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KOOSKÕLASTATUD
kooli nõukogu poolt 18.02.2019
protokoll nr 1-2/3
KINNITATUD
direktori 18.02.2019
käskkirjaga nr 1-9/9

KURESSAARE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA
KÜÜNETEHNIK
60 EKAP

Õppekavarühm
Õppekava nimetus

Kuressaare Ametikooli KOOLI ÕPPEKAVA
Juuksuritöö ja iluteenindus
Küünetehnik
(spetsialiseerumine
Geelitehnoloogia)
Nail Technician

Õppekava kood EHIS’es
207579
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2 EKR 3 EKR
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
4
kutsekeskharidus
x
Õppekava maht (EKAP): 60 EKAP
Õppekava koostamise alus:
Kutsestandard „Küünetehnik, tase 4“ Teeninduse Kutsenõukogu 26.04.2018 otsus nr 11 ja Vabariigi
Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab küünetehniku erialal iseseisvaks
töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja
elukestvaks õppeks.
Õppekava õpiväljundid:
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 hooldab kliendi küüsi kasutades sobilikku tehnoloogiat, hoolitseb kliendi käte- ja
küünte eest, rakendab asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid ning soovitab kliendile
hooldustooteid koduseks kätehoolduseks;
6) hoiab ennast kursis moetrendidega, konkurentsis püsimiseks täiendab end iseseisvalt,
kasutab selleks erinevaid infoallikaid sealhulgas infotehnoloogilisi vahendeid;
7) korraldab oma tööd vastavalt juhistele, 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.sh
Õppekava rakendamine (sihtrühmadele ja kasutatavatele õppevormidele)
Õppekava rakendatakse isikule, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus. Statsionaarne õpe, koolija/või töökohapõhine õppevorm.
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.
Kui kutse- või erialal ei ole kutseeksami sooritamine võimalik, lõpetatakse õpingud lõpueksamiga.
Erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib
asendada kutseeksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
küünetehnik, tase 4 kompetentsid
…osakutse(d):
puuduvad
Õppekava struktuur:
Õppekava maht – 60 EKAP
Põhiõpingute moodulid ja maht – 51 EKAP, sh praktika 15 EKAP

M1. Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused (8 EKAP, sh 2 EKAP praktika)

1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis;

2) mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;
3) kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas;
4) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
M2. Töö ettevalmistamine ja töökoha korrashoid (4 EKAP, sh 2 EKAP praktikat)

1) järgib tööprotsessis tööohutuse- ja hügieeninõudeid, kasutab ressursse ennast ja keskkonda
säästvalt;

2) valmistab ette töökoha kliendi teenindamiseks;
3) koristab töökoha iseenda tervist ja keskkonda säästvalt, kasutades sobivaid puhastusaineid ja
–vahendeid.

M3. Anatoomia ja nahahaiguste alused (3 EKAP, sh 1 EKAP praktikat)
1) teab üla- ja alajäseme vabaosa luid, liigeseid ja lihaseid ning nende funktsioone, küünte
koostist, naha ja küünte ehitust, rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktilistes töödes;
2) teab levinumaid naha- ja küünte haiguste tunnuseid, nakkusohtlikkust ja nende vältimise
võimalusi, mõistab hoolduse põhimõtteid naha- ja küünte haiguste korral, rakendab
omandatud teoreetilisi teadmisi praktilistes töödes;
3) annab kliendile vajadusel esmaabi vastavalt vigastuse iseloomule, suhtleb Häirekeskusega.
M4. Kätehoolitsused (3 EKAP, sh 1 EKAP praktikat)

1) hindab käenaha ja sõrmeküünte seisundit ja nõustab klienti hooldustoodete osas;
2) hooldab käenaha ja sõrmeküüned, järgides protseduurile esitatavaid nõudeid.
M5. Geelküünte katmine, pikendamine, hooldamine ja eemaldamine (23 EKAP, sh 7 EKAP
praktikat)

1) tunneb küüne katmisel geeliga kasutatavaid erinevaid tooteid, nende koostist ja tehnoloogiaid;
2) teab geelküünte paigaldamise näidustusi ja vastunäidustusi ning arvestab nendega
kunstküünte paigaldamisel;
3) teab geelküünte paigaldamise, hooldamise, eemaldamise erinevaid töövõtteid ja vahendeid
ning rakendab neid praktilises töös;
4) nõustab klienti küünte koduhoolduses arvestades näidustuste ja vastunäidustustega, järgib
kliendikeskset teenindust.
M6. Praktiline klienditeenindus (2 EKAP)

