoolse huvi puudumist ning ühel oli üks vanem surnud kuid teise vanema ja 

vennaperega ei suhelnud, kuna soovis olla sõltumatu. 

§ Vanematepoolse huvi puudumine: 

N2: Isa juures  ma käin no nelja-viie aasta jooksul korra /…/ Ta teab, et ma 

elan kellegi tuttava juures, aga rohkem mitte midagi. Ta ei otsi minuga 

kontakti ega ole huvitatud minu aitamisest. 

§ Vanema(te) surm: 

M2: Nüüd nad on mõlemad surnud. 

M4: Sest paps kadunuke on juba 15 aastat mulla all. 

M1: Mõlemad on surnud.  

N1: Jah, kõik on surnud juba. 

M3: Nad mõlemad on juba ammu mulla all. 

§ Soov olla sõltumatu: 
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M4:Ema on väga vana ja elab vennaperega koos. Nemad tahtsid elada oma 

elu ja mina tahan ka elada oma elu. Ma ei leia, et minu elu peaks olema 

selline, et peaks iga matsiga kogu aeg kemplema. Ma leian, et see ei vääri 

küünlaid. 

Viiel vastajal kuuest olid mõlemad vanemad surnud. Vanemate surm on põhjustanud 

tugivõrgustiku hõrenemise. Üks respondent oli sõltumatuse nimel nõus loobuma 

suhetest päritoluperekonnaga. Siin peegeldub ka õdede-vendade vaheline 

võistluslikkus, kus intervjueeritav tunneb ennast kaotajana. Ükski respondent ei 

maininud positiivset suhet elus oleva päritoluperekonna liikmega. Mainiti 

vanematepoolse huvi puudumist, mis muudab probleemseks lähima tugivõrgustiku 

hoidmise ning süvendab  veelgi distantseerumist vanematest.  

Suhted lastega 

Kuuest respondendist neljal on täisealised lapsed (Lisa 2). Ka antud teema puhul 

(nagu suhted vanemategagi) olid vastajad väga napisõnalised. Suhetes lastega toodi 

välja korralike suhete puudumist, suhete ja laste vähest tähtsustamist ning füüsilist 

vägivalda ühe respondendi puhul, kelle kaks last neljast olid kasvanud lastekodus. 

§ Usalduslike suhete puudumine: 

M3: Aga noh, tütar oli ikkagi meelestatud minu vastu, sellepärast, et ma tema 

mamma puksisin välja oma korterist. Ühesõnaga meil ei olnud korralikke 

suhteid, no ei ole tänapäevani. 

§ Suhete vähene tähtsustamine: 

M2:  Lapsi on, aga see ei ole kõige tähtsam. 

M4: Poeg elab ema juures. Seal on uus perekond, mida mina seal enam 

torgin. 

§ Lastest loobumine: 

 N1: Mul olid osad lapsed lastekodu antud sellepärast, et mul ei olnud süüa. 

Nad olivad siis kuskil kahesed. 

§ Lastepoolne füüsiline vägivald: 

N1:  Aga vot emast ei ole enam asja /…/ Nii alatult tuli mulle kallale, see 

vanem tüdruk, kes oli ka lastekodus,  tuli mulle juurde ja ütles, ema ma panen 

sulle noaga. Tema suitsetab ja istub mul siin päeval raudteejaamas. Ma 
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ütlesin, et tüdruk, mis sa teed, lapsekene, mis sa teed. Ta ütles mulle nii 

halvasti, jah /…/ Ma teen sulle lõpu.  

Suhetes oma lastega ühtegi positiivset juhtumit ei kirjeldatud. Kajastub suhete vähene 

tähtsustatus ning ükskõiksus oma laste käekäigu suhtes. Ka omaloodud lähisuhete 

tugivõrgustiku osa, mis on moodustunud lastest, on küllaltki puudulik. 

Intervjueeritavate suhteid lastega iseloomustab kaugenemine, võõrandumine, 

vägivaldusus ning alavääristamine. 

 Isiklikud harjumused  

Respondentidelt küsiti kas nad tarbivad sõltuvusaineid kui ‘jah’, siis milliseid ja kui 

suures ulatuses. Respondendid jagunesid kaheks: need, kes tarvitasid oma sõnul 

alkoholi mõõdukalt ning ülejäänud, kes tegid seda sageli. Seega on alkoholitarbimine 

valdav ning kasutatakse enamasti toimetulekustrateegiana – pinge alandajana.  

§ Mõõdukas alkoholitarbimine: 

N2: Vahest, aga noh…ma ei ütleks küll, et ma mingi…ühesõnaga probleeme 

see ei tekita. 

N1: No vahest ühe pitsikese kui närv on nii püsti aetud. Ma ei jõua arsti 

juurde minnagi. Palderjani tablette palusin, siis ma jään rahulikuks, aga 

muidu ei saa… 

M4: Eks ikka saab viina ka vahepeal võetud. Ega seda nii tihti ka ei saa juua, 

selleks on ka ju raha vaja.  

M2: No ma ei võta palju viina niimoodi aga noh pitsikese muidugi võtan ja 

aga noh siis ei mõtle selle elu peale.  

§ Sage alkoholitarbimine: 

M2: No eks see viinaviga ka. Viina läheb siin /…/ see on niisugune, viin on see 

tead, ma ei oska öelda, see nagu… natuke rahustab…  

M1: No, tead, nagu need ehitusmehed ikka on. Vahel tekkis seal viinavõtmisi 

ja/…/ No siis hakkas juba sinnapoole kiskuma /…/Eks seltskond, seltskond 

ikka. Seal oli nii, et selle asemel, et tere hommikus öelda, küsiti ‘U tebja rubel 

jest?’. Esimene asi, et kas sul rubla on, siis saab juba klappida. See oli üks 

kurja juur.  

M3: Nüüd võtan jah tihedamini. Varem polnud sellist asja – töötasin ju ka 

pikka aega autojuhina, poleks saanudki /…/ Kui viina võtad, siis on mingi aeg 
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kõik jälle palju ilusam, aga kui kaineks saad, siis on üks suur masendus /…/ 

sellepärast võtadki… 

Kõik respondendid tarbivad alkoholi. Mõlemad naissoost vastanust nimetasid, et 

tarbivad alkoholi mõõdukalt ning see ei tekita probleeme. Ühe respondendi vastuses 

esines vastuolu: esmalt mainis et ‘on viinaviga’ ja hiljem, et ‘ma ei võta palju viina’. 

Kolm vastanut nimetasid, et tarbivad alkoholi sagedasti. Sagedase alkoholitarbimise 

põhjustena toodi sarnaste huvidega seltskonna mõjutust, mis viitab teiste poolt  

mõjutatavusele ning enesekindluse puudumisele, alkoholi rahustavat mõju ning 

leevendust probleemide unustamiseks. Muude sõltuvusainete tarbimist ei nimetatud. 

3.4. Tööelu 

Respondentidel paluti kirjeldada, milline on olnud nende töö iseloom (Lisa 2) ning  

kuna kõik respondendid on töö kaotanud, uuriti ka mis põhjustas töökaotuse viimasest 

töökohast. 

Töökaotuse põhjused  

Töökaotuse põhjusena nimetati koondamist, ettevõtte pankrotti, isiksuseomadustest 

lähtuvaid lahkarvamusi tööandjaga ning õnnetusjuhtumist tingitud töövõimetust. 

Intervjueeritavad toovad välja ka legaalse tööraamatu puudumise ning nn 

‘ümbrikupalga’ saamise. 

§ Koondamine: 

N2: Viimati töötasin ülikooli juures valvelauas. Aga selt koondati ära /…/ ma 

olin seal nagu reservina ja neid ei olnud enam vaja. 

§ Ettevõtte pankrott: 

M3: See oli Ehitusmaterjalide tehas enne, siis ta hakkas juba natukene 

lagunema… nagu see oli igasugused aktsiaseltsid, osaühingud. Minu viimane 

töökoht oli AS Tartu Klaas. No seal ma töötasin praktiliselt tolle firma 

lõpuni12,5 aastat /…/ Aga seal oli juba niimoodi asi, et noh firma lihtsalt 

lagunes. Seal ei olnud midagi teha. Meie oma ülemus ütles, et kallid mehed, 

kes saab kusagilt, vaadake endale ise koht, sest meil ei ole midagi kindlat, kas 

homme jääme ellu või ei jää, saame tööd teha või ei saa. Ühe aasta ma 

pidasin vastu veel. Aasta jooksul sain viis kuud tööd teha, ülejäänud aeg kõik 

ilma, aga raha ei tule selle eest, elada on vaja. Firma läks lõpuks pankrotti.  
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M2: No see ei ole  juhutöö. No see on lihtsalt ümbriku raha. See on nii, et 

antakse sulle pihupeale.  Aga ma olin /…/ kojamees, see läks nüüd pankrotti. 

Lõpparve on saamata /…/ omanik lihtsalt ei ilmu välja.  

§ Õnnetusjuhtumist tingitud töövõimetus 

M4: Ma elasin Paldiskis, käisin Tallinnas tööl. Siis enam perekonda ei olnud 

/…/ Ei see ei olnudki avarii. Lihtsalt päise päeva ajal anti peksa. Selle eest, et 

ma ei reageerinud ühe vene keelt kõneleva kodaniku nõudele neile suitsu 

pakkuda. No ja siis, nüüd ongi siiamaani. Neljas aasta, nii, et käpad ei käi. 

Seoses sellega nagu tööle ka kuskile ei saa.   

M2: Auto alla jäin. Sellest mul ongi grupp, millega ma praegu ajan neid 

arstiasju, sest praegu ma pensioni ei saa /…/ No lihtsalt auto sõitis otsa jah 

/…/ Jalaluud olid katki, soolikaid õmmeldi kokku, aga peapõrutust ei 

saanud… Oleksin ma teadnud, nad oleksid võinud mulle eluaeg gruppi 

maksta, aga noh mulle tehti kaheksakümne esimesel aastal I grupp kohe jah. 

Ja siis ma sain grupi raha. 

§ Konflikt tööandjaga: 

N1: Ülemusega ma läbi ei saanud. Ma olin majandusjuhataja. Noh, tema 

hakkas ligi jah…Siis läksin tülli temaga … ja siis oli minek ka. 

§ Tööandjapoolsete sotsiaalsete garantiide puudumine: 

M3: Seal ma tegin tööd poolteist aastat, noh see oli haltuura. Ma elasin siis 

korralikult ja viisakalt. Ainuke asi oli see, et ma ei olnud tööle vormistatud. No 

nagu öeldakse tegin mustalt tööd. Mul ei olnud tööraamatus kirjas, mingit 

töölepingut, aga lihtsalt anti raha pihupeale jah, noh, mis teha… Kas istuda 

tööbüroos ja oodata sealt, kas tuleb, sealt nagunii midagi ei tule. Või ma lähen 

iga päev tööle ja iga päev teenin raha ja mul on raha pihupeal, eks ole. Ja 

sellega ma sain ühesõnaga väga hästi hakkama. Ei olnud mingit probleemi. 

