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Juuksurite Erakool Maridel ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava nimetus
Küünetehnik
(spetsialiseerumine
Geeltehnoloogia)
NailTechnician
Ногтевой техник
Õppekava kood EHIS’es
141639
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2 EKR 3 EKR 4 EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
kutsekeskharidus
x
Õppekava maht (EKAP): 60EKAP
Õppekava koostamise alus:
Kutsestandard „Küünetehnik, tase 4“ Teeninduse Kutsenõukogu26.04.2018 otsus nr 11 ja
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab küünetehniku erialal
töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused, et pakkuda kliendile heaolutunnet.
Õppekava õpiväljundid:
1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis erinevate tööturu suundumustega,
kasutades selleks erinevaid infoallikaid;
2) teenindab ilusalongis klienti iseseisvalt, rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi
töövõtteid ning järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid;

3) töötab järgides tööohutus- ja tööhügieeninõudeid ning kasutab ressursse keskkonda ja
iseennast säästvalt;
4) mõtleb loovalt, arendab ideid lähtuvalt kliendi soovidest, arvestades tema eripära ja
vajadusi;
5) katab, hooldab ja kaunistab kliendi küüsi, kasutades erinevaid tehnoloogiaid, hoolitseb
kliendi käte- ja küünte eest, rakendab asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid ning
nõustab klienti koduseks kätehoolduseks;
6) hoiab ennast kursis moetrendidega ja ajakohaste materjalidega, konkurentsis
püsimiseks täiendab end iseseisvalt, kasutab selleks erinevaid infoallikaid sealhulgas
infotehnoloogilisi vahendeid;
7) korraldab iseseisvalt oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes kui
ka konfliktolukordades ning vastutab töö lõpptulemuse eest;
8) on avatud koostööle, osaleb ja vajadusel juhib meeskonnatööd, arendab sotsiaalseid ja
enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
Õppekava rakendamine statsionaarne õpe, sihtrühmaks on vähemalt 18 aastane isik
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda isik, kes omab põhiharidust.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid
lävendi tasemel ning sooritanud kutseeksami.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Küünetehnik, tase 4 kompetentsid
…osakutse(d):
Puuduvad
Õppekava struktuur:
Õppekava maht – 60 EKAP
Põhiõpingute moodulid - 51EKAP sh praktika 15 EKAP
Valikõpingud –9 EKAP
Põhiõpingute moodulid :
1.Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused - 6 EKAP
1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis
2) mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
3) mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
4) mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel
5) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
6) omab ülevaadet küünetehniku kutsest, eriala õppekava ülesehitusest ning õppe- ja
praktikakorraldusega seonduvast
2. Klienditeeninduse alused – 2 EKAP
1) teab suhtlemise erinevaid viise ja stressi maandamise võimalusi ningkasutab neid
oma kutsealases töös
2) teab esmamulje loomise põhimõtteid ja mõistab nende tähtsust kliendiga kontakti
loomisel
3) selgitab välja kliendi soovid, ootused ja vajadused, arvestades kliendi kultuurilise
taustaga
4) mõistab kliendile töökäigust ülevaate andmise olulisust, tutvustab, nõustab ja
pakub kliendile erinevaid teenuseid ja tooteid
5) mõistab meeskonnatöö tähtsust salongis positiivse töökeskkonna loomisel
3. Loomingulise töö alused – 4 EKAP
1) Teab värvus- ja kompositsiooniõpetuse põhimõtteid ning kasutab neid oma
loomingulises töös
2) Kavandab erinevaid küünte maalinguid ja kaunistusi lähtudes kompositsiooni ja
värvusõpetuse põhimõtetest
3) Jäädvustab kavandatud ja praktiliselt tehtud töidkasutades tehnilisi vahendeid
4) Kadreerib ja komponeerib fotot lähtuvalt valitud motiivist kasutab erinevaid
failiformaate luues digikataloogi