1) planeerib ja teeb õpitud käte või jalgade hoolitsuse vastavalt kliendi soovile, annab soovitusi

tema küünte ja käenaha eripärast lähtudes, vastavalt kliendi soovile katab kas kliendi küüned
geelmaterjaliga, teeb geelihoolduse või eemaldab vana geeli. Suhtleb võõrkeelse kliendiga
inglise keeles;
2) teenindab klienti järgides kliendikeskse teeninduse põhimõtteid, arvestab tööohutuse-,
hügieeni ja keskkonnanõudeid, rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid ergonoomilisi
töövõtteid.
M7. Loomingulise töö alused (5 EKAP, sh 1 EKAP praktikat)

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 tööd kasutades tehnilisi vahendeid.

M8. Küünte kaunistamise tehnikad (3 EKAP, sh 1 EKAP praktikat)
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 küüned ette ja kaunistab kasutades õigeid käeasendeid, erinevaid tooteid,
küünte kaunistamise tehnikaid arvestades värvusõpetuse ja kompositsiooni alustega;
4) töötab rakendades ergonoomilisi töövõtteid ning järgib töö-, keskkonnaohutuse ja
hügieeninõudeid, klienditeeninduse head tava.
Valikõpingute moodulid ja maht – 9 EKAP
Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 9 EKAP ulatuses ning õigus valida valikmooduleid kooli
teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud
korras. Valikõpingu moodul avatakse juhul, kui kursuse õppijatest vähemalt 50% on selle valinud.
Selgete eelistuste puudumisel valitakse kõige enam soovijaid kogunud valikmoodulid.
M9. Ripsmetehnika (2 EKAP)
M10. Jalgade hoolitsused ja klassikaline pediküür (3 EKAP)
M11. Jumestamise alused (2 EKAP)
M12. Erialane soome keel (2 EKAP)
Spetsialiseerumised - puuduvad
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Kätlin Poopuu
Amet: sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja
Telefon: 506 8383
e-post: kätlin.poopuu@ametikool.ee
Märkused
Mooduli rakenduskava aadress kooli kodulehel: https://ametikool.ee/et/moodulite-rakenduskavad
Lisa 1 - Kutsestandardi kompetentsusnõuete ja õppekava õpiväljundite vastavustabel
Lisa 2 – Õppekava moodulite õpiväljundite ja kutseharidusstandardis kirjeldatud õpiväljundite
võrdlus
Lisa 3 - Uue õppekava avamise vajalikkuse põhjendus

Lisa 1
Kutsestandardi kompetentsusnõuete ja õppekava õpiväljundite vastavustabel
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Lõimitud praktika

x

Küünte kaunistamise tehnikad

Praktiline klienditeenindus

x

Loomingulise töö alused

Geelküünte katmine, pikendamine,
hooldamine ja eemaldamine

x

Anatoomia ja nahahaiguste alused

Kätehoolitsused

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

Töö ettevalmistamine ja töökoha
korrashoid

Kompetentsi nimetus ja tegevusnäitajad kutsestandardis

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse
alused

Eriala õppekava põhiõpingute moodulid
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1. loob positiivse kontakti, lähtudes klienditeeninduse heast tavast;

x

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;
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4. soovitab kliendile hooldustooteid koduseks naha- ja küünehoolduseks, arvestades
naha- ja küüne seisukorda;