Niikaua, kui juhtus õnnetus. Käeluud murdsin. See oli ka tähendab tööõnnetus, 

töö juures. Sealt hakkas asi peale. Haigekassa kaarti mul ei olnud. Ühesõnaga 

juhtus õnnetus, ülemus viis mind traumapunkti oma masinaga. Mida sa nüüd 

räägid seal… Asi oli tema jaoks ka väga tõsine. Kui ma ütlen,  mis juhtus, siis 

temale oleks see läinud väga kalliks maksma. Sest ma olin nagu öeldakse 

mustalt tööl, ilma vormistamata, ta oleks maksnud mulle, pluss riigile suured 

trahvid maksuametile. See ülemus oli mul hea tuttav ja põhimõtteliselt hea 
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inimene. Ma ütlesin, ladna, küll ma räägin midagi kokku. Traumapunktis ma 

ajasin udu seal, ütlesin, et olmetrauma. Aga lõpp oli see, et mul oli neli kuud 

käsi kipsis. Mõlemad käeluud läksid korraga katki.  

§ Eneseuhkus, soovimatus alluda: 

M1: Liiga suur eneseuhkus. Ma ei tahtnud alluda igale asjale. Ei tahtnud 

leppida iga olukorraga /…/ Ja kui juhataja ütles, et seal tuli üks briketi 

koorem, et minge laadige see sisse, siis ma ütlesin, et ma tulin siia lukksepaks, 

mitte laadijaks. 

§ Kinnipidamisasutusse sattumine: 

M1: Omavoliliselt panin, kuidas öelda, kirjutamata seadused paika, 

pöördumata kohtu poole. Lihtsalt andsin ühele vastu tatti. Ühesõnaga 

dikteerisin  omad tingimused ette. Sügisel. Tulin Tartusse. Hakkasin siin oma 

asju ajama, aga noh… kaugemale ma ei jõudnudki. Kolme nädala pärast oli 

juba uus tegu seljas.  

Töökoha kaotuse põhjustena esitatakse erinevaid põhjuseid: koondamine, ettevõtte 

pankrotistumine, õnnetusjuhtumist tingitud töövõimetus ja konflikt tööandjaga. Kaks 

respondenti toovad välja töökaotuse kaks põhjust koos. Üks nimetab eneseuhkust, 

soovimatust alluda ning kinnipidamiskohta sattumist. Teine mainib õnnetusjuhtumist 

tingitud töövõimetust ning ettevõtte pankrotistumist. Naisrespondent viitab 

seksuaalsele ahistamisele ülemuse poolt. 

3.5. Kodukaotus  

Respondentidel paluti nimetada, milline oli nende seaduslik alus viimase eluruumi 

kasutamiseks ning mis põhjustas sealt lahkumise.  

Viimase isikliku  eluruumi kasutamise vorm 

Respondendid jagunesid viimase seadusliku elamispinna kasutamise viisi poolest  

kolmeks: vanematelt saadud privatiseerimata eluruumi kasutajad, üürilepingu alusel 

eluruumi kasutajad ning omanikuga suulise kokkuleppe alusel eluruumi kasutajad. 

§ Vanemate erastamata korter: 

M1: See oli erastamata korter. Elasin seal ema juures. 

M3: …ma elasin üksinda kolmetoalises korteris, milleks mul seda tarvis on. 

Vahetasime siis nii ära, et sain mina korteri ja tegin tütrele korteri /…/. See oli 
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veel sel ajal, kui korterid ei olnud veel privatiseeritud ega midagi /…/ Riigi 

korteri vahetasin lihtsalt teise vastu. Võtsin omale ühetoalise korteri. Kukkus 

nii välja, et see oli ühiskorter. 

§ Üürilepingu alusel kasutatav eluruum: 

N2: Kui vanaema suri, jäi see korter mulle. See ei olnud meie oma korter, 

pidime selle eest üüri ikka maksma. 

M4: Paldiskis oli mul ametlikult  üürikorter. Kui sealt ära tulin elasin mõnda 

aega ka ema ja venna juures… 

§ Suulise kokkuleppe alusel kasutatav eluruum: 

M2: Ma olin ühe inimese hooldaja ja seal ma olin ja elasin. 

N1: Juhusliku naisterahva juures /…/ Üürilepingut ei olnud. 

Eluruumi kasutati üürileandja poolse kirjaliku ning suulise kokkuleppe alusel või elati 

vanemateprivatiseerimata korterites. Ükski intervjueeritavatest ei olnud eluruumi 

omanik. 

Eluruumi kaotuse põhjused 

Kuna keegi respondentidest ei olnud korteri omanik oldi sõltuvuses suhetest eluaseme 

omanikuga. Kodukaotuse põhjustena tuuakse välja lähisuhete katkemist sh 

privatiseerimata korteri kasutajast vanema surma, enese hälbivat ja kuritegelikku 

käitumist ning maksujõuetust.   

§ Lähisuhete katkemine/puudumine: 

M1: Siis sel ajal kui ma istusin, suri ema ära ja korter läks riigile 

M2: Mul oli ka avarii ja naine hakkas kah vaatama kõrvalt ja… /…/ Me 

läksime lahku ja ma tulin sealt lihtsalt ära. Ise tulin ära jah. 

§ Kinnipidamisasutusse sattumine: 

M1: Sattusin jälle vanglasse ja siis juba pikemaks ajaks… üürikorter läks 

käest… 

§ Ajutisest töövõimetusest tingitud üürivõlgnevus: 

M3: Kõik oli normaalne, niikaua kui juhtus mul see asi – kui ma murdsin 

käeluud, jäin jalgadega haigeks. Ühesõnaga tööd ei olnud enam… ja asi läks 

niikaugele, et ma jäin üürivõlglaseks. Noh tõesti, kui tööd ei ole, teha ei saa, 

raha ei ole. 
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§ Töövõimetuspensionile jäämine; madal töövõimetuspensioni ja puude toetuse 

määr: 

M4: Ma elasin Paldiskis, käisin Tallinnas tööl. Siis enam perekonda ei olnud 

/…/ No jah kui see avarii juhtus, siis seal Paldiskis lihtsalt ei jõudnud enam 

seda üüri  maksta /…/ Ei see ei olnudki avarii. Lihtsalt päise päeva ajal anti 

peksa. Selle, eest, et ma ei reageerinud ühe vene keelt kõneleva kodaniku 

nõudele, neile suitsu pakkuda. No ja siis, nüüd ongi siiamaani /…/ Neljas 

aasta, nii, et käpad ei käi. Seoses sellega nagu tööle ka kuskile ei saa. 

§ Omanikupoolne soov müüa  eluruum: 

M2: Ei ma oleks maksnud, lihtsalt öeldi, et see läheb müüki. Lossi tänaval oli 

korter /…/  noh ma hooldasin seal ühte inimest ja sain veel olla seal hulga 

aega, aga öeldi jah, et…  Ma ütlesin, et ma olen võimeline maksma, aga 

ei…me üürime välja või, et see läheb müüki see korter. Visati välja ja siis 

lihtsalt ei olnud enam kuskile minna,  no raha ka ei olnud enam.  

§ Omandimuutus eluruumi suhtes; omanikupoolne soov vabastada eluruum 

üürivõlglasest:  

M3: Riigikoerteri vahetasin lihtsalt teise vastu /…/ Kust seda üüri võtta, ei 

olnud, ei olnud…Noh, mul lõpuks see korteri perenaine võttis endale sihiks, et 

mind sealt välja puksida. Tema oli sihukene idee, et ta müüb selle korteri 

maha suure kasuga. Aga ta ei saanud seda muidu maha müüa, sest mina olin 

ikkagi sinna sisse kirjutatud ametlikult riigi poolt. Ta ei saanud must lahti. Ta 

hakkas mind sealt välja sööma spetsiaalselt. Tegi mulle igasuguseid 

pahandusi /…/ Asi oli lõpuks niimoodi. Oma vigadega ükskord kukkusin 

haiglasse. Ja sel ajal kui ma olin haiglas, müüs korteri perenaine korteri 

maha. Ja kõik minu asjad visati välja. Tuli uus omanik, kolis sisse ja oligi kõik 

ja mul ei olnud enam mitte kuhugi minna. See oli isegi niimoodi veel, et uus 

omanik, sel ajal kui ma olin veel haiglas, tuli sinna, andis mulle paberi – 

palun kirjuta alla väljaregistreerimispaberile mingisugusele. Ma ütlesin, et 

mul ei ole passi. Ta tõi siis mulle mu passi ja ma kirjutasin alla… Aga lõpp oli 

nii, ma tulin haiglast välja, minu asjad oid välja visatud. Mul ei olnud mitte 

midagi ega kuhugi minna ega midagi teha. Nii ma sellest korterist ima jäin. 

Ma käisin küll siin linnavarade osakonnas juristi käest küsimas, mis teha. Ta 

ütles, andke kohtusse. Aga mis kohtusse, kuhu kohtusse ma annan. Mul pole 
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elukohta, mul pole töökohta, mul pole sissetulekut. Aga kohtusse sisseandmine 

maksab ju raha tänapäeval, aga kui seda ka ei ole, kuidas moodi ma saan teha 

midagi. Ühesõnaga vot niisugune asi umbes oli, miks ma jäin kõigest ilma. 

§ Töökaotusest tingitud üürivõlgnevus: 

N2: Aga mul oli üürivõlg siis, kui mind ära koondati sealt. Ja kolme kuuga oli 

siis võimalik juba kohtusse anda. Ja maja omanik kasutas seda ära, sest ta 

tahtis teisi üürilisi võtta. Ta tahtis suuremat summat saada, sest meie kui 

vanad olijad maksime vähem. Siis sellepärast kaotasingi.  

M2: Siis ei olnud tööd ka enam. 

§ Üürimäära pidev tõstmine omaniku poolt; sissetulekute madal määr:  

N1: Sellepärast, et ma ei jõudnud maksta üüri. Tõsteti kogu aeg /.../ Omanik 

tahtis oma suguvõsaga kohe rikkaks saada, jah nüüd sai, jah. Tõsteti inimene 

tänava peale /…/ Mina tulin väljast ja vaatan, mis tehakse minu asjadega. 

Murti uks lahti. Kas nii tehakse… dokumendid ja kõik, kõik, kõik…Ja kõik ära 

visati /…/ Ma nutsin, õudsalt nutsin /…/ Elasin seal üle kümne aasta. Omanik 

muudkui märatseb ja lõhub. Ma käisin tööl ja  maksin kõik ära. Järjest, järjest 

läks suuremaks /…/ Ei jõudnud, ei jõudnud. Tõesti ei jõudnud, jah. Järjest 

kergitati seda üüri. Ma ei jõudnud, tõesti, aga ma tahtsin endale süüa ka osta 

natukene /…/ Kuhu kohta ma seda odavamat korterit oleks saanud. Ma otsisin, 

ei leidnud… 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kodukaotuse põhjusena toodi respondentide poolt välja 

nii individuaalseid (hälbiv käitumine, lähisuhete katkemine vastassugupoolega, 

tervisega seotud õnnetusjuhtumid) kui strukturaalseid põhjusi (madal 

töövõimetuspensioni määr, omandireform, madal sisstuleku määr üüri suhtes). 