4. Küünte kaunistamise tehnikad – 2 EKAP
1) Omab ülevaadet küünte kaunistamise kujunemisest ja tänapäeva
kaunistustrendidest
2) Teab küünte kaunistamisel kasutatavaid erinevaid tooteid ja nende
koostist,erinevate pintslite- ja disaini abivahendite kasutamise viise
3) Valmistab tööks ette küüned ja kaunistab kasutades õigeid käeasendeid, erinevaid
tooteid ning küünte kaunistamise tehnikaid arvestades värvusõpetuse ja
kompositsiooni alustega
4) Töötab rakendades ergonoomilisi töövõtteid ning järgib töö-, keskkonnaohutuse ja
hügieeni nõudeid
5. Maniküür ja kätehooldus - 4 EKAP
1) Kasutab isikukaitsevahendeid, valmistab ette töökoha ja töövahendid, hoiab
töökoha puhtana töökäigus ja töö lõppedes ning korrastab töökoha ja –vahendid
vastavalt nõuetelejärgides tööspetsiifikat
2) Võtab vastu kliendi, hindab visuaalselt kliendi käenaha ja sõrmeküünte seisundit,
vajadusel suunab kliendi kosmeetiku või nahaarsti juurde
3) Selgitab välja kliendi soovid ja ootused hooldusele, tutvustab kliendile pakutavaid
teenuseid ning seab kliendi hoolduseks valmis, tagab vajaminevate materjalide
olemasolu
4) Teeb maniküüri lähtudes esteetilisest lõpptulemusest,töötab ergonoomiliste
töövõtetega järgides tööohutus- ja hügieeninõudeid, nõustab klienti koduseks
kätehoolduseks
5) Mõistab desinfektsiooniplaani koostamise vajalikkust ettevõttes tulenevalt
sotsiaalministeeriumi määrusest „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste
osutamisele’’
6. Anatoomia ja füsioloogia alused – 2 EKAP
1) Teab inimese vabaosa luid, liigeseid ja lihaseid ning nende funktsioone, küüne

koostist ja ehitust
2) Teab levinumaid käenaha- ja küüntehaiguste tunnuseid, nakkusohtlikkust ja nende
vältimise võimalusi, mõistab hoolduse põhimõtteid käenaha- ja küüntehaiguste
korral
3) Annab vajadusel esmaabi
7. Geelküünte katmine/pikendamine, hooldamine ja eemaldamine – 16 EKAP
1) Teab küünte katmisel geeliga kasutatavaid erinevaid tooteid, nende koostist ja
kasutamisviise.
2) Teab geelküünte paigaldamise näidustusi ja vastunäidustusi ning arvestab
nendega kunstküünte paigaldamisel
3) Planeerib tööaja vastavalt töögraafikule, valmistab ette töökoha ja –vahendid
vastavalt töö iseloomule ja nõuetele
4) Kasutab isikukaitsevahendeid järgides tööspetsiifikat
5) Mõistab desinfektsiooniplaani tähtsust ettevõttes
6) Selgitab välja kliendi soovid ja ootused
7) Valmistab kliendi küüned tööks ette, paigaldab geelküüned kasutades erinevaid
tehnikaid ja materjale ning kujundab küüsi vastavalt kliendi soovile
8) Töötab ergonoomiliste töövõtetega järgides tööohutuse, - hügieeni- ja
jäätmekäitlusnõudeid ning säästliku materjalikasutuse põhimõtteid kogu hoolduse
käigus
9) Hoiab korras oma töökoha hoolduse ajal, lõpetab hoolduse, puhastab ära oma
töökoha ja töövahendid, kasutades selleks sobivaid puhastusaineid ja – vahendeid,
säilitab töövahendeid vastavalt nõuetele
10) Valib kliendi naturaalsest küünest lähtuvalt sobivad tooted ja vajadusel valib
hoolduse käigus uued, et tagada parem püsivus
11) Teab geelküünte hooldamise põhimõtteid ja arvestab nendega kunstküünte
hooldamisel
12) Eemaldab hoolduse käigus küüntelt vana materjali, eemaldab vajadusel õhumullid
ja taastab murdunud küüned