x

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 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.
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;
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3. eemaldab vana materjali, kasutades küüneviili või sobivat eemaldamiseks
mõeldud toodet.
4. valmistab küüneplaadi ette ja eemaldab küüneplaadilt küünenaha, kasutades
sobivaid töövõtteid ja -vahendeid;
5. katab/pikendab/parandab küüned, kasutades valitud tehnoloogiat;
6. modelleerib küünekuju, järgides küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase
tulemuse kõikidel küüntel, viimistleb küünevalli vabaserva aluse;
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;
3. eemaldab vana materjali, kasutades küüneviili või sobivat eemaldamiseks
mõeldud toodet;
4. ühtlustab küüneplaadile jäänud materjali jäägid poleeriga, kahjustamata
küüneplaati;
5. teeb klassikalise maniküüri
VALITAVAD KOMPETENTSID
B.2.8 Pediküür
1. puhastab enda käed ja kasutab isikukaitse vahendeid, puhastab ja leotab kliendi
jalad enne hooldust;
2. hindab visuaalselt jalgade ja varbaküünte üldist seisundit; võimalike küünte- ja
nahahaiguste kahtluse korral suunab arsti juurde;
3. lõikab ja viilib küüsi, arvestades varba- ja naturaalse küüne kujuga, tagades
korrektse lõpptulemuse; korrastab küünenahad, kasutab jalahoolduseks ettenähtud
töövahendeid ja tooteid;
4. eemaldab nahapaksendid, kasutades sobivaid töövahendeid;
5. koorib, kreemitab ja teeb klassikalist jalamassaaži, kasutades sobivaid tooteid,
arvestades küünekatmise tehnoloogiat (küünelakiga lakkimine, geellakkimine jm);
6. katab küüned vastavalt kliendi soovile.
KUTSET LÄBIV KOMPETENTS
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B.2.9 Küünetehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents
1. järgib hügieeninõudeid, lähtudes sotsiaalministri määrusest
„Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“;
2. loob turvalise, eelarvamuste vaba ja mugava õhkkonna; suhtleb professionaalselt,
kuulates klienti ja hoides informatsiooni konfidentsiaalsena; konfliktsituatsiooni
ilmnemisel kaasab vajadusel juhendaja;
3. järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid, lähtudes töötervishoiu ja tööohutuse
seadusest;
4. kasutab materjale keskkonnasõbralikult;
5. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
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6. omab teadmisi käte- ja jalgade anatoomiast;
7. tunneb ära erinevaid küüne- ja nahahaiguseid.
8. Kasutab arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamisskaala tasemele “Iseseisev
kasutaja”
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Lisa 2
Õppekava moodulite õpiväljundite ja kutseharidusstandardis kirjeldatud õpiväljundite
võrdlus
KHS § 22. neljanda taseme kutseõppe
õpiväljundid
1. Kutse- ja erialased teadmised:
teab ja tunneb kutse- ja eriala põhjalikult,
sealhulgas tunneb ja rakendab kutseala
põhimõtteid, teooriaid, tehnoloogiaid nii
tavapärastes kui ka uudsetes
töösituatsioonides.

2. Kutse- ja erialased oskused ning
iseseisvuse ja vastutuse ulatus:
1) oskab iseseisvalt täita oma kutse- või
erialal keerukaid ja mitmekesiseid,
uudseid lahendusi eeldavaid
tööülesandeid;
2) vastutab oma tööülesannete täitmise
eest.

Õppekava moodulite õpiväljundid
Omandamine toimub läbi käsitletavate
teemade ja hindamisülesannete järgnevates
põhiõppemoodulites ja õpiväljundite kaudu:
M2. Töö ettevalmistamine ja töökoha
korrashoid
ÕV1. järgib tööprotsessis tööohutuse- ja
hügieeninõudeid, kasutab ressursse ennast ja
keskkonda säästvalt
ÕV3. koristab töökoha iseenda tervist ja
keskkonda säästvalt, kasutades sobivaid
puhastusaineid ja –vahendeid
M4. Kätehoolitsused
ÕV1. hindab käenaha ja sõrmeküünte
seisundit ja nõustab klienti hooldustoodete
osas
ÕV2. hooldab käenaha ja sõrmeküüned
järgides protseduurile esitatavaid nõudeid
M5. Geelküünte katmine, pikendamine,
hooldamine ja eemaldamine
ÕV1. teab küünte katmisel geeliga
kasutatavaid erinevaid tooteid, nende
koostist ja tehnoloogiaid
ÕV2. teab geelküünte paigaldamise
näidustusi ja vastunäidustusi ning arvestab
nendega kunstküünte paigaldamisel
ÕV3. teab geelküünte paigaldamise,
hooldamise ja eemaldamise erinevaid
töövõtteid ja vahendeid ning rakendab neid
praktilises töös
Omandamine toimub läbi käsitletavate
teemade ja hindamisülesannete järgnevates
põhiõppemoodulites ja õpiväljundite kaudu:
M2. Töö ettevalmistamine ja töökoha
korrashoid
ÕV1. järgib tööprotsessis tööohutuse- ja
hügieeninõudeid, kasutab ressursse ennast ja
keskkonda säästvalt
ÕV2. valmistab ette töökoha kliendi
teenindamiseks
ÕV3. koristab töökoha iseenda tervist ja
keskkonda säästvalt, kasutades sobivaid
puhastusaineid ja –vahendeid
M4. Kätehoolitsused
ÕV1. hindab käenaha ja sõrmeküünte
seisundit ja nõustab klienti

3. Õpipädevus:
1) õpib ja täiendab end iseseisvalt ja
ennastjuhtivalt;
2) hindab ja analüüsib oma teadmiste
taset.

