
           

 KINNITATUD 

Tallinna  Lastekodu 11. oktoobri 2013 

käskkirjaga nr 1-8/53 
 

Tallinna Lastekodu kodukord 

Tallinna Lastekodu (edaspidi asenduskodu) territooriumil ja ruumides kehtib Tallinna 

Lastekodu  juhataja (edaspidi juhataja) poolt kinnitatud kodukord. Kodukord hakkab 

kehtima kinnitamise momendist. Kodukord peab olema kättesaadav kõikidele asenduskodu 

klientidele,  töötajatele, külalistele  ja vabatahtlikele. Kodukorra täitmisel lähtutakse iga 

konkreetse lapse/noore füüsilistest ja vaimsetest võimetest. Kodukorra eesmärk on kaitsta 

lapsi/noori füüsilise, vaimse ja majandusliku ärakasutamise eest. Igal lapsel/noorel on 

enesemääratlusõigus, s.t ta peab olema kaasatud ja tema arvamust tuleb aktsepteerida 

last/noort  puudutavate otsuste tegemisel.  

Kodukord on avaldatud kodulehel nii eesti- kui venekeelsena.  

Kodukord vaadatakse üle vähemalt kord kahe aasta jooksul ja vajadusel viiakse sisse 

parandused/täiendused.   
 

Üldosa 

1. Igal perel on oma päevakava mida kõik peavad ka järgima. Päevakava koostatakse kõigi 

pere laste/noorte poolt  ühiselt perekoosolekul. 

2. Pere koostab ise vajalikud peresisesed regulatsioonid, mis on vajalikud pere 

igapäevaeluliste toimingute tegemiseks (koristamisgraafik, perekoosolekud, pesu pesemine 

jm) ja kõikidel pereliikmetel on kohustus nendest kokkulepetest kinni pidada. 

3.Teineteise vastu ollakse viisakad ja lugupidavad (lugupidavalt suhtuvad üksteisesse kõik 

territooriumil ja peres elavad, töötavad ning viibivad isikud). 

4. Vaimne ja kehaline vägivald ei ole lubatud ei teiste laste/noorte suhtes ega täiskasvanute 

suhtes.  
Vaimne vägivald on alandamine, mõnitamine, solvamine, ähvardamine, piinlikkuse tekitamine, eraldamine lukustatud 

ruumi jne. Kehaline vägivald on käega või mingi vahendiga löömine, tõukamine, raputamine, loopimine, küünistamine, 

ebameeldivate toitude sööma sundimine jne. 

5. Lapsed/noored ja töötajad ei tohi levitada konfidentsiaalset või pahatahtlikku infot teiste 

töötajate, laste/noorte, külaliste ja vabatahtlike kohta. 

6. Lastel/noortel on õigus avaldada oma arvamust, neid kuulatakse ära kõigis küsimustes 

mis puudutavad neid otseselt või kaudselt. 

7. Territooriumil ja ruumides viibides jälgitakse ohutusnõudeid, et tagada laste/noorte, 

töötajate, külaliste vm ning asenduskodu ja isikliku vara ohutus ja turvalisus. 

8. Lapsed/noored täidavad peretöötaja  korraldusi, mis ei lähe vastuollu Eesti Vabariigis 

kehtivate seadustega ning muude õigusaktide ning dokumentidega. 

9. Keelatud on lõhkuda või pahatahtlikult kasutada asenduskodu või teiste laste/noorte 

vara. 



10. Asenduskodu territooriumil on öörahu kella 23.00-7.00, sellel ajal peab olema 

territooriumil ja ruumides vaikus, lapsed/noored viibivad oma toas. 

11. Külaliste viibimine territooriumil ja pereruumides tuleb eelnevalt kooskõlastada 

peretöötajaga. Nõusoleku külalise viibimiseks laste/noorte tubades peab andma ka samas 

toas elav laps/noor. Peres ja territooriumil vastutab küllakutsuja külalise korrektse 

käitumise eest, vajadusel kutsub külalise korrale või palub külalisel territooriumilt lahkuda.   

12. Üldjuhul lahkuvad külalised asenduskodu territooriumilt ja perest 21.00, hilisem 

lahkumine kooskõlastatakse peretöötajaga. 