13) Hooldab geelküüned kasutades sobivaid tehnikaid ja materjale ning kujundab
küüsi vastavalt kliendi soovile
14) Teab geelküünte eemaldamise põhimõtteid ja arvestab nendega kunstküünte
eemaldamisel
15) Eemaldab naturaalselt küüneplaadilt kunstmaterjali naturaalset küünt säästvalt ja
teostab sobivat järelhooldust
8. Praktika 15 EKAP
1) Planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt praktikajuhendist
2) Tutvub ilusalongi töökorraldusega, sh tööhügieeni ja töökoha korrashoiunõuetega
3) Töötab juhendamisel praktikasalongis, järgib salongi töökorraldusest tulenevaid
nõudeid ja hügieeninõudeid, kannab sobivat tööriietust ja – jalanõusid, on
korrektse välimusega, kasutab ergonoomilisi ning ohutuid töövõtteid
4) Võtab vastu kliendi, selgitab välja tema soovid, paigaldab, hooldab geelküüsi ja
soovi korral eemaldab geelküüned kliendi sõrmedelt, järgides kliendikeskset
teenindust, soovitab kliendile hooldusvahendeid koduseks hoolduseks, suhtleb
kliendiga korrektses eesti keeles.
5) Täidab iga tööpäeva lõpus praktikapäeviku, kus märgib lühidalt, mida tegi
6) Praktika lõppedes koostab praktikaaruande ja esitleb koolis
Valikõpingute moodulid – 9 EKAP (nimetused ja maht) ( kuna kutsestandardis on
kirjeldatud kaks vabalt valitavat kompetentsi (B.2.7 ja B.2.8) on võimalik neid lisaks kooli
poolt koostatud moodulitele valikõpingutes käsitleda)
1. Juhendamine ja juhtimine – 2 EKAP
2. Pediküür – 4 EKAP
3. Erialane eesti keel – 3 EKAP
Valikõpingute moodulite nimetused, maht ja nende valimise võimalused
Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 9 EKAP ulatuses ning õigus valida

valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli
õppekorralduseeskirjas sätestatud korras (Kutseharidusstandard § 8 (7) nõue, kindlasti
märkida )
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Marina Kulkova
Amet: Juhatuse liige
Telefon: 55605906
e- aadress: miita@mail.ru
Märkused
Mooduli rakenduskava aadress kooli kodulehel: www.maridel.ee
Lisad:
Lisa 1 - kutsestandardi kompetentside (toetuskirjas märgitud kompetentside) ja õppekava
põhiõpingute moodulite vastavuse tabel

Kutsestandardis „Küünetehnik, tase 4“ esitatud kompetentsusnõuete ja õppekava „Küünetehnik“ põhiõpingute
moodulite õpiväljundite vastavustabel

Eriala õppekava põhiõpingute moodulid

4. soovitab kliendile hooldustooteid koduseks naha- ja
küünehoolduseks, arvestades naha- ja küüne seisukorda;
5. lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib
kokku järgmise teenuse aja
B.2.3 Maniküür/kätehooldus
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja
töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab
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Anatoomia ja füsioloogia
alused

x

Kompositsiooni ja
värviõpetus

Geelküünte
katmine/pikendamine,
hooldamine ja
eemaldamine

2. selgitab välja kliendi soovi ja ootuse teenuse osas ning soovitab
kliendile sobiva teenuse kliendi enesetunnet riivamata ning
lähtudes küünte ning käte seisukorrast
3. teenindades klienti, annab töökäigust ülevaate;

x

Maniküür ja kätehooldus

1. loob positiivse kontakti, lähtudes klienditeeninduse heast tavast;

Küünte kaunistamise
tehnikad

B.2.1 Enda ja töökoha ettevalmistamine
1. valmistab töökoha ette, lähtudes sotsiaalministri määrusest
„Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“;
2. valmistab ennast tööpäevaks ette, kasutades
isikukaitsevahendeid (tööriided, kindad, tolmumask, vajadusel
kaitseprillid jne);
3. koostab desinfektsiooniplaani lähtudes toodetest, mida
kasutatakse salongi hügieenis, järgib seda ning tutvustab töötajatele
B.2.2 Klienditeenindus

Klienditeeninduse alused

Karjääri planeerimine ja
ettevõtluse alused

Kompetentsi nimetus ja tegevusnäitajad kutsestandardis
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pöörduda nahaarsti juurde;
3. korrastab kliendi küünekuju, arvestades kliendi sooviga ning
kasutades sobivaid töövahendeid ja tooteid;
4. parandab vajadusel naturaalse küüne, kasutades sobivat
parandamise meetodit;
5. töötleb küünenahkasid, arvestades nende seisukorda, kasutades
klassikalise maniküüri töövõtteid;
6. kreemitab käed sobivas etapis arvestades tehnoloogiat ja
küünekatmise tehnoloogiat (küünelakiga lakkimine, geellakkimine),
kasutades klassikalise maniküüri töövõtteid;
7. lakib küüned küünelakiga või geellakiga, lähtudes kliendi soovist.
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8. teeb vajadusel täiendavaid lisahooldusi kätele (mask, koorimine)