3.6.  Kodutus  

Respondentidel paluti kirjeldada kodutusega toimetulekut üldisemalt. Paluti vastata 

küsimusele, kas on toimunud muutused neis endis ja nende suhtlusringkonnas peale 

kodukaotust. Kui jah, siis millised. Lisaks paluti nimetada, millest kõige enam 

puudust tuntakse ning anda omapoolne hinnang tekkinud olukorrale. 
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Füsioloogiline toimetulek 

Intervjuudest selgub, et füsioloogiline  toimetulek on raskendatud talveperioodil ning 

lihtsam suvekuudel. Toitu saadakse tuttavatelt, otsitakse prügikastist või teenitakse 

raha taara ja metalli müügist. Moodustatakse toimetulekugruppe isikutega, kellel on 

regulaarne sissetulek, sagedamini töövõimetuspensioni näol. Talvekuudel elatakse 

sõprade või juhututtavate juures, elamiskõlbmatutes majades, trepikodades. 

Suvekuudel ka välitingimustes. Mainitakse ka olukorraga harjumist. 

§ Toiduainete saamine/palumine tuttavatelt: 

N1: Ma olen ikka, no keda ma tunnen, mõnelt tuttavalt, et olen küsinud natuke 

riisi või midagi, jah. Tõesti hirmus on… 

§ Taara ja metalli korjamine elatise saamiseks: 

N1: Ütlen ausalt päeval vaatan, kust ma pudeleid leian lihtsalt. Ega ma ei 

salga seda. Korjan pudeleid, viin ära, vaatan, kas ma saan makarone osta või 

tükk leiba /…/ Vaatan, kust ma saan. Lihtsalt seisab elu sees… 

M3: Käisin korjasin pudeleid, taarat, kui nägin, siis  metalli.  

M2: Käid seal mööda prügikaste ja vaatad pudeleid ja noh ja aga see ei ole ka 

elu. Praegu ei ole neid pudeleid ka /…/ talvel on raskem. Suvel on rohkem. 

§ Prügikastist toidu otsimine: 

M3: Öösel kõndisin ringi mööda linna. Ühesõnaga, otsisin omale elatust, 

süüa-juua. Ausalt öelda käisin ka mööda prügikaste. Muidugi ma teadsin, 

kustkohalt – kauplused, restoranid, sihukesed kohad. Seal leidub sihukest 

kaupa, mis pannakse välja tõesti pakendis, kilega prügikasti. Mitte sihuke, kus 

pead sees käima, aga ilusas pakis. Võtad mõne välja, leiad seal…  

§ Ajutine elamine sõprade/tuttavate juures: 

M1: …alguses  elasin kolm nädalat ühe sõbra juures, kolm nädalat teise 

juures. Ja siis jõudis suvi kätte /…/ Siis kui sügis jõudis kätte, siis jälle ühe 

sõbra juures sai elatud pikemat aega. 

§ Välitingimustes elamine: 

M1: Suvel elasin kanali ääres. Seal oli hästi suur võsa, ehitasin sinna siis 

maja ja elasin seal kuni soojade lõpuni.  

M3: Hommikusel ajal läksin jõe äärde, sinna kanali äärde, viskasin pikali ja 

magasin. Päeval käisin jões pesemas, ujumas. Suvel on lihtsam toime tulla… 
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§ Ööbimine trepikodades: 

N2: Siis ma lihtsalt öö läbi seisin ühes koridoris. See oli jõuluõhtul ja siis 

mõned korrad peale seda jõuluõhtut. Siis ei olnud mul mitte kuskil olla... 

§ Töövõimetuspensioni saamine; raha laenamine/saamine tuttavatelt: 

M4: Tegelikult on see jumala tõsi, et ega ikka 1500 krooniga ikka ära ei ela. 

Asi on selles, et kui ühel päeval lihtsalt tahad süüa, siis võtad jälle võlgu või, 

aga see on muidugi mõnes mõttes vastik. 

§ Gruppide moodustumine toimetulekuks: 

Toimetulekugrupp sisaldab ühte liiget, kellel on regulaarne sissetulek nt peamiselt 

töövõimetuspension, mõnikord ka töötu abiraha. 

M1: Kuidas ma hakkama saan või? Ühesõnaga noh… selle majaomaniku vend 

aitab, tema (üks naisterahvas, kes elab samuti seal) õde toetab, tal on pension. 

No jah, esimesed kuud elasin töötu abirahast. Kui need kõik kokku ühte 

katlasse panna, siis tuleb ikka välja. Kolmekesi on lihtsam hakkama saada – 

üksi on raskem… 

N2: Mul on praegu üks inimene. Ta on ise ka grupi peal ja niipalju kui ta siis 

rahakest saab, ikka toetab mind küll. 

§ Harjumine olukorraga: 

M4: Me oleme lihtsalt ära harjunud sellega. Mõni inimene lihtsalt ei suuda 

olla kolm päeva söömata näiteks /…/ See päris õige ei ole, aga lihtsalt on nii. 

Ära pole surnud, järelikult siis saab hakkama. Mingeid eluasemekulusid meil 

pole, sest seda majagi pole ju olemas. Vett ei ole. 

Kokkuvõttes tähendab füsioloogiline toimetulek respondentidele primaarsete 

vajaduste rahuldamist – toitu, toidu ostmiseks raha muretsemist, ajutise eluaseme 

vahendeid. Füsioloogilise toimetulekustrateegiana kasutatakse nn 

toimetulekgruppidesse ühinemist, mille kaudu moodustub uus sotsiaalne võrgustik.    

Mõju füüsilisele tervisele 

Respondendid jagunesid tervisliku seisundi hindamisel kaheks: ühed olid need, kelle 

tervislik seisund oli hea või rahuldav ning teised, kes hindasid oma tervislikku 

seisundit halvaks. 

§ Hea või rahuldav tervislik seisund: 

M3: Tähendab, töötamist ei takista. Sihukest häda ei ole.  
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N2: Tervis on tugev. Väga harva, kui ma haige olen. 

§ Halb tervislik seisund: 

N1: … ma olin haige, ma ei saanud tõusta, sest nii kui ma voodist tõusin, nii 

kukkusin selle kõrge rõhuga. 

M2: Jah, jalad on küll täitsa läbi… 

M4: Olen täitsa sant ju /…/ no see raske liikumispuue. 

Selgub, et teataval määral kodutus omab mõju füüsilisele tervisele ning võimendab 

eelnevaid haigusi. 

Mõju psüühilisele tervisele 

Kõik respondendid, va. üks, mainisid kestva kodutuse mõju vaimsele tervisele. Pigem 

rõhutati just psüühilise tervise halvenemist, vähem toodi välja füüsilise tervisega 

seotud probleeme.  

Mitteinimväärsena tundmine: 

M3: Ma ütlen niimoodi, et see elu mida ma elan praegu, see ei ole tõesti 

inimvääriline elu (nutab). Ma püüan küll, ma rabelen kõigest väest, ma 

võitlen, aga see pole elu /…/ Ühesõnaga, noh kuidas öeldakse, olen niisugust 

elu elanud, mida ei soovita kellelegi. Ma ütlen noh, ma ei ole kunagi olnud 

niisugune nagu praegu. Ma elasin alati viisaka inimese moodi, normaalselt. 

§ Kurva ja õnnetuna tundmine: 

M2: Elu on nii kurb jah… Ei ole midagi head.  

M1: Ma olen ise õnnetu… 

§ Enesetapumõtete tekkimine: 

N1: Ma ei suuda enam sellist elu elada /…/ Noh sihuke tunne oli vahest, et noh 

nii (imiteerib poomist) /…/ Inimese tunnet ei olnud enam /…/ Teate kui hirmus 

see on, kui teil ei ole oma elamist…  

M4: Ma olen ka mõnikord olnud sellise piiri peal, et ära minema hakata. Aga 

siis tunned, et jääks nagu veel midagi puudu.  

§ Agressiivsus, neurootilisus: 

N1:  Nüüd lähen nagu, nii kui keegi minu juurde tuleb, lähen täitsa marru /…/ 

Ma lähen täitsa märjaks, ma hakkan värisema. Kui keegi tuleb mulle midagi 

ütlema, või kallale tuleb… Jah, ma tahan rahu, ma tahan vaikust, ma tahan 
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süüa. Täitsa ütlen, et käed värisevad. Mida kätte võtad, see maha kukub. 

Närvikava on sassis. 

Kodutuse mõju respondentide psüühilisele tervisele väljendub nende suuremas 

ärrituvuses, olulisel määral alanenud eneseaustuses koos depressiivsuse ja 

enesetapumõtetega. 

Suhete katkemine 

Kodutusega süveneb sotsiaalse tugivõrgustiku kaotus. Katkevad suhted lähedaste ning 

endiste sõprade ja töökaaslastega. 

§ Täielik suhete katkemine lähedastega: 

M3: Ma ei tea seda praegu, kus elab mu tütar, sest ma ei ole kuskilt teda kätte 

saanud. Ma olen isegi otsinud /…/  Tütrega kohtusin viimati paar aastat 

tagasi. Keegi ei oska mind ka otsida, selles on asi. Minul ei ole ju aadressi, 

mul ei ole kindlat kohta… 

M1: Üks nendest on minu õde. Tema ütles mulle, et: ‘Ära näita oma nägu 

ennem kui sinust on inimene saanud’. Järelikult siiamaani ei ole minust 

inimest saanud. 

M2: Tütar on jah /…/ Ei jah ma ei ole enam käinud. Ema on nüüd surnud ja 

nüüd ei suhtle enam /…/ Viimati oli see üks paar aastat tagasi… Tema ise ka 

ikka käis siin mul  eelmine aasta, aga noh, lihtsalt ei ole… 

§ Suhete katkemine endiste sõpradega: 

M2: Mõni sõber on siin, ühes klassis õppisime. No ei ole sõpru ka enam. 

M1: No neid on tulnud, on läinud. Neid on olnud igasuguseid. Räägime natuke 

juttu ja igaüks läheb jälle oma teed. 

N1: Ei, kõik on unustanud. Täitsa üksinda olen /…/ On küll näinud. Nad 

tunnevad ära küll, aga mina lähen nendest mööda ja… minusse nad ei puutu 

üldse. Ma olen liiga närviline ka. Läheb mõni lihtsalt mööda ja ütleb mulle 

tere ja nagu kõik… Ma ei taha neid näha enam. 

§ Häbitunne lähedaste, tuttavate ees: 

M3:… eriti ma ei taha kedagi…eks ole… neid omasid, keda on veel, otsida. 

Ma ei taha sellepärast, noh oma seisuse pärast. Niisugune nagu ma olen, ma 

ei taha kellegi poole nii eriti pöörduda ega kedagi otsida. 
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N1: Mis mul nendega tegemist on. Mina ei taha /…/ Ma ei taha kedagi näha 

kui ma olen nii raskes olukorras.  

§ Pereelu elamise mittevõimalikkus: 

M2: Praegu momendil ei ole kedagi. No mul ei ole elamist ka õiget… 

M1: Ei noh, mida seal pereloomise peale mõelda on sellise elu juures. Kas 

neid õnnetuid veel vähe on või? /…/ mida ma loon selliste tingimuste juures. 

Toetav tugivõrgustik lähedaste ja sõprade näol on katkenud. Mõned säilinud suhted 

endiste tuttavatega on pealiskaudsed, mitte toetavad. Häbitunne takistab hoida ja 

taastada võrgustikku lähedaste ning tuttavatega. Uute lähisuhete loomine on 

privaatsuse puudumise tõttu raskendatud. 