4. Suhtluspädevus:

1) põhjendab oma seisukohti

üksikasjalikult ja väljendab neid ka
uudsetes situatsioonides nii suuliselt
kui kirjalikult;
2) kasutab kutse- ja erialaste
probleemide lahendamisel spetsiifilisi
infoallikaid, hindab kasutatava
informatsiooni usaldusväärsust ja
tõesust.

ÕV2. hooldab käenaha ja sõrmeküüned,
järgides protseduurile esitatavaid nõudeid
M5. Geelküünte katmine, pikendamine,
hooldamine ja eemaldamine
ÕV1. teab küünte katmisel geeliga
kasutatavaid erinevaid tooteid, nende
koostist ja tehnoloogiaid
ÕV2. teab geelküünte paigaldamise
näidustusi ja vastunäidustusi ning arvestab
nendega kunstküünte paigaldamisel
ÕV3. teab geelküünte paigaldamise,
hooldamise ja eemaldamise erinevaid
töövõtteid ja vahendeid ning rakendab neid
praktilises töös
M6. Praktiline klienditeenindus
ÕV1. planeerib ja teeb käte või jalgade
hoolitsuse vastavalt kliendi soovile, annab
soovitusi tema küünte ja käenaha eripärast
lähtudes, vastavalt kliendi soovile katab kas
kliendi küüned geelmaterjaliga, teeb
geelihoolduse või eemaldab vana geeli;
suhtleb võõrkeelse kliendiga inglise keeles
ÕV2. teenindab klienti järgides kliendikeskse
teeninduse põhimõtteid, arvestab
tööohutuse-, hügieeni ja keskkonnanõudeid,
rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid
ergonoomilisi töövõtteid
Läbiv kõikides põhiõppemoodulites, kuid
lisaks ka valikmoodulites, mille läbimisel
suunatakse õppijat laiendama oma
küünetehniku oskusi täiendama teiste
lihtsamate iluteenuste osutamisele
Nt: ripsmete, kulmude korrigeerimine ja
värvimine
Ripsmetehnika
Jumestamise alused
Omandamine toimub läbi käsitletavate
teemade ja hindamisülesannete järgnevate
põhiõppemoodulite ja õpiväljundite kaudu:
M4. Kätehoolitsused
ÕV1. hindab käenaha ja sõrmeküünte
seisundit ja nõustab klienti hooldustoodete
osas
M5. Geelküünte katmine, pikendamine,
hooldamine ja eemaldamine
ÕV1. teab küünte katmisel geeliga
kasutatavaid erinevaid tooteid, nende
koostist ja tehnoloogiaid.
M6. Praktiline klienditeenindus
ÕV1. planeerib ja teeb käte või jalgade
hoolitsuse vastavalt kliendi soovile, annab
soovitusi tema küünte ja käenaha eripärast
lähtudes, vastavalt kliendi soovile katab kas
kliendi küüned geelmaterjaliga, teeb

5.

Enesemääratluspädevus:

1) kasutab enesehindamist oma

käitumise muutmiseks;
2) on võimeline tegema ettepanekuid
töötulemuste parendamiseks.

6. Tegevuspädevus:
1) osaleb tulemuslikult erinevates
meeskondades ning on suuteline neid
vajaduse korral juhtima;
2) on võimeline osaliselt juhendama
kaastöötajaid.

geelihoolduse või eemaldab vana geeli;
suhtleb võõrkeelse kliendiga inglise keeles
ÕV2. teenindab klienti, järgides kliendikeskse
teeninduse põhimõtteid, arvestab
tööohutuse-, hügieeni ja keskkonnanõudeid,
rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid
ergonoomilisi töövõtteid
Omandatakse läbi praktikate
(integreeritud kõikidesse
põhiõppemoodulitesse)
M6. Praktiline klienditeenindus
ÕV1. planeerib ja teeb käte või jalgade
hoolitsuse vastavalt kliendi soovile, annab
soovitusi tema küünte ja käenaha eripärast
lähtudes, vastavalt kliendi soovile katab kas
kliendi küüned geelmaterjaliga, teeb
geelihoolduse või eemaldab vana geeli;
suhtleb võõrkeelse kliendiga inglise keeles
ÕV2. teenindab klienti järgides kliendikeskse
teeninduse põhimõtteid, arvestab
tööohutuse-, hügieeni ja keskkonnanõudeid,
rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid
ergonoomilisi töövõtteid
Eriala eeldab kõrget iseseisva töö võimekust,
kuid meeskonnatööoskusi treenime läbivalt
õppetöö käigus läbi erinevate õppemeetodite
(rühmatööd jms).