B.2.4 Küünte katmine/pikendamine geelmaterjaliga
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja
töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel soovitab
pöörduda nahaarsti juurde;
3. valmistab küüneplaadi ette ja eemaldab küüneplaadilt küünenaha,
kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid;
4. katab/pikendab küüned, kasutades valitud tehnoloogiat;;
5. modelleerib küünekuju, järgides küünekuju geomeetriat ja tagades
ühtlase tulemuse kõikidel küüntel, viimistleb küünevalli vabaserva
aluse
6. katab küüned värviga või teeb prantsuse maniküüri, arvestades
värviteooria põhitõdesid ning kasutades sobivat tehnoloogiat
kaunistab kliendi küüned ning viimistleb küüned kattegeeli või –lakiga

B.2.5 Küünte hooldamine geelmaterjaliga
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja
töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel
soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. eemaldab vana materjali, kasutades küüneviili või sobivat
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eemaldamiseks mõeldud toodet.
4. valmistab küüneplaadi ette ja eemaldab küüneplaadilt
küünenaha, kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid;
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5. katab/pikendab/parandab küüned, kasutades valitud
tehnoloogiat;
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6. modelleerib küünekuju, järgides küünekuju geomeetriat ja
tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel, viimistleb küünevalli
vabaserva aluse;
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7. katab küüned värviga või teeb prantsuse maniküüri, kasutades
sobivat tehnoloogiat ja viimistleb küüned kattegeeli või –lakiga
B.2.6 Geelmaterjali eemaldamine küünelt
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja
töövõtteid;
2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel
soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
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3. eemaldab vana materjali, kasutades küüneviili või sobivat
eemaldamiseks mõeldud toodet;
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4. ühtlustab küüneplaadile jäänud materjali jäägid poleeriga,
kahjustamata küüneplaati;
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5. teeb klassikalise maniküüri
VALITAVAD KOMPETENTSID
B.2.7 Küünte hooldamine/katmine geellakiga
1. puhastab enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja
töövõtteid;
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2. hindab visuaalselt käenaha ja küünte seisukorda, vajadusel
soovitab pöörduda nahaarsti juurde;
3. modelleerib kliendi küünekuju, tagades ühtlase kuju kõikidel
küüntel;
4. parandab vajadusel naturaalse küüne, kasutades geellakile
sobivat parandamise meetodit
5. töötleb küünenahkasid, arvestades nende seisukorda, kasutades
klassikalise maniküüri töövõtteid;
6. katab küüned geellakiga, lähtudes kliendi soovist
7. kreemitab käed, kasutades klassikalise maniküüri töövõtteid
B.2.8 Pediküür
1. puhastab enda käed ja kasutab isikukaitse vahendeid, puhastab ja
leotab kliendi jalad enne hooldust;
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2. hindab visuaalselt jalgade ja varbaküünte üldist seisundit;
võimalike küünte- ja nahahaiguste kahtluse korral suunab arsti
juurde;
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3. lõikab ja viilib küüsi, arvestades varba- ja naturaalse küüne
kujuga, tagades korrektse lõpptulemuse; korrastab küünenahad,
kasutab jalahoolduseks ettenähtud töövahendeid ja tooteid;
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4. eemaldab nahapaksendid, kasutades sobivaid töövahendeid;
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5. koorib, kreemitab ja teeb klassikalist jalamassaaži, kasutades
sobivaid tooteid, arvestades küünekatmise tehnoloogiat
(küünelakiga lakkimine, geellakkimine jm);katab küüned vastavalt
kliendi soovile.
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KUTSET LÄBIV KOMPETENTS
B.2.9 Küünetehnik, tase 3 kutset läbiv kompetents
1. järgib hügieeninõudeid, lähtudes sotsiaalministri määrusest
„Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“;
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2. loob turvalise, eelarvamuste vaba ja mugava õhkkonna; suhtleb
professionaalselt, kuulates klienti ja hoides informatsiooni
konfidentsiaalsena; konfliktsituatsiooni ilmnemisel kaasab vajadusel
juhendaja;
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3. järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid, lähtudes töötervishoiu ja
tööohutuse seadusest;
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4. kasutab materjale keskkonnasõbralikult;
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5. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
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6. omab teadmisi käte- ja jalgade anatoomiast;

x

7. omab teoreetilisi teadmisi geeltehnoloogias
8. tunneb ära erinevaid küüne- ja nahahaiguseid.
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