Äärmusliku tõrjutuse kujunemine 

Respondendid mainivad suhete katkemist endiste tuttavate ja töökaaslastega ning uute 

suhete tekkimist teiste sotsiaalselt tõrjututega. 

§ sõpradest/tuttavatest eemaldumine: 

M3: Mina olen nendest kõigist eemale tõmbunud /…/ Mul on tõesti neid 

tuttavaid ja sõpru nii palju olnud, sest ütleme ausalt ma olen eluaeg Tartus 

elanud… 

 N2: Endised, nemad on ka, kes on Tartust ära läinud, kes on abielus, 

perekonnad. Ei tea, niisugust suhtlemist enam ei ole. 

§ Sidemete katkemise tõttu tööturul olijatega on raskendatud töö leidmine: 

M1: Kui sa tahad tööd saada, siis sul peab olema isiklik tutvus. Kuskil peab 

olema käsi sees. Muidu tööle ei saa. No, kobina peale juhutööd saad, aga see 

on ka paar korda kuus. 

§ Uue suhtlusringkonna teke teiste sotsiaalselt tõrjututega:  

N2: Need ei ole nagu juhututtavad ka. Nad on nagu sihukesed, kes on 

karistatud ja need, kes enam millestki ei hooli. 

M2: No need, kellega seal viina võtad teinekord mõnega. No napsu võtad, 

ütleme selles suhtes, aga nihukesi sõpru, häid sõpru mul on üks pinginaaber 

ainult. 

M1: Kõik tuttavad kuidas öelda on madal kontingent /.../ Eks ma ikka suhtlen 

nendega, kes ise tänaval on.  
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Kestev kodutus viib lõpuks suhete täieliku katkemiseni  nii  endiste tuttavate kui ka  

töökaaslastega. Lagunenud sotsiaalse tugivõrgustiku asemele moodustub uus 

võrgustik teistest tõrjutud ühiskonnaliikmetest, mis lõpuks viib äärmusliku tõrjutuse 

kujunemiseni.    

Muud kodutusega kaasnevad asjaolud 

Respondendid mainisid kodutusega kaasnevate faktoritena veel füüsilise vägivalla ja 

röövimise ohvriks langemist ja privaatsuse puudumist.  

§ Füüsilise vägivalla ja röövimise ohvriks langemine: 

N1: Ja isegi kallale on tuldud. Võetud mul ja rebitud mantel lahti. Et anna 

mulle raha. Ma ei kanna ju raha kaasas, kui mul on mõni kopikas… 

§ Isiklike asjade puudumine ja hoidmise mittevõimalikkus; privaatsuse puudumine: 

M3: Asjad? Mul ei olnudki asju… Tähendab asjad visati mul minema. No 

midagi oli alles kuigivõrd /…/ Noh, aga kuhu ma nad viin. Mul ei ole 

mitteühtegi kohta kuhu panna. Ma võtsin ühed niisugused seljariided, mis 

selga sai panna mõne kotitäie  ja oligi kõik… 

N1: Aga minu asjakesed on kõik seal  kuuri all. Kõik kilekottides. Mööbel 

varastati kõik hoovi pealt ära. Ainult mis mulle jäid, olid need kotid. Ma ei 

tea, kas nad on alles… 

Kodu kaotusega kaasneb ka isiklike asjade kaotus ning oma isikliku elu elamiseks 

puudub privaatsus. 

Omapoolne hinnang tekkinud olukorrale 

Respondendid süüdistavad peamiselt ennast ja isiku vastu olnud erinevaid asjaolusid 

tekkinud olukorda sattumisel.  

M3: Jah, ega ma kedagi süüdista, asjaolud on olnud minu vastu, raske on 

sellest välja tulla.  

N2: Ei, no ikka oma viga on ka… No oleks pidanud ikka rohkem käima ja 

otsima, mitte ainult nende kuulutuste peale. Kasvõi mõnel pool asutuses käima 

küsimas /…/ Ma oleksin pidanud siis üüri ikka kuidagi maksma. Kas või isale 

kirjutama või helistama. Ma ei saa  ütelda, et  ta ei  oleks mind aidanud. Ma ei 

tea seda /…/ Ise oleks pidanud  kasvõi majaomanikuga rääkima rohkem ja… 
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M2: … eks see elu on ka ikka olnud selline… Ei, ei süüdista kedagi. Ma ise ka 

ikka süüdi… 

M1: Minu jaoks on see ebanormaalne /…/ Ma poleks üldse ette kujutanudki, et 

ma niimoodi elama hakkan. Ma veel pole olukorraga leppinud, sellise 

eluviisiga. 

N1:Ma saan aru. Ma olen ütelnud ikka väga valusaid sõnu, et ärge tulge minu 

juurde. Et ärge tüüdake mind, et mul on närvikava täitsa sassis. Et ma tahan 

täitsa üksinda olla /…/ Ei. Ma tänan õnne, et nii läks veel. Ei süüdista teisi. 

Intervjueeritavad näevad oma kodutu staatusesse jõudmisel pigem enese, kui kellegi 

kõrvalise isiku või ühiskonnapoolset süüd. Mainitakse, et oleks võinud ka suhteid 

vanematega taastada  kriisihetkel. 

3.7 Kodutuse staatusest väljapääsemisestrateegiad 

Efektiivsed  strateegiad 

Kodutusest väljapääsemiseks nimetasid efektiivseid strateegiaid enam need 

intervjueeritavad, kes olid olnud lühemat aega eluasemeta. Nad olid ette võtnud 

konkreetsed sammud: registreerunud tööhõiveametis ning esitanud avalduse 

sotsiaaleluruumi taotlemiseks ning olid rohkem valmis reaalseteks muutusteks. 

§ Olukorraga mitteleppimine; valmisolek muutusteks: 

M3: Ütleme niimoodi, et ma pole veel nii sügavalt selle sees, tahaks ikka välja 

tulla… 

N2: Ei, noh niimoodi  ma mitte mingil juhul ei jää virelema, seda küll ei ole. 

M2: Ei meeldi selline elu. Tahaks küll jah hoopis teistmoodi. Ma olen 

võimeline mitte viina võtma ja kõike. Ma olen võimeline küll ise süüa tegema 

ja kõike ostma.. 

M1: Ma ei ole veel leppinud selle olukorraga /…/ Mul on veel lootust välja  

saada /…/ Sest ma ei saa jääda siia igaveseks. Seepärast tulebki midagi 

mõelda ja teha /…/ aastaid on juba nii palju, et polegi enam palju elada 

jäänud. Mul ei ole enam aega viibida kinnipidamiskohas… 

N2: Õnneks ei ole olukord veel läinud nii hulluks, et ei oleks veel millelegi 

loota /…/ Loodan, et vähemalt hea on see, et ei ole jooma hakanud, sõltuvusse 

sattunud millestki niisugusest. Peab ennast lihtsalt tugevana hoidma. 
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M4: See ongi nii, et iga järgmine päev on jälle kingitus. Et saaks jälle elada. 

Ja kedagi ei saa ma süüdistada, ei Savisaart, selle, eest et panen napsu või 

kasvatan vuntse. Ise tuleb see kõik tekitada. Mitte Savisaar ei pea siin 

võimlema meie eest /…/ Kuna ma olen selline ettevõtlik kodanik Enne seda ma 

töötasin eraäris ja kõik oli suhteliselt okei /.../ Kuna mina ise olen näitlejana 

töötanud, siis olen niiöelda lobisev pea. Käed ja jalad hästi ei tööta, et 

mingeid kotte tõsta ma lihtsalt ei suuda. Aga midagi ma võiksin ju teha. 

N1: Jah, tahaks küll teistmoodi elada… 

M2: Tahan oma kodu saada. Saan grupi kätte, tahaks ikka oma kodu muidu ei 

saa… tahan ikka omaette olla... Ma elaks väga hästi. Mõni abikaasa ja... Küll 

ma leian selle abikaasa. Aga asi ei ole selles. Elu saaks nagu ühele poole. No 

tööd ma ikka saan.  

§ Töö ja elukoha otsimine: 

M1: Möödunud aastal andsin juba taotluse sotsiaalkorteri  saamiseks sisse. 

M3: Jah olen ennast tööbüroosse arvele võtnud, aga sealt noh, küll midagi ei 

kuku. Sotsiaalkorteri järjekorda panin ka. Sealt öeldi, et järjekorda võeti, aga 

millal ja kas üldse saab, ei tea. Võibolla kolme – nelja aasta pärast… 

M4: Mina olen sotsiaalkorteri järjekorras. 

§ Kindlad tulevikuplaanid: 

M1: Nüüd hakkavad ilmad soojemaks minema. Hakkavad need kevadtööd 

pihta, mis on talvel külma tõttu seisma jäänud, et siis tuleb lihtsalt võtta seda 

tööd.  

Kõik respondendi tunnevad rahulolematust olukorraga, mis annab lootust, et võetakse 

midagi ette olukorra parandamiseks. Samuti nähakse endas teatavate ressursside 

olemasolu. Samas väljendub see pigem soovmõtlemise kui reaalse ettevõtlikkusena. 

Leitakse, et kõik ei ole veel kadunud ning ei olda veel lõplikult olukorraga lepitud. 

Toimetuleku taastamist raskendavad asjaolud 

Toimetuleku taastamist raskendavate asjaoludena toodi välja nii isik like kui  

materiaalsete ressursside puudumist, mis takistavad tööturul konkureerimast. Kindla 

töö leidmist takistab  elukoha puudumine ning ühiskonnapoolne tõrjuv suhtumine.   

§ Hirmud: 
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N2: Jah mõningal määral on küll, kui näiteks päris tänavale jään. /…/ Et äkki 

ei saagi tööd. 

§ Materiaalsete ressursside puudumine enese raviks: 

Vajadus kerkib esile just vaimse tervise raviks. 

M3: No näiteks. Kuhu ma saaks minna. Igal pool pean visiiditasu maksma, 

aga seda raha mul ei ole ju… 

N1: Mul oli neid tablette ja rahusteid, aga ma ei saa neid osta praegu. Mul ei 

ole raha. Neli või viis aastat tagasi ma olin nii rahulik. Aga nüüd võtab täitsa 

hulluks siit peast. 

§ Vaimsete ressursside puudumine: 

M2:Tööd ma ikka saan, aga lihtsalt ei jaksa enam, jah… 

§ Dokumentide puudumine: 

N2: Praegu dokumentide taga seisis mul asi ka pikka aega. 

M1: Mul on tööraamat ka vahepeal kadunud. 

§ Puudulik informatsiooni saamine  ühiskonnas toimuvast: 

N1: Jah, kustkohast? Kui ma vahel leian neid, siis loen jah. Mis on juhtunud 

jah. Tagantjärgi neid ajalehti küll loen.  

§ Toimetulekut soodustava info mitteotsimine (kuidas pensioni saada): 

M3: Ei, isiklikult ei ole ma seda kuskilt järgi uurinud veel. Olen meeste käest 

kuulnud. 

§ Kindla elukoha puudumise tõttu raskendatud töö leidmine: 

N2:  Ma oleks saanud juba tükk aega tagasi tööle, aga mul ei olnud telefoni, 

see oli seal väga vajalik. /…/ Jah, on küsitud küll. Aga, noh… ma olen ütelnud 

selle aadressi, selle töökaaslase oma, kelle juures ma elasin.  