7. Infotehnoloogiline pädevus:
1) teab infotehnoloogia rolli, võimalusi
ja potentsiaalseid ohte;
2) oskab kriitiliselt hinnata saadaoleva
teabe usaldusväärsust;
3) oskab kasutada peamisi
arvutirakendusi ning interneti
võimalusi nii isiklikel kui tööalastel
eesmärkidel;
4) oskab rakendada abivahendeid teabe
loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks
ning kasutada internetipõhiseid
otsingusüsteeme ja muid teenuseid.

Omandamine toimub läbivalt käsitletavate
teemade ja hindamisülesannete
põhiõppemoodulite ja valikmoodulite
õpiväljundite kaudu.

8. Algatusvõime ja
ettevõtlikkuspädevus:
1) mõtleb süsteemselt ja loovalt ning
oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja
leida iseseisvalt võimalusi nende
teostamiseks;
2) algatab, arendab ja rakendab ideid;
3) omab esmaseid teadmisi
ettevõtlusest;

Omandamine toimub läbi käsitletavate
teemade ja hindamisülesannete järgnevates
põhiõppemoodulites ja õpiväljundite kaudu :
M2. Töö ettevalmistamine ja töökoha
korrashoid
ÕV1. järgib tööprotsessis tööohutuse- ja
hügieeninõudeid, kasutab ressursse ennast ja
keskkonda säästvalt
ÕV2. valmistab ette töökoha kliendi
teenindamiseks

4) koostab juhendamisel endale lühi- ja
pikaajalise karjääriplaani;

5) leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks
enesetäiendamiseks ja tööturul
rakendumiseks;
6) seostab erialase ettevalmistuse
nõudeid tööturul rakendumise
võimalustega.

ÕV3. koristab töökoha iseenda tervist ja
keskkonda säästvalt, kasutades sobivaid
puhastusaineid ja –vahendeid
M4. Kätehoolitsused
ÕV1. hindab käenaha ja sõrmeküünte
seisundit ja nõustab klienti hooldustoodete
osas
ÕV2. hooldab käenaha ja sõrmeküüned
järgides protseduurile esitatavaid nõudeid
M5. Geelküünte katmine, pikendamine,
hooldamine ja eemaldamine
ÕV1. teab küünte katmisel geeliga
kasutatavaid erinevaid tooteid, nende
koostist ja tehnoloogiaid
ÕV2. teab geelküünte paigaldamise
näidustusi ja vastunäidustusi ning arvestab
nendega kunstküünte paigaldamisel.
ÕV3. teab geelküünte paigaldamise,
hooldamise ja eemaldamise erinevaid
töövõtteid ja vahendeid ning rakendab neid
praktilises töös
M6. Praktiline klienditeenindus
ÕV1. planeerib ja teeb käte või jalgade
hoolitsuse vastavalt kliendi soovile, annab
soovitusi tema küünte ja käenaha eripärast
lähtudes, vastavalt kliendi soovile katab kas
kliendi küüned geelmaterjaliga, teeb
geelihoolduse või eemaldab vana geeli;
suhtleb võõrkeelse kliendiga inglise keeles
ÕV2. teenindab klienti järgides kliendikeskse
teeninduse põhimõtteid, arvestab
tööohutuse-, hügieeni ja keskkonnanõudeid,
rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid
ergonoomilisi töövõtteid
M1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse
alused
ÕV1. mõistab oma vastutust teadlike otsuste
langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis
ÕV2. mõistab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist
ÕV3. kasutab oma õigusi ja täidab oma
kohustusi töökeskkonnas
ÕV4. käitub vastastikust suhtlemist toetaval
viisil

Lisa 3
Uue õppekava avamise vajalikkuse põhjendus
Õppekava taseme ja
mahu kirjeldus
Sihtrühm