13. Asenduskodu territooriumile ja peresse ei tohi tuua võõraid esemeid, kui selline 

vajadus siiski on, siis tuleb selgitada peretöötajale eseme territooriumile/peresse toomise 

põhjust ja selle päritolu. Piisava selgituse saamiseta on peretöötajal õigus võtta ese oma 

valdusesse kuni selle päritolu väljaselgitamiseni.  

14. Asenduskodu territooriumil on tubakatoodete (sigaretid, põsk- ja ninatubakas, 

vesipiip), alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine ja omamine keelatud. 

15. Asenduskodu territooriumil ja ruumides on keelatud omada ja hoida külm- ja tulirelvi. 

16. Kodukorra rikkumisel (p. 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13) on peretöötajal õigus pöörduda abi 

saamiseks turvateenistuse poole. 

17. Kui laps/noor tunneb, et tema õigusi on peres rikutud, siis on tal õigus pöörduda abi 

saamiseks vastava üksuse juhataja, asenduskodu juhataja, lastekaitsetöötaja jne poole.  

Pere ühisreeglid 

1. Igal lapsel/noorel on  tuba voodi- ja õppimiskohaga. Toas elab maksimaalselt kaks 

last/noort. 

2. Oma tuba hoiavad lapsed/noored igapäevaselt ise korras. Kord nädalas toimub 

suurpuhastus – pühitakse/pestakse põrandad, võetakse tolmu, korrastatakse isiklikus 

kasutuses olev kapp/riiul/sahtel jne. 

3. Pereruumides ei kanta välisjalatseid. 

4. Isiklikke riideid, koolivahendeid jm isiklikke esemeid hoitakse selleks ette nähtud 

kappides/riiulitel/sahtlites. 

5. Teiste laste/noorte tubades käiakse ja neile kuuluvaid esemeid kasutatakse vaid 

toa/eseme valdajate loal ja nõusolekul.  

6. Üldjuhul laste/noorte tubade uksi ei lukustata. Lukustamine ajaks, kui toa valdaja ei viibi 

majas/korteris, toimub peretöötaja poolt ja toa valdaja soovil. Toa lukustamine lapse/noore 

soovil, kui ta viibib oma toas, toimub alati peretöötaja teadmisel ja loal. 

7. Peretöötajal ja üksuse juhil on õigus teostada järelevalvet lapse/noore toas tema asjade 

üle vaid tema enda juuresolekul ja nõusolekul. 

8. Alati arvestatakse toanaabri  ja teiste peres elavate laste/noorte ning peretöötaja 

soovidega. 

9. Lastele/noortele on tagatud peres privaatsus, s.t õigust isiklikule elule, sõpradele ja 

suhtlusringile. 



10. Lapsel/noorel on õigus mängu- ja puhkeajale ja neid on õigus kasutada nii nagu 

laps/noor soovib eelkõige lähtuvalt pere päevakavast, kuid sõltuvalt lapse/noore 

tervislikust seisundist või vanusest ka muul ajal kui päevakava seda sätestab.  

11. Lapsed/noored on vastavalt oma võimetele ja võimalustele peretöötajal abiks   

majapidamistöödes  (laua katmine, toidu valmistamine, pesu pesemine, üldruumide 

koristamine jne). Töö ei tohi olla lapsele/noorele ohtlik, tervistkahjustav ega segada 

kooliskäimist. 

12. Oma tegevustes lähtutakse säästvast tarbimisest – vee-, elektri, majapidamisvahendite, 

sideteenust jm säästev tarbimine ja mõistlik kasutamine. 

13. Perest ja territooriumilt lahkumisel informeeritakse sellest peretöötajat (kas kirjalikult 

või suuliselt) kuhu minnakse, kellega ja millal saabutakse tagasi peresse. 

Koolikohustus  

1. Kooliskäimine on iga lapse/noore õigus ja kohustus. 

2. Koolist ei puuduta ilma põhjuseta, loa puudumiseks annab perearst või peretöötaja. 

3. Õppetundidest ei lahkuta enne nende lõppu, kui see on siiski vajalik,  annab selleks loa 

klassijuhataja. 

4. Kodutööd tehakse ära, vastavalt päevakavale, peale kooli, vajadusel palutakse õpiabi 

peretöötajalt. Peretöötajal on õigus veenduda, et kodutööd on tehtud.  

 