M3:  Noh, mul ei ole kohta, kui kutsutakse näiteks tööle. Kuhu ma lähen tööle, 

tulen töölt koju, siis ma ei tea, kuhu ma õhtul magama lähen. 

§ Madal konkurentsivõime tööturul: 

N2: Sest et tahetakse ikka nagu arvutioskust. Tööbüroost küsisin, aga sealt ei 

tahetud mulle võimaldada. Öeldi, et väga kallis on. 

N1: Ei, nüüd ma käisin tööd otsimas ja palusin, võtke mind tööle, pange mind 

koristajaks või pange põrandapühkijaks. Ei, meil on nooremaid kõike… 



 61

§ Ühiskonnapoolne stigmatiseeritus: 

N2: Jah, ega minu peale hakati viltu vaatama küll, kui ma seda kodu kaotasin. 

Kohe absoluutselt muutus suhtumine. Peeti nagu alaväärsemaks hoopis. /…/ 

Kuid inimesed pigem rohkem halvustavad kui abi pakuvad. 

M1: … ootad vastuvõttu  juhataja juurde, seal mingid meesterahvad hakkasid 

rääkima minuga, umbes niimoodi,  et mis sa sinna ikka lähed, mine ära siit, et 

ära siia tööle küll tule, kui said teada, et olen istunud.  

M1: Usutakse umbes nii, et ta tuleb, anname talle korteri kätte, et ta sooritab 

uue kuriteo ja ta läheb jälle ära ja see korter jääb laokile. See on võibolla 

nende inimeste mõtlemine… 

M1: Otsisin tööd peale kinnipidamisasutusest vabanemist. Siin ei võeta ja seal 

ei võeta. Ja siis üks küttekontori direktor vaatas mul seda tööraamatut 

ühtepidi ja teistpidi. Siis ütles, et jah kõik on väga tore, aga kahjuks ma ei saa 

teid tööle võtta. /…/ Te rikute mul terve kollektiivi ära. Ju ta siis nägi minus 

suurt kurjategijat. 

N1: On küll jah tänaval halvasti öeldud… Ma olen tulnud nii, et silmad on 

peos ja nutnud. 

§ Isikupoolne stigmatiseeritus: 

M4: Tulge ja vaadake, mis moodi need asotsiaalid siis elavad… 

M1: Et ametlikult kusagile firmasse ma vaevalt enam tööd saan. Juba oma 

vanuse tõttu ma ei saa. 

M1: No, mis seal salata, ma ise olen ka ju madalal. Ma elan ju sellistes 

tingimustes. 

§ Usalduse puudumine ühiskonnas: 

M1: Ütleme niimoodi, et seda usaldust ei ole ühiskonnas. 

§ Suletud ringi tekkimine: 

M3: No vot selles ongi asi, et nagu öeldakse tuleb surnud ring välja. Pole 

elukohta, ei saa tööd. Pole tööd ei ole ka elukoha eest võimalik maksta. Mul 

pole asja kohta, kust ma saaks oma koti jätta. Ma ei saa tervet elamist omaga 

kaasa võtta. Mul ei ole kuskil midagi, ma ei saa kuskile korjata, sest ma elan 

täna siin või seal. 
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Toimetuleku taastamist raskendab puuduliku informatsiooni saamine ühiskonnas 

toimuvast, millega kaasneb vajaliku institutsionaalse abi mittesaamine ning 

konkurentsivõime langus tööjõuturul. Toimub nii enda- kui ühiskonnapoolne 

stigmatiseerimine. Kinnipidamisasutuses viibinu tunnistab tööandjate tõrjuvat hoiakut 

ja eelarvamustega suhtumist ning vähest usaldust ühiskonnas. Eelpooltoodu ning 

lisaks kindla töö- ja elukohapuudumine viib lõpuks suletud ringi tekkimiseni. 

 

Ootused ühiskonnapoolsele abile 

Intervjueeritavate ootused ühiskonnapoolsele abile olid erinevad. Peamiselt sooviti 

leida tööd ja kindlat elamispinda ning täiendavat abi nende saamisel. Sooviti, et 

kohalik omavalitsus diferentseeriks abisaajaid ning pööraks rohkem tähelepanu neile, 

kes soovivad oma elu muuta. Sooviti ka rahalist toetust baasiliste vajaduste 

rahuldamiseks ning väärtustati kirikupoolset  abi.   

§ Soov leida tööd ja elamispinda: 

M1: Kui leiaks tööd, siis saaks üürikorteri võtta. 

N2: Töökohta leida, see on kõige esimene.  Siis paneks oma abimehega rahad 

kokku ja üüriks korteri… 

M2: Saaks ikka omaette elamise. Vot korteri saaks korda ja siis saaks tööle. 

M1: Riik võiks jah pakkuda rohkem tööd ja elamispinda. Aga mitte nii, et 

inimesed peavad aasta, poolteist seisma korteri järjekorras ja siis jäävad ka 

küsimärgid. Sest see on küllaltki pikk aeg ja iga inimene ei pea sellele vastu… 

§ Otsene abistav teenus töö leidmiseks: 

N1: Töökohta mul ei ole. Andke mulle koristamise koht kuskile või luuamehe 

koht või midagi… 

§ Elamispind vanglast vabanenutele: 

M1: … siis on juba asjal  mõtet, siis sa juba teed midagi millegi jaoks. Sul on 

juba koht, kindel koht kus olla. Sest praegu ei ole mul mõtet mingisuguseid 

asju endale koguda kui mul ei ole kindlat kohta kuhu ma ta panen. 

§ Rohkem usaldust ja tähelepanu riigi poolt: 

M4: Riik elab oma elu ja meie elame oma elu. 

M1:… on muidugi ka igasuguseid pätte- aga on ju ka neid, kes tahavad tõesti 

oma elu muuta, et nad ei taha sinna tagasi minna. /…/ Linnavalitsus võiks ikka 
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rohkem nendele inimestele tähelepanu pöörata, kes tahavad ikka kuritegelikult 

teelt pöörata kõrvale ja astuda nii öelda ausasse ühiskonda. /…/ Hea küll, las 

panevad aastaks proovile, aga täitku ka siis oma lubadus, mis nad sinna kirja 

on pannud. Sest kaksteist kuud meie   jaoks  väljas  püsida  on  väga tugev 

sõna. /…/ Eriti sellistel külmadel aegadel. Et kui pidada kõik neli aastaaega 

vastu, ilma, et sa läheksid vargile või kedagi röövima, et sul see eelnev 

minevik sinus välja ei löö. Ma arvan, et sellisele inimesele võiks korteri anda 

küll, sest on näha, et inimene tahab midagi saavutada ja kuhugi edasi pürgida. 

§ Kindla tegevuse olemasolu päevaseks ajaks: 

M1: Lihtsalt, mille pärast inimesed ei taha varjupaika minna on see, et 

hommikul kell kaheksa sa pead lahkuma ja õhtul viiest saad vist sisse. /…/ 

Mida ma päev otsa siis teen linnapeal. Kuhu ma lähen. Siis paned väikse joogi 

endale sisse ja vot see ongi see, et ei ole midagi kindlat. See on täitsa sihitu 

hulkumine. Siis saad sõpradega kokku ja siis hakkabki hargnema vastupidises 

suunas.  

§ Abi igapäevaelu toimingutes:  

M2: … või korteri suhtes keegi aitaks või midagi paika panna… 

§ Ootused puuduvad: 

  N2: Ma ei oska ette kujutada. Päris tõesti ei oska. Sotsiaalabist saan ma 

praegu süüa.  

§ Kirikupoolne abi: 

N2:Võibolla kiriku poolt, mis nemadki mulle suudavad anda. 

§ Rahaline  abi: 

M2: Kasvõi rahaline…  

N1: Kui oleks võimalik, et ma seda söögi raha saaksin. Teate kui hirmus on 

prügist otsida… 

§ Institutsionaalse abi tähtsustamine: 

N1: Kirikule ma ütlen suur, suur aitäh, kes inimesi kaitseb ja supiköök, kes 

mind aitasid, ma oleks  täitsa näljas olnud. /…/ Siis käisin siin kirikus palumas  

endale riideid. /.../ Jah, ootasin, aga ei saanud abi. Nüüd pöördusin 

sotsiaalabisse. /.../Jah, supile sain…see on suur asi minu jaoks, ükskord saab 

ikka päevas suppi. 
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Olulise vajadusena ilmnes kodutuks jäänud isikutele päevaseks ajaks rakenduse 

leidmine. Kuna tegevusetus soodustab sihitut hulkumist, vaimset degradeerumist, 

alkoholismi ning tõrjutud seltskondadega liitumist  on see üks suuremaid takistusi 

äärmise tõrjutuse staatusest väljapääsemiseks. 
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4. ARUTELU 

 

Töö viimases osas arutletakse järgmistel teemadel: isikute erinevatel eluperioodidel 

kuhjunud sotsiaalsed riskid, mis on soodustanud või vallandanud  kodutuks jäämise,  

kodutuse mõju isiku elule, kodutusest väljapääsemise strateegiad ja  kodutuks jäänud 

isikute ühiskonnapoolsed ootused ning tegurid, millega peaksid  sotsiaaltöötajad 

arvestama  nn ‘uuema põlvkonna’ kodututele teenuse osutamisel. Käesoleva 

uurimustöö valim (6 isikut) ei ole piisav selleks, et teha laiapõhjalisi üldistavaid 

järeldusi, samas püüab see kaasa aidata kodutuse fenomeni olemuse mõtestamisele ja 

teadvustamisele. Uurimustöö tulemused on mõeldud kodutuse kui sotsiaalse nähtuse 

paremaks mõtestamiseks. 

4.1. Kodustust soodustavad ja/või vallandavad faktorid 

Kõre (2003) esitab  kokkuvõtvalt Narvas 1998. aastal läbiviidud kodututealase 

uuringus toodud järeldused, et erinevate spetsialistide arvates on Eestis kodutust 

põhjustavate individuaalsete tegurite mõju tugevalt võimendatud (eriti 

sotsiaaltöötajate poolt) struktuursete teguritega (eluasemepoliitika üliliberaalsus, 

tööhõivepoliitika passiivsus, erivajadustega inimeste rehabiliteerimine, puudujäägid 

sotsiaalkindlustuse ja –abi süsteemis). Selles võib näha sotsiaaltöötajate 

institutsioonikesksust ja vähest tähelepanu indiviidile ning oma vastutuse äraandmist. 

Teisest küljest võivad sotsiaaltöötajad laiendada struktuursete tegurite mõistet 

individuaalsetele, mis on tugevalt ühiskonnapoolt mõjutatud. Johnson & Cnaan’i 

(1995) järgi on indiviidist lähtuvad põhjused kriminaalne tegevus, narkootiliste ainete 

liigtarbimine, lapsepõlves kogetud negatiivsed elamused, konfliktid pereliikmetega, 

vaimsed häired jne. Kokkuvõttes ei saaks ju ka neid faktoreid pidada ainult isiku enda 

tahtest sõltuvateks. Eelpoolmainitud struktuursed faktorid mõjutavad autori arvates 

vägagi neid ühiskonnaliikmeid, kes on ohustatud eelnevate elusündmuste riskidest 

ning toetava sotsiaalse võrgustiku nõrkusest või puudumisest. Üldjuhul mainitakse 

leevendavate struktuursete faktorite puudujääke, aga ei mainita ennetavate 

ebatäiuslikkust (nt erikoolide vähesust, laste- ja noorte vabaaja veetmise võimaluste 

piiratust) ning ühiskonnapoolset turvalisust, perekonna väärtustamist jne.  
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Käesolevast uurimusest selgus, et kuuest uuritavast neljal olid hiljemalt 14. 

eluaastaseks välja kujunenud teatavad riskid deviantse  käitumise väljendumiseks. 

