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Esmaõppe 3. tasemete õppekava 
 

 

 



 

JUUKSURITE  ERAKOOL MARIDEL 

Õppekavarühm   Iluteenindus 

Õppekava nimetus  Küünetehnik (nimetus eesti keeles)   

Nail technician (nimetus inglise keeles)  

Ногтевой техник (nimetus vene keeles)  

Õppekava kood EHISes   141639 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA  JÄTKUÕPPE 

ÕPPEKAVA  

EKR 2 EKR 3 
EKR 4 

kutsekeskharidus 
EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

   x         

Õppekava maht (EKAP):  15 

Õppekava koostamise alus:  Kutsestandard Küünetehnik tase 3 kinnitatud 08.05.2014 

Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 16 

Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 

„Kutseharidusstandard“ 

    Eriala õppekava läbimisel õpilane:  
1. väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis erinevate tööturu suundumustega, 
kasutades selleks erinevaid infoallikaid; 
2. teenindab ilusalongis klienti, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid; 
3. teenindab klienti  iseseisvalt vähesel määral muutuvas töösituatsioonis, rakendades 
asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid; 
4. järgib teenindusstandardit, tööohutus- ja tööhügieeninõudeid ning kasutab ressursse 
keskkonda  ja iseennast säästvalt; 
5. katab ja kaunistab kliendi küüsi, kasutades erinevaid tehnoloogiaid, hoolitseb kliendi 
käte- ja küünte eest, rakendab asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid ning nõustab klienti 
koduseks käte hoolduseks; 
6. hoiab ennast kursis moetrendidega, konkurentsis püsimiseks täiendab end iseseisvalt, 
kasutab selleks internetti ja teisi infoallikaid; 
7. korraldab iseseisvalt oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes 
olukordades ning  vastutab töö lõpptulemuse eest;  
8. on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid 
pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. 
Sihtrühm: Keskharidusega õpilased 
Õppekava rakendamine statsionaarne õpe, sihtrühmaks on keskharidusega isik 

Nõuded õpingute alustamiseks: Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta 
põhihariduse olemasolu 



Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud 
eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel sh õpilane tõendab õpingute vältel 
omandatud kompetentsust alljärgnevalt: 
1. Sooritab teoreetiliste teadmiste testi 
2. Sooritab klienditeeninduse hoolitsuste praktilise töö ja esitleb seda 
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: 
Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega 

Õpingute läbimisel omandatav(ad)  

… kvalifikatsioon(id): Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse 

kutsele „Küünetehnik, tase 3“ vastavad kompetentsid 

… osakutse(d):  puuduvad 

 

Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht) Puuduvad 

Õppekava kontaktisik  

ees- ja perenimi: Marina Kulkova 

ametikoht: Kooli juhataja 

telefon: 55605906 

e-post: maridel@hot.ee 

Lisa 1 Kutsestandardi küünetehniku tase3 kompetentside ja küünetehniku õppekava 

moodulite vastavuse tabel 

Moodulite rakenduskavad : 

http://www.maridel.ee/docs/Oppekava_Kuunetehnik_15_EKAP.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Õppekava struktuur  

Põhiõpingute moodulid  15 EKAP 

Nimetus Maht Õpiväljundid 

Sissejuhatus 

kutseõpingutesse 

1 EKAP 1) omab ülevaadet küünetehniku kutsest, eriala 
õppekava ülesehitusest ning õppe- ja 
praktikakorraldusega seonduvast; 
2) omab ülevaadet küünetehniku töö iseloomust ja 
töökeskkonnast, küünetehniku erialal tööjõuturul 
toimuvast; 
3) tunneb ülevaatlikult küünetehniku töö ajalugu ja 
arengutrende; 
4) mõistab küünetehniku tööiseloomu ja -
keskkonda, tunneb iluteenindust puudutavaid õigusakte. 

Karjääriplaneerimine 

ja ettevõtlus  

3 EKAP 1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste 
langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis; 
2) selgitab enda ja ettevõtte toimimist 
turumajanduse tingimustes; 
3) mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas; 
4) saab aru oma õigustest ja kohustustest 
töökeskkonnas tegutsedes; 
5) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. 

