
JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 
 
Küünetehnik (800 tundi, algõpe) 
 
Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus 
 
Õppekava koostamise alus 
Kutsestandard „Küünetehnik, tase 4“ 
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10690554  
 
Eesmärk: kursusel osalenu teab ja oskab teha maniküüri, pediküüri, küünte disaini ja küünte 
pikendamist. 
 
Õpiväljundid:  
Kursuse lõpus õppija: 

• oskab hinnata visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda; 
• oskab korrastada kliendi küünekuju arvestades kliendi sooviga ning kasutades sobivaid 

töövahendeid ja tooteid; 
• teeb professionaalselt kätehoolduseid (mask, koorimine, jm); 
• teeb maniküüri, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid; 
• katab küüned värviga või teeb prantsuse maniküüri, arvestades värviteooria põhitõdesid 

ning kasutades sobivat tehnoloogiat, kaunistab kliendi küüned (Nailart);  
• katab/pikendab küüned, kasutades valitud tehnoloogiat, rakendades asjakohaseid ja 

ergonoomilisi töövõtteid; 
• modelleerib küünekuju, järgides küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase tulemuse 

kõikidel küüntel; 
• oskab hinnata visuaalselt jalgade ja varbaküünte üldist seisundit; 
• teeb pediküüri, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid. 

 
Sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ning soovivad omandada  
maniküüri, pediküüri, küünte disaini ja küünte pikendamise tegemiseks vajalikud 
põhiteadmised ja -oskused. 
 
Õppe alustamise tingimused:  

 Avaldus 
 Kahepoolne leping  
 Arstitõend 
 Isikuttõendav dokument 

 
Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 800 tundi, millest 540 tundi auditoorset 
tööd, 260 tundi praktilist tööd koolikeskkonnas. 
 
Õppekeskkond: Koolituse praktikabaas: Juuksurite Erakool Maridel Jõhvi ja Tallinna 
õppekohad. 
Õpe toimub kaasaegses ja tingimustele vastavates koolitusruumides, mis on varustatud tahvli, 
markerite ja dataprojektoriga ning arvutitega. 
Praktikõppe ruum on varustatud pediküüritoolide, lampidega geeli jaoks, freesiseadmete, 
ühekordsete rätikute, professionaalsete küünehooldusvahendite, desinfektsiooni- ja 
sterilisatsiooni ja teiste küünetehniku tööks vajalike vahenditega. 
 
 
 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10690554


Õppeprotsessi kirjeldus, sh. õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 
 

Õppe ülesehitus 
ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 

Auditoorne töö 8 
tundi 
 

Küünte naha haigused 
 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 16 
tundi  

Käte ja jalgade anatoomia 
 
 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 16 
tundi  

Käte hooldus 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 16 
tundi  

Jalgade hooldus  
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 8 
tundi 
 

Kosmeetiline keemia 
 
 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 72 
tundi  

Maniküür 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 60 
tundi  

Pediküür 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 48 
tundi 
 

Küünte pikendamine  vormidele 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 16 
tundi  

Pärisküünte tugevdamine geeliga  
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 48 
tundi 

Prantsuse geelmaniküür 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 16 
tundi  

Värviring 
 
 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 48 
tundi 
 

Akrüülivärvid 
 
 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 40 
tundi  

Küünte korrektsioon geeliga 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 32 
tundi  

Geelkate varvaste küüntel 
 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Auditoorne töö 96 
tundi  

Küünte disain 
Lakkidega disain 
3D-geeliga disain 
Geeli disain 

Loeng, arutelu, 
praktilised harjutused 

Praktika 
koolikeskkonnas 
8 tundi 

Käehoolduse teostamine Käehoolduse 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
8 tundi 

Jalgade hoolduse teostamine Jalgade hoolduse 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
48 tundi 

Maniküüri teostamine Maniküüri praktiline 
teostamine koolitaja 
juhendamisel 

Praktika Pediküüri teostamine  Pediküüri praktiline 



koolikeskkonnas 
40 tundi 

teostamine koolitaja 
juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
40 tundi 

Küünte pikendamisel vormide teostamine Küünte pikendamisel 
vormide praktiline 
teostamine koolitaja 
juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
16 tundi 

Pärisküünte tugevdamine geeliga  Pärisküünte 
tugevdamisel geeliga 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
24 tundi 

Prantsuse geelmaniküüri teostamine Prantsuse 
geelmaniküüri 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
20 tundi 

Küünte korrektsiooni geeliga teostamine Küünte korrektsiooni 
geeliga praktiline 
teostamine koolitaja 
juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
16 tundi 

Geelkate varvaste küüntel  Geelkate varvaste 
küüntel praktiline 
teostamine koolitaja 
juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
32 tundi 

Küünte disaini teostamine Küünte disaini 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Lõpueksam  
8 tundi 

Lõpueksam 
 

Teoreetiline ja 
praktiline teostamine 

 
 
Õppematerjalid:  

• Eesti töötervishoiu arengulugu 1918-2008. Kirjastus H. Kahn 2009 
• Loogna, G. (1996) Anatoomia atlas. Tallinn: Avita, 1996. 
• Maniküür ja pediküür. Küünehoolduse teejuht. Rosie Watson 2008 
• http://www.nailitmag.com/how-to/nail-art-tutorials  videod 
• Koolitaja poolt koostatud õppematerjal, konspekt 

 
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

 
 Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
Teoreetiline ülesanne: 
Õppija põhjendab toodete, töövahendite ja 
töömeetodite valikut, kasutab 
ergonoomilisi töövõtteid ning peab kinni 
tööhügieeni ja -ohutuse nõuetest. 
 
Praktiline ülesanne: 
Õppija demonstreerib maniküüri, küünte 
disaini ja küünte pikendamise sooritamist, 
võttes arvesse kliendi seisundit, soove ja 
vajadusi. 
 

Hinnatakse isiku sooritust: 
Õppija oskab põhjendada toodete, töövahendite ja 
töömeetodite valikut, oskab kasutab ergonoomilisi 
töövõtteid ning peab kinni tööhügieeni ja -ohutuse 
nõuetest. 
 
Maniküür, küünte disain ja küünte pikendamine on 
tehtud asjatundlikult, vastavalt kliendi eesmärgile ja 
soovidele. 
 
 
 

 

http://www.nailitmag.com/how-to/nail-art-tutorials


Väljastavad dokumendid 
 
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel 
mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja 
läbitud teemade kohta. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid 
mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. 
 
Lektorid: 
Marina Ivanova mikki419@list.ru - Juuksurite Erakooli Maridel küünetehniku eriala 
koolitaja; 
SVS-L Koolituskeskus - maniküüri ja pediküüri kursus: 
SVS-L Koolituskeskus - küünte disain ja –kasvatamine; 
STAR BEAUTY - geeli tehnoloogia kursus; 
OÜ Lively Studio - kursus „Salongi küünte maaling“. 
 
 

 
 

Koolituse maht: 800 tundi 
Koolituse maksumus: 2275 EUR  

    
 

Õppija soetab ise: 
Professionaalsed vahendid 300 EUR 
Õppematerjal 55 EUR 
 

mailto:mikki419@list.ru