Tööturuvõimalused
ja edasiõppimise
võimalused

Õppekava seos
kutsesüsteemi ja
kutseõppe
õppekavade

Kuressaare Ametikool esitab kinnitamiseks Küünetehnik, tase 4
õppekava mahuga 60 EKAP-it
 Põhiharidusega õppijad – läbi kutseõppe koolituse on
võimalus luua olukord, kus õppijal tekib huvi oma kutseja/või üldharidusõpingute jätkamiseks.
 Erivajadusega (sh liikumispuudega) õppijad. Erialaõpe
koosneb konkreetsetest tegevustest, mis ei eelda kõrgeid
akadeemilisi teadmisi või ka liikumisvõimet. Õppija saab
oma kunstihuvi ja loovust realiseerida praktilisel ja
süvenemist eeldaval erialal ettevõtjana.
 Esmased kutse valijad, kes on hetkel veel oma valiku
suhtes ebakindlad saavad õppekava läbinuna vajalikku
enesekindlust edasi õppimiseks, nt juuksuri, spaateenindaja
erialadel Kuressaare Ametikoolis või kosmeetiku erialal
teistes kutseõppeasutustes.
 Vanemaealised töötajad – tööturg vajab ameteid, mis
võimaldab ettevõtjana sissetulekut teenida ka kõrgemas
vanuses (seos OSKA uuringutega tööturu olukorrast alates
aastatest 2025 ja kavandatava pensionireformiga)
Sama eriala õpetatakse
 Juuksurite erakool „Maridel“
 TEKO
Õppekavade maht on 51 EKAP-it ilma valikõpingute mooduliteta.
Kuressaare Ametikool lähtub KHS § 8 nõuetest.
Saaremaal puudub seni väljaõppe võimalus, küll on aga turul nn
isehakanud tegijaid, kes ei ole konkurentsivõimelised kvaliteeti
eeldavates salongides ja töökodades. Mandrile õppima minek toob
õppijale kaasa lisakulutused (transport, ööbimine).
Toetudes Eesti Töötukassa Saaremaa esinduse töötajate hinnangule
on iluteeninduse töötajaid tööandjate poolt otsitud nii maapiikonnas
kui ka linnas. Tööandja tahab saada väljaõppe läbinud ja/või
kutsetunnistusega töötajat. Sama info on koolil olemas koostööst
tööandjatega (spaahotellid, juuksuri- ja ilusalongid).
Eriala võimaldab õppima asuda ja lisaeriala omandada juba praegu
iluteeninduse valdkonna töötajatel (juuksur, spaateenindaja,
kosmeetik jms). Küünetehniku eriala on oma spetsiifikaga, mis
võimaldab peale algtõdede omandamist edaspidi edasi õppida
süvitsi, nt spetsiifilistel kliinilisi teadmisi eeldavatel teemadel või
ilutrendide valdkonnas ning teistes koolides üle Eesti ja ka
välisriikides.
Lähedased erialad Kuressaare Ametikoolis:
1) Spaateenindaja, tase 4: erialal läbivad õppijad samuti
iluhoolitsuse mooduli, kuid ühe õpiväljundi mahus õpitu pole piisav
küünetehniku kutseeksami sooritamiseks.
2) Juuksur tase 4: võimalus omandada algtõed valikõpingute
mooduli kaudu (Iluhoolitsused näole ja kätele), mis siiski ei ole
piisav tagamaks edukat kutseeksamit.
Õppekava on seotud küünetehnik, tase 4 kutsestandardiga.
Olenevalt sihtrühmast on võimalik õppetööd läbi viia statsionaarses
õppes, kooli- või töökohapõhises õppevormis.

süsteemiga
Partnerid
Ressursid

Õppekava väljatöötamisel on konsulteeritud ilustuudio „Mimoos“ ja
salong „Harmoonia“ vastutava töötajaga, kellega õppesuund teeb
õppetööalast koostööd.
Meil on olemas spaateeninduse õppeklass käte- ja jalgade
hoolitsuste õpetamiseks (maniküürilauad, pediküüritoolid,
vahendite steriliseerimise vahendid, muud töövahendid,
parafiinimähiste tegemise vahendid jms) ja kvalifitseeritud
kutseõpetajad nii põhiõppe moodulite kui valikõpingute
õpetamiseks, praktikabaasid praktikate läbiviimiseks.