Kätehooldus 2 EKAP 1) teab ülajäseme vabaosa luid, liigeseid ja lihaseid 
ning nende funktsioone, küüne koostis ja ehitust; 
2) teab levinumaid käenaha- ja küüntehaiguste 
tunnuseid, nakkusohtlikkust ja nende vältimise 
võimalusi, mõistab hoolduse põhimõtteid käenaha- ja 
küüntehaiguste korral; 
3) teab töögraafiku koostamise vajadust ning 
planeerib oma tööaja vastavalt sellele; 
4) valmistab ette töökoha ja –vahendid, hoiab 
töökoha puhtana töökäigus ja töö lõppedes ning 
korrastab töökoha ja – vahendid vastavalt nõuetele; 
5) võtab vastu kliendi, hindab visuaalselt kliendi 
käenaha ja sõrmeküünte seisundit, vajadusel suunab 
kliendi kosmeetiku või nahaarsti juurde; 
6) selgitab välja kliendi soovid ja ootused 
hooldusele, tutvustab kliendile pakutavaid teenuseid 
ning seab kliendi hoolduseks valmis; 
7) viilib küüned, korrastab küünenahad ja teeb 
kätemassaaži kasutades sobivaid hooldusvahendeid 
ning –tooteid, töötab ergonoomiliste töövõttega järgides 
tööohutus- ja hügieeninõudeid, nõustab klienti 
koduseks kätehoolduseks vastavalt tehtud tööle, 
soovitab kliendile hooldustooteid arvestades käenaha ja 



sõrmeküünte seisukorda, lõpetab teenindussituatsiooni 
positiivselt. 

Küünte katmise 

tehnikad 

4 EKAP 1) teab küünte katmisel ja kaunistamisel 
kasutatavaid erinevaid tooteid, nende koostist ja 
kasutamise viise; 
2) teab kunstküünte paigaldamise erinevaid viise, 
näidustusi ja vastunäidustusi ning arvestab nendega 
kunstküünte paigaldamisel; 
3) planeerib tööaja vastavalt töögraafikule, 
valmistab ette töökoha ja –vahendid vastavalt töö 
iseloomule ja nõuetele; 
4) selgitab välja kliendi soovid ja ootused, 
tutvustab kliendile pakutavaid teenuseid; 
5) valmistab kliendi küüned tööks ette, paigaldab 
kunstküüsi kasutades erinevaid tehnikaid ja materjale 
ning kujundab küüsi vastavalt kliendi soovile; 
6) töötab ergonoomiliste töövõtetega järgides 
tööohutuse, - hügieeni- ja jäätmekäitlusnõudeid ning 
säästliku materjalikasutuse põhimõtteid kogu hoolduse 
käigus; 
7) hoiab korras oma töökoha hoolduse ajal, lõpetab 
hoolduse, puhastab ära oma töökoha ja töövahendid, 
kasutades selleks sobivaid puhastusaineid ja- 
vahendeid, säilitab töövahendeid vastavalt nõuetele. 

Erialane eesti keel  1 EKAP 1. Mõistab erialast terminoloogiat, teab töövahendite ja 
toodete nimetusi 
2. Suhtleb  kliendiga võõrkeeles otsesuhtluses ja 
telefoni teel. 
3. Nõustab klienti, selgitab küünetehniku  tehnoloogiat  
põhimõtteid 

Praktika  4 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 kliendile kunstküüned lähtuvalt kliendi 
soovist ja vajadusest, järgides kliendikeskset teenindust, 
soovitab kliendile hooldusvahendeid koduseks 
hoolduseks; 
5) täidab iga tööpäeva lõpus praktikapäeviku, kus 



märgib lühidalt, mida tegi; 
6) praktika lõppedes koostab praktika aruande ja 
esitleb koolis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lisa 1  
 
Kutsestandardi küünetehniku tase3 kompetentside ja küünetehniku õppekava moodulite 
vastavuse tabel 
 

Kutsestandardist 
tulenevad kompetentsid 

 
 
 
 

Küünetehniku õppekava moodulid  
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KOHUSTUSLIKUD 
KOMPETENTSID 

     
 

Töökoha, seadmete ja 
vahendite ettevalmistamine 

ja korrashoid 
  x x x x 

Kätehooldus   x  x x 

Küünte katmine    x x x 

Teenindamine  x x x x x 

KUTSET LÄBIVAD 
KOMPETENTSID 

      

Töökeskkonnaohutus x x x x x  

Keeleoskus   x x x x 

 
X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi 

 

 

 

 

 

 