Tuginedes eelnevatele uurimistulemustele võib väita, et lapsepõlves on olemas hulk 

negatiivseid tegureid, mis enamasti võimenduvad pärast bioloogilistest vanematest 

lahutamist. Samuti võib kodutust mõjutada varane eraldumine perekonnast ning 

hoolitsuse ja toetuse puudumine peale 18-ndat eluaastat (Vt lk 12 käesolev töö). 

Autori arvates on lapsepõlve sotsiaalseid riske põhjendamatult vähe kajastatud 

kodutuse geneesi kirjeldamisel ning nende seostamist mõju avaldamisega hilisemale  

kodutusele täiskasvanueas. 

Täiskasvanueas esines uuritavatel mitmeid erinevaid asjaolusid, mis soodustasid 

kodutuks jäämist. Nendeks olid töökaotus (koondamine, ettevõtte pankrot, isiklikud 

konfliktid tööandjaga), madalad sissetulekud võrreldes eluruumi kasutamise eest 

tasutava üürisummaga (töötu abiraha, töövõimetuspension, töötasu). Kõrge 

tööpuuduse taseme ja madala konkurentsivõime tõttu (õpingute varane katkestamine) 

sõlmiti mitmel juhul tööandjaga suuline tööleping.  See ei kohustanud tööandjat 

tagama töötajale sotsiaalseid garantiisid. Ravikindlustuse puudumise tõttu satuti  

haigestumise korral materiaalsetesse raskustesse, töölepingu puudumine ja nn 

ümbrikupalga maksmine tekitab ebakindlust ning töötasu lepitust vähem või  hoopis 

tasumata jätmist.  

Töötus võib olla  tõrjutuse tekkimise eelduseks kui ka põhjuseks nagu 

alkoholitarbiminegi. Pikaajalised töötud kogevad majanduslikke, sotsiaalseid ja 

emotsionaalseid töötusest põhjustatud tagajärgi, mis neid ühiskonnaelust eraldavad. 

Samas võib aga ka indiviidi ja grupi tasandil kujuneda töötus tõrjutuse tagajärjeks: 

katkenud haridustee,  tööandjad võivad koondada (tõrjuda) neile mingitel põhjustel 

mittesobivaid (madalam haridustase, vanglast vabanenud). 

Peamised individuaalsed riskid  antud uurimuses olid:  kriminaalne taust (vanglast 

vabanenud), tervisliku seisundi halvenemine, mis põhjustab pikaajalise töölt 

eemaloleku (k.a. invaliidistumine), keerulised pereprobleemid (lahutused, 

perevägivald, alkoholism).  

Eelpooltoodud riskifaktorid on iseloomulikud kiirete ühiskondlike muutuste ajastule. 

Durkheim’i ja Merton’i (1910; viide Aimre, 2001) anoomia teooria kohaselt tingib 

hälbivust  anoomia. Ühiskonna tasandil avaldub see normatiivsete käitumisstandardite  
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ning ühiste arusaamade ja veendumuste nõrgenemises või kadumises. Indiviid on aga 

ängistusseisundis, desorganiseerunud ja ühiskonnast isoleerunud.  

Käesolevas uurimuses eristusid  selgelt kaks gruppi isikuid. Ühed olid need, kellel 

puudusid olulised riskid lapsepõlves. Nende isikute riskid vallandusid täiskasvanueas 

seoses üleminekuaja ettevõtete reorganiseerimise ja pankrotistumise tõttu tekkinud 

töökaotusest ning õnnetusjuhtumitest tingitud tervisekahjustustega (sh 

invaliidistumine), mis ei võimaldanud või ei võimalda töötamist.  Samas olid nad 

riskide vallandumise hetkeks kaotanud olulise sotsiaalse  tugivõrgustiku osa oma 

lähedaste näol.  

Teise grupi moodustasid need, kelle sotsiaalsed riskid avaldusid juba varases 

lapsepõlves. Nende kodutuks jäämine oli tingitud elu jooksul kuhjunud riskidest, mida 

madalate sotsiaalsete oskuste ja toetava tugivõrgustiku puudumise tõttu ei oldud 

suutelised lahendama. 

Kokkuvõtvalt võib väita käesoleva uurimustöö teoreetilise ja empiirilise osa põhjal, et  

kodutus on nii ühiskonna toimimisest põhjustatud valupunktide kui ka isikliku elu 

sotsiaalsete riskides kumuleerumise tagajärg.  

4.2. Kodutuse mõju isikule 

Uurimuses selgus, et kodutus mõjutab kodu kaotanud isikut mitmeti ning seab 

piirangud teatud vajaduste rahuldamiseks. Maslow (1970; viide Allardt, 1976) on 

loonud teooria inimeste vajaduste mõistmiseks, mille kohaselt inimene ei ole 

motiveeritud/suuteline liikuma kõrgema taseme vajaduste poole enne, kui madalama 

taseme vajadused ei ole täidetud.  

Käeolevas töös selgus, et Maslow poolt välja toodud inimese põhivajadustest 

(füsioloogilised vajadused, vajadus turvalisuse, emotsionaalse läheduse, adekvaatse 

enesehinnangu ja  eneseteostuse järele) on kodutu isiku puhul rahuldatud vaid väike 

osa esmatasandi e füsioloogilisi vajadusi. Kõik ülejäänud vajadused on rahuldamata. 

Vajaduste täitmata jätmine tekitab erineval tasandil erinevaid ais tinguid ja tundeid. 

Maslow   teooriale    toetudes   võiks   vajaduste   mitterahuldamisest tingituid põhjusi  
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käesoleva uurimustulemuste põhjal kokkuvõtvalt esitada järgnevalt: 

Inimese vajadused Rahuldamata vajadustest põhjustatud nähud 

1. FÜSIOLOOGILISED Janu, nälg, nõrkus, väsimus, valu 

2. TURVALISUS Ebakindlus, hirm, kartused 

3. 

EMOTSIONAALSED 

Üksildus, endassetõmbumine, kibestumine, eemaletõugatus 

4. ENESEHINNANG Süütunne, läbikukkumine, kimbatus, ‘mind pole kellelegi 

vaja’ 

5. ENESETEOSTUS Frustratsioon, mõttetus, kasutus, igavaus, stagnatsioon 

 

Kodutus avaldab mõju nii isiku vaimsele kui ka füüsilisele tervisele. Uurimusest 

selgus, et mõju vaimsele tervisele on suurem kui füüsilisele. Kodutuks jäänud isikul 

puudub privaatsus, näiteks puudub koht isiklike asjade hoidmiseks, mis omakorda 

takistab uute lähisuhete loomist. Ootuspärane  tulemus oli seegi, et kodutute 

toimetulek on sõltuvuses klimaatilistest tingimustest (suvel lihtsam, talvel keerukam), 

mis viitab autori veendumuse kohaselt kodutute isikute vajaduste rahuldamatajäämise 

primaarsele tasemele. 

Uurimustöös selgus huvipakkuv nähtus – kodutud teevad katsetusi omavahelise 

toetusvõrgustiku loomiseks. Nad moodustavad  toimetulekugruppe, milledes  

järgitakse omi norme ja väärtusi ning püütakse abistada ja toetada konkreetsesse 

võrgustikku kuuluvaid võrgustikukaaslasi — tekib n-ö ’omasid-ei-jäeta-hätta’-efekt. 

Sellistesse gruppidesse sattumine suurendab aga tõrjutust indiviidi ja ühiskonna vahel 

veelgi. Gruppide moodustamine võib tunduda küll efektiivsena füsioloogilise 

toimetuleku saavutamiseks, kuid teisalt viib see veelgi sügavamasse sotsiaalsesse 

tõrjutusse e eemaldusmisse ühiskonnast.  Süvenevad lõhed sotsiaalsete normide ja 

isikliku saavutuse vahel. Sellega kaasnevad sotsiaalsest käitumisest tingitud 

probleemid - häbitunne laste ja tuttavate ees, sidemete kadumine tööjõuturul viibivate 

inimestega, mistõttu on hiljem raske sinna uuesti siseneda. Toimub algse 

mitteformaalse tugivõrgustiku hõrenemine, mis viib lõpuks selle täieliku kaotuseni. 

Kujuneb uus võrgustik kodutute toimetulekugrupi vormis, mis omakorda ei ole 

funktsionaalne kodutute isikute resotsialiseerumisel ühiskonda.  
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4.3. Kodutusest väljapääsemise strateegiad 

Käesolev uurimus näitas, et ükski respondent ei olnud kodutuksjäämist vabatahtlikult 

valinud, vaid soovis id sellest olukorrast väljuda. See, et siiski mõned võivad kodutuse 

valida oma elustiiliks vabatahtlikult, näitab Inglismaal 1999. aastal läbiviidud 

sotsiaalse tõrjutuse alane uurimus, mille kohaselt  5% kodututest on kodutuks olemise 

valinud omal soovil (Westwater, 2001).  

Käesolevast uurimusest selgus, et kodutuksjäänud isikutel esines rohkem 

ebaefektiivseid kui efektiivseid toimetulekustrateegiaid ja nende käsutuses oli vähe  

toimetulekuvahendeid kodutusest väljumiseks. Efektiivsemad strateegiad 

(registreerunud sotsiaalkorteri järjekorda ja/või tööhõiveametis, hea koostöö 

sotsiaaltöötajaga jne) olid neil, kes olid vähem aega olnud kodutud ning kellel oli 

lapsepõlvest kaasas vähem riske (Lisa 4).  

Kui inimesed on juba äärmusliku tõrjutuse seisundis, on neil ilma ühiskonnapoolse 

toetuseta raske, kui mitte võimatu, oma kodutuse probleemi lahendada. Nad on 

minetanud võime adekvaatselt ühiskonnas pakutavaid hüvesid kasutada. Kodutusest 

väljumist mõjutab ka kodutuks olemise aja kestus ning toetava tugivõrgustiku 

olemasolu ja iseloom. Sotsiaalvõrgustikku puudutavad uurimustulemused näitavad, et 

hea võrgustik on tähtis toimetuleku, tervise ja eluea osas (Korp, 2003). Teatavasti on 

aga enamusel kodututel sotsiaalne toetav võrgustik katkenud ning kujunenud ümber 

ühiskonda tagasiaitamise suhtes vähetoimivaks.  

4.4. Ootused ühiskonnapoolsele abile 

Intervjueeritud kodutute ootused ühiskonnapoolsele abile olid üllatavalt 

tagasihoidlikud. Ootustes domineeris lootus töö ja elukoha saamisel. Üldjuhul 

süüdistati hoopiski ennast antud olukorda sattumisel – riigile ega valitsusele ei tehtud 

suuri etteheiteid. Seda kinnitavad ka eelnevad uuringud, mille  põhjal on vaeste ja 

tõrjutute hulgas levinud arvamus, et nad on ise süüdi oma olukorras, sellest tulenevad 

ka alaväärsuskompleksid ja häbi pöörduda kellegi poole abi saamiseks (Aimre, 2001). 

