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Iluteeninduse erialade riiklik õppekava

Vastu võetud 22.01.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 11 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Määruse ülesanne

 (1) Iluteeninduse riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava), mis kuulub ISCED 97 liigituse alusel juuksuritöö
ja iluteeninduse õppekavarühma, määrab kindlaks kutseõppe eesmärgid ja ülesanded, erialade õppekava
kutseõppe mahud ja kohustuslikud sisud ning õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded.

 (2) Riiklik õppekava kehtestab järgmiste erialade kohustusliku kutseõppe sisu:
 1) juuksur (inglise keeles hairdresser);
 2) kosmeetik (inglise keeles cosmetician);
 3) küünetehnik (inglise keeles nail stylist).

§ 2. Kutseõppe eesmärgid ja ülesanded

 (1) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised,
oskused ja hoiakud töötamiseks juuksuritöö ja iluteeninduse valdkonnas ning eeldused õpingute jätkamiseks ja
elukestvaks õppeks.

 (2) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:
 1) väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi;
 2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
 3) oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
 4) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
 5) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
 6) töötab oma tervist ja keskkonda säästes;
 7) oskab teha eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
 8) omab suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks.

§ 3. Nõuded õpingute alustamiseks

 Juuksuri, kosmeetiku ja küünetehniku eriala õppekavale võib asuda õppima isik, kes on omandanud
keskhariduse.

§ 4. Nõuded õpingute lõpetamiseks

 Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas esitatud
õpitulemused ning sooritatud positiivsele tulemusele eriala lõpueksam. Erialade lõpueksamite kirjeldused on
esitatud lisas 3.

2. peatükk
KUTSEÕPPE KOHUSTUSLIK SISU JA MAHT 

§ 5. Kutseõppe sisu

 (1) Kutseõppe sisu on määratud järgmistes kutsestandardites esitatud kutseoskusnõuetega:
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 1) juuksur I;
 2) kosmeetik I;
 3) küünetehnik I.

 (2) Moodulite numbrid, nimetused, mahud ja lühikirjeldused on esitatud määruse lisas 1.

 (3) Iluteeninduse erialade õppekavade kohustuslikud ühiste õpingute moodulite numbrid on 1–7.

 (4) Juuksuri eriala kohustuslikud põhiõpingute moodulid on 8–13.

 (5) Kosmeetiku eriala kohustuslikud põhiõpingute moodulid on 14–22.

 (6) Küünetehniku eriala kohustuslikud põhiõpingute moodulid on 15, 16, 21, 23–26.

§ 6. Kutseõppe maht

 (1) Juuksuri õppekava kutseõppe maht on 60 õppenädalat, sellest praktikat vähemalt 15 õppenädalat.

 (2) Kosmeetiku õppekava kutseõppe on 60 õppenädalat, sellest praktikat vähemalt 15 õppenädalat.

 (3) Küünetehniku õppekava kutseõppe maht on 40 õppenädalat, sellest praktikat vähemalt 10 õppenädalat.

 (4) Iluteeninduse erialade õppekavade praktikate lühikirjeldused on esitatud määruse lisas 2.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED 

§ 7. Kooli õppekava koostamine

 (1) Kool koostab riikliku õppekava alusel õppekava iga õpetatava kutse- või eriala ja kutseõppeliigi
jaoks, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud üld- ja põhioskuste moodulid ning lisades
valikõpingute moodulid.

 (2) Kooli õppekava alusel võib kool koostada õppekava kutse- või erialaste osaoskuste omandamiseks.
Õppekava nimetusena säilib aluseks oleva õppekava nimetus, mida täpsustatakse sulgudes kitsama eriala või
osaoskuse nimetusega. Sulgudes paiknev täpsustav nimetus ei tohi olla eksitav ning peab üheselt iseloomustama
õppekava sisu.

 (3) Erivajadusega õppijale koostatakse kooli õppekavast lähtuv individuaalne õppekava.

§ 8. Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

 Kooliõppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist ja rakendatakse
järgnevast õppeaastast sisseastunutele.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja
riigisekretäri 27.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00548.

Haridus- ja teadusminister
määrus

lisa 13142463

Lisad

 Lisa 1
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri 22. jaanuari 2009. a
määrusega nr 3

 

Moodulite numbrid, nimetused, mahud ja lühikirjeldused

Mooduli nr