Ilmselt  on abi mitteküsimine  seotud ka olulisel määral alanenud enesehinnangu ja 

enese madala väärtustamisega. Osa uuritavaid leidis, et riik elab oma elu ja nemad 

oma, milles  sisaldub selge vihje – olles äärmuslikult sotsiaalselt tõrjutud ei peeta 

ennast enam selle ühiskonna liikmeks. Vaid üks intervjueeritav oli siiski arvamusel, et 

rohkem võiks olla riigi, sh linnavalitsuse poolset usaldust ja tähelepanu kodutute 
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suhtes. Riigiinstitutsioonid ja kodanikud ei ole tihtilugu, ja seda eriti nõrkades ning 

kujunemisjärgus demokraatiates, usaldussuhetes võrdväärsed partnerid – kodanikud 

on oma õigustest liiga vähe informeeritud, seda kasutavad ära avalikud institutsioonid, 

mistõttu ei tekigi vastastikuseid usaldussuhteid (Seligman, 1997). Autori arvates on 

kodutud üks haavatavamaid sotsiaalseid gruppe, kelle  seaduslik kaitse peaks olema 

riigi poolt tagatud. Nemad ise ei ole suutelised oma õigusi ja vajadusi kaitsma, pigem 

süüdistavad nad iseennast oma olukorra kujunemises.  

4.5. Millega peaksid arvestama sotsiaaltöötajad nn ‘uuema põlvkonna’ 

kodututele teenuse osutamisel 

Kodutust on oma tekkimise algusaegadest saati kohalike võimukandjate poolt sageli 

vaadeldud kui ‘kellegi teise probleemi’ (Dallos & McLaughlin, 1993). Keskajal olid 

‘ullikeste laevad’ (ingl. k: ship of fools), millesse koguti tänapäeva mõistes linna 

vaimse puudega  ja toimetulekuraskustes ‘tüütud  inimesed’. Aeg-ajalt saadeti see paat 

pärivoolu kusagile minema, teadmatusse. Tänapäeval on asi õnneks küll teistsugune, 

kuid probleemid ei kao, vaid tekivad ja muutuvad koos ühiskonna arenguga. 

Kaasaja sotsiaaltöös tuleks enam tähelepanu pöörata sellele, kuidas kasutada kodutu 

isiku enda järelejäänud ressursse, kuidas taastada enesehinnangut ja luua tingimusi 

eneseväärtustamise paranemiseks. Selleks on vaja välja selgitada kodutuks jäänud 

isikute endi nii efektiivsed kui ka ebaefektiivsed strateegiad kodutusest väljumiseks 

ning aidata tal omandada lihtsaid sotsiaalseid oskusi. Käesoleva uurimustöö 

intervjuude läbiviimise käigus koges töö autor väga selgelt sotsiaaltöötajatepoolset 

vajadust indiviidikeskse lähenemise järele – sügavamalt käsitleda ja uurida kliendi 

olukorda just tema taustast lähtudes, aidates teda paremale toimetuleku tasemele tema 

oma ressursse ja arengupotentsiaale rakendades. Scherr’i (1999) väitel pööratakse 

arenenud riikides üha enam tähelepanu kommunikatsiooni ja suhete tähtsustamisele 

ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele. See tähendab, et sotsiaaltöötaja tegeleb juba 

varakult riskiperedega ning püüab ennetada marginaliseerumist.  

Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnas  tegeletakse praegu põhiliselt kodutute 

baasiliste (toit, riided, ajutine peavari) ja mõningal määral ka stabiliseerivate (tasuta 

linnaarsti teenus, dokumentide vormistamine) vajaduste rahuldamisega. Kindlasti 

oleks vajadus abi osutamisel diferentseerida abisaajaid lähtuvalt kodutuks olemise aja 

kestusest, vaimse ja füüsilise tervise probleemidest jne. Kuna vältimatu sotsiaalabi 
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osutamise teenus on suhteliselt uus, siis oleks tööks kodututega sotsiaaltöötajatel 

vajalik läbida täiendav erialane ettevalmistus. Veel parem, kui kohalikul 

omavalitsusel oleks üks spetsialist, kes on pädev ja huvitatud koordineerima tööd 

kodututega.   

Tõhustamist vajab koostöö teiste institutsioonidega (psühhiaatriahaigla, tööhõiveamet, 

linna- ja perearst, kodakondsus-ja migratsiooniamet, kirikud, varjupaik jne). Tartu 

puhul tuleks kindlasti alustada koostööd Tartu vangla sotsiaaltöötajatega. Tartusse 

oleks hädavajalik luua rehabilitatsioonikeskus kodutuse ennetamiseks. Koostöö on 

oluline, sest tegutsetakse ühise eesmärgi nimel – et abivajajate probleeme 

tulemuslikult lahendada ja samaaegselt stimuleerida abivajajaid ka ise oma probleeme 

lahendama.  

Olulise vajadusena ilmnes kodutuks jäänud isikutele päevaseks ajaks rakenduse 

leidmine. Preventiivseks tööks kuritegude vähendamisel ja isiku toimetulekuvõime 

parandamisel soovitavad paljud autorid teenuste pakkumise suurendamist – eriti 

tegevuse organiseerimist päevasel ajal. Tartu linnavalitsus võiks mõelda kodutute 

päevakeskuse loomisele Tartusse. Vajadus selle järgi ilmselt on olemas. Pauluse 

kiriku töötajate sõnul kujuneb talveperioodil supiköögist nn alternatiivne 

‘päevakeskus’, mis samas takistab nende igapäevast tööd. Samas pole kodututel ka 

kusagile mujale minna. 

Lisaks võiks luua kohalike omavalitsuste vahel ka üldise andmebaasi vältimatu 

sotisaalabi taotlejate kohta. Tartu linnal võiks olla kodutute interneti kodulehekülg, 

mis võimaldaks vahendada kodutute vajadusi ning võimalikku pakutavat abi 

linnakodanike poolt (toit, riided, töö, vaba elamispind jne). Informatsiooni edastamine 

ja vahetamine kaasaks ka kogukonda abistamisprotsessi ning vähendaks 

diferentseeritust ühiskonnaliikmete vahel.  

Erinevate autorite ja empiiriliste uurimuste põhjal võib kokkuvõtvalt öelda, et 

kaasaegses sotsiaaltöös kodutute inimestega on olulisim:  

- arendada laiemat arusaamist ning mõistmist täisealiste kodutute 

vajadustest; 

- olla võimeline ära tundma erinevate kodutute  alagruppidele iseloomulikke 

tunnuseid; 
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- möönma, et abi osutamine ja saamine muutub enam keerukamaks ning 

raskemini kättesaadavaks, seda  olukorras, kus selle järele on kasvav 

vajadus; 

- arendada meetodeid kodutute olemasolevate toimetulekuressur sside 

parimaks rakendamiseks. 

Eelpooltoodu eeldab ühiskonnapoolse stigmatiseerituse vähendamist ning sotsiaalse 

sidususe suurendamist. Teenuse osutamisel tuleb arvesse võtta ka kodutusega 

kaasnevaid sotsiaalseid probleeme. Vajalik on tunda kodutute erineva id alagruppe 

ning nendele iseloomulikke käitumismustreid.  
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Kokkuvõte 
 

Kodutuse kui sotsiaalse probleemi lahendamise ja tekkimise ennetamist vaadeldakse 

erinevates riikides erinevalt, sõltuvalt nende riikide sotsiaalmajanduslikust ja 

poliitilisest arengust ning kodanikuühiskonna ühtsusest. Ida- ja Kesk-Euroopa, sh. 

Eesti iseärasuseks on ühiskondliku režiimi vahetus, millega kaasnesid muutused 

eluasemepoliitikas ning sotsiaalhoolekande sfääris. 

Käesolevas töös uuriti riske ja riskide kuhjumist inimese suhe tes erinevate 

elukeskkondadega, mis on viinud neid äärmuslikult tõrjutud sotsiaalse olukorrani. 

Intervjueeriti 6 Tartu linna täisealist kodutut. Põhitulemused võib kokku võtta 

järgmiselt: 

1. Muutused kodutuse geneesis on tingitud üleminekuühiskondade majanduslikest ja 

sotsiaalpoliitilistest muudatustest, jätkuvast industrialiseerumisest, muutustest 

perekonnastruktuuris – suurenenud on üheliikmeliste perekondade arv ja 

süvenenud üldine individualiseerumine. 

2. Kodutus on variatiivsete individuaalsete ja strukturaalsete tegurite kumuleerumise 

tagajärg. 

3. Kodutus avaldab isikule vaimset ja füüsilist mõju. Kodutukaotuse geneesi käigus 

toimub algse mitteformaalse tugivõrgustiku hõrenemine ning hiljem selle täielik 

kadumine. Kujuneb uus ebafunktsionaalne võrgustik kodutute isikute ühiskonda 

resotsialiseerumise suhtes.  

4. Kodutute ühiskonnapoolsed ootused on tagasihoidlikud. Kodu kaotanud isiku 

õigused peaksid olema rohkem riigi poolt kaitstud.  

5. Kodutute probleemide lahendamisel tuleb eristada kodutuse strukturaalseid 

põhjusi personaalsetest. Suuremat tähelepanu tuleks pöörata kodutuksjäänud isiku 

sotsiaalse tugivõrgustiku toetamisele ning meetodite arendamisele, kuidas 

kodutute olemasolevaid toimetulekuressursse parimal viisil rakendada.  

Kokkuvõttes võib öelda, et arenenud riikides on üha suuremat tähelepanu hakatud 

pöörama  strukturaalsete ja personaalsete põhjuste eristamisele kodutute probleemide 

lahendamisel. Viimastel aastatel on esile kerkinud üks tähtis aspekt – kodutute 

õigustest on hakatud rääkima. Samuti on leitud, et kodutud ei ole ainult üks 
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homogeenne segment ühiskonnas, vaid grupp erinevaid isiksusi, kelledel igaühel neist 

on oma nimi ja kodutuksjäämise lugu.  

Kaasaja Eesti ühiskonna eesmärk võiks olla jõuda olukorrani, kus kõik 

ühiskonnaliikmed osalevad väärikal ja jõukohasel viisil väärtuste loomisel ning 

saavad loodust/toodetust  ka õiglasel moel osa. Praktikas tähendab see kokkulepitud 

tegutsemist eelkõige neis sotsiaalelu valdkondades, kus on kujunenud oht pikaajaliste 

vastasseisude/väljajäetuse  kujunemiseks – näiteks läbi põlvkondade ulatuv vaesus, 

suletud muulasenklaavid, hariduslik tõrjutus, perifeeriapiirkondade kujunemine jne.   

Sotsiaalne tasakaal kui mõiste on teadagi metafoor. See on hoiak, mis väljendab soovi 

vältida ühiskonnas suuri erisusi ja vastasseise. Madala sidususega ühiskond ei talu 

suuri riske ja teravaid vastuolusid. Miljoniline kogukond  ei saa endale lubada 

ootamatuid hüppeid olukorras, kus maandumispaik on ebamäärane. Sotsiaalsed 

puhvrid ehk riskide ennetamise poliitika peaks olema  Eesti jaoks  võtmeküsimuseks. 

Preventsioon on palju odavam kui ravimine, kuid see nõuab huvi, soovi tegeleda, 

ettenägelikkust ja poliitilist ning administratiivset võimekust, et turumehhanismide 

tõrgetele efektiivselt reageerida. 
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Lisa 1  
Intervjuu küsimused 
 
Sissejuhatavad küsimused 
Vanus 
Perekonnaseis 
Laste arv 
Kus viibis intervjueerimiseelsel ööl 
 
I LAPSEPÕLV 
1. Millised olid suhted vanematega 
2. Millised olid vaneamtevahelised suhted 
3. Kuidas toimus päritoluperkonnast lahkumine 
 

II HARIDUSKÄIK 
1. Milline on omandatud haridus 
2. Kuidas toimus hariduse omandamine 
3. Mis soodustas või takistas haridsue omandamist 
4. Kas olete rahul omandatud haridusega 
 

III ISIKLIK ELU TÄISAKASVANUNA 
1. Millised on olnud suhted vastassugupoolega 
2. Millised on suhted lastega 
3. Millised on kontaktid  vanematega 
4. Milline on olnud sõpruskond 
5. Millised on isilikud harjumused –  kas tarbite sõltuvusaineid 
 

IV TÖÖELU 
1. Milline on  omandatud eriala  
2. Millised on olnud eelnevad töökohad 
3. Kuidas toimus töökaoutus viimasest töökohast 
 

V KODUKAOTUS 
1. Milline oli viimane isikliku elamispinna omamise vorm 
2. Kuidas toimus elukoha kaotus 
3. Kas süüdistate kedagi oma elukoha kaotuse pärast 
 

VI KODUTUS 
1. Millised on toimetuelkumehhanismid 
2. Milline on teie tervislik seisund 
3. Kas ja millised muutused on toimunud teis ja teie suhtlusringkonnas peale kodukaotust 
4. Millest te kõige rohkem puudst tunete 
 

VII KODUTUSE STAATUSEST VÄLJAPÄÄSEMINE 
1. Kas te olete oma olukorraga leppinud 
2. Mida olete ette võtnud olukorra parandamiseks/muutmiseks 
3. Kas te ootate mingit abi – kui jah, siis kellelt 
4. Milline on olnud sotsiaalabi toetuste ja teenuste osa teie toimetulelku soodustamisel 
 
 
 
 
 



Lisa 2  Valimi iseloomustus 
 
 
 
Res-
pon- 
dent 

Vanu
s 

Haridus  Pere- 
konna- 
seis  

Laste 
arv 

Regulaarne 
sissetulek 

Kus viibis intervjueerimis- 
eelsel ööl 

Üldhinnang (tervislik seisund, 
välimus) 

Kindla 
elukohata 
elamise aeg 

M1 43 kutsekesk  vallaline 0 puudub Ehitusjärgus olev ilma 
kommunikatsioonideta 
eramukarp (tuttava vennale 
kuuluv)  

Tervislik seisund rahuldav; hoolitsetud 
välimu s;  

1 a 
(episoodiline 

kodutu) 

M2 46 10 klassi vallaline 1 puudub Mahajäetud elamiskõlbmatu 
maja 

Füüsiline ja vaimne seisund halb, 
jalgadel haavandid; hoolitsemata 
välimus, puudub pesemisvõimalus 

2 a  

M3 55 lõpetamata 
kõrgem 

abielus 
(ei ela koos 
16.a.) 

1 puudub Tuttava poolt omaniku 
teadmata kasutada antud 
halvas seisukorras küttekehata 
tuba poollagunenud puumajas 

Füüsiline tervis rahuldav; suhteliselt 
hoolitsetud välimus; oli alkoholijoobes 

1,2 a 

M4 46 kesk lahutatud 1 Töövõimetu
spension 
1116 krooni; 
Puude toetus 
420 krooni 

Elamiskõlbmatuks tunnistatud 
elumaja (puudub vesi, kütta on 
võimalik). Elatakse ajutiselt 
tuttava loal  

Füüsiline tervis halb (raske 
liikumispuue); välimus suhteliselt 
hoolitsetud; puudub pesemisvõimalus; 
oli alkoholi tarvitanud 

10 kuud 

N1 59 10 klassi lahutatud 4  puudub Meessoost tuttava juures, 
magab põrandal, elamispind 
intervjueeritava sõnul räpane 
ja kole  
 

vaimne tervis väga halb, intervjueeritav 
nutab sageli intervjueerimise käigus, 
emotsionaalselt ebastabiilne, kohati 
agressiivne; hoolitsemata välimus 

2 a 

N2 46 kesk 
(õhtukool) 

lahutatud 0 puudub Meessoost tuttava juures Füüsiline ja vaimne seisukord hea; 
suhteliselt hoolitsetud välimus 

2,5 a 
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Lisa 3 Kodeerimise üldtabel 
 
 
 
Põhikategooria Alamkategooria Kirjeldavad koodid 
LAPSEPÕLV Pere terviklikkus kooselu mõlema vanemaga 

  vanemate lahkuminek 
  vanema surm 
 Vanematevahelised suhted rahuldav läbisaamine 
  määratlemata probleemid suhetes 
  rahvusest tingitud probleemid 
 Suhted vanematega positiivne läbisaamine 
  vanematepoolne ükskõiksus ja hoolimatus 
  kasuvanemapoolne negatiivne hoiak 
  vanemate liigne tööga hõivatus 
  füüsiline karistamine 
  vanemate alkoholitarbimine 
 Päritoluperekonnast  probleemsed suhted vanematega/põgenemine 
 lahkumise põhjused õppima-ja tööleasumine 
  elukaaslase leidmine 
  elamine koos vanematega 

HARIDUSKÄIK Hariduse omandamist varane päritoluperekonnast lahkumine 

 takistavad faktorid ebaadekvaatne toimetulek uues keskkonnas 
  sagedased elukohavahetused 
  vähene huvi õppimise vastu 
 Hariduse omandamist isiklik tahe õppida 
 soodustavad faktorid soov ennast pidevalt täiendada 
  vaimsete eelduste olemasolu 
 Haridustee katkemise terviseprobleemidest tingitud materiaalsed 
 põhjused raskused 
  vanema surmast tingitud materiaalsed raskused 
  probleemne käitumine 
  ajateenistusse värbamine 
 Hinnang omandatud rahulolu haridustasemega 
 haridustaseme kohta kahjutunne/lootuste mittetäitumine 
  võinuks olla parem haridus – hilisem leppimine 
  omandatud haridustasemega 

ISIKLIK ELU Suhete iseloomustus elukaaslae lahkumine 

TÄISKASVANUNA vastassugupoolega, elukaaslase surm 
 suhete katkemise põhjused elukaaslase põhjustatud füüsiline vägivald 
  suhete soovimatus 
 Kontaktide katkemise vanematepoolne huvi puudumine 
 põhjused  vanema(te) surm 
 päritoluperekonnaga soov olla sõltumatu 
 Suhted lastega usalduslike suhete puudumine 
  suhete vähene tähtsustamine 
  lastest loobumine 
  lastepoolne füüsiline vägivald 
 Isiklikud harjumused mõõdukas alkoholitarbimine 
  Sage alkoholitarbimine 
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TÖÖELU Töökaotuse põhjused koondamine 

  ettevõtte pankrott 
  õnnetusjuhtumist tingitud töövõimetus 
  konflikt tööandjaga 
  eneseuhkus, soovimatus alluda 
  kinnipidamisasutusse sattumine 
  tööandjapoolsete sotsiaalsete garantiide 

puudumine 
KODUKAOTUS Viimase isikliku eluruumi vanemate erastamata korter 

 omamise vorm üürilepingu alusel kasutatav eluruum 
  suulise kokkuleppe alusel kasutatav eluruum 
 Eluruumi kaotuse põhjused lähisuhete katkemine/puudumine 
  kinnipidamisasutusse sattumine 
  ajutisest töövõimetusest tingitud üürivõlgnevus 
  töövõimetuspensionile jäämine õnnetusjuhtumi 

läbi; madal töövõimetuspensioni ja puude 
toetus määr 

  omanikupoolne soov müüa eluruum 
  omandimuutus eluruumi suhtes  
  töökaotusest tingitud üürivõlgnevus 
  Üürimäärade pidev tõstmine omaniku poolt; 

sisstulekute madal määr 
KODUTUS Füsioloogiline toimetulek toiduainete saamine/palumine tuttavatelt  

  taara ja vanametalli korjamine elatise saamiseks 
  prügikastist toidu otsimine 
  töövõimetuspensioni saamine  
  raha laenamine tuttavatelt  
  toimetulekugruppide moodustamine 
  ajutine elamine sõprade/tuttavate juures 
  välitingimustes elamine 
  trepikodades ööbimine 
  harjumine olukorraga 
 Mõju füüsilisele tervisele hea või rahuldav tervislik seisund 
  halb tervislik seisund sh töövõimetuks 

tunnistamine 
 Mõju psüühilisele tervisele mitteinimväärsena tundmine 
  kurva ja õnnetuna tundmine 
  enesetapumõtete tekkimine 
  agressiivsus ja neurootilisus 
 Suhete katkemine täielik suhete katkemine lähedastega 
  suhete katkemine endiste sõpradega 
  häbitunne lähedaste, tuttavate ees 
  pereelu elamise mittevõimalikkus 
 Äärmusliku tõrjutuse  sõpradest/tuttavatest eemaldumine 
 kujunemine sidemete katkemine tööturulolijatega 
  uue suhtlusringkonna teke teiste sotsiaalselt 

tõrjututega 
 Muud kodutusega kaasnevad füüsilise vägivalla ja röövimise ohvriks 
 asjaolud langemine 
  isiklike asjade puudumine ja hoidmise 

mittevõimalikkus 
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  privaatsuse puudumine 
 
KODUTUSE Efektiivsed strateegiad olukorraga mitteleppimine, 

STAATUSEST  valmisolek muutusteks 
VÄLJAPÄÄSEMISE-  töö- ja elukoha otsimine 

STRATEEGIAD  kindlad tulevikuplaanid 
 Toimetuleku taastamist Hirmud 
 takistavad asjaolud materiaalsete ressursside puudumine enese 

raviks 
  Vaimsete ressursside puudumine 
  dokumentide puudumine 
  puudulik informatsiooni saamine ühiskonnas 

toimuvast 
  toimetulekut soodustava info mitteotsimine 
  kindla elukohapuudumise tõttu raskendatud töö 

leidmine 
  madal konkurentsivõime tööturul 
  ühiskonnapoolne stigmatiseeritus 
  isikupoolne stigmatiseeritus 
  usalduse puudumine ühiskonnas 
  suletud ringi tekkimine 
 Ootused ühiskonnapoolsele  soov leida tööd ja elamispinda 
 abile otsene abistav teenus töö leidmiseks 
  elamispind vanglast vabanenutele 
  rohkem usaldust ja tähelepanu riigi poolt 
  kindel tegevus päevaseks ajaks 
  abi igapäevaelu toimingutes 
  ootused puuduvad 
  kirikupoolne abi 
  rahaline abi 
  Institutsionaalse abi tähtsustamine 

 
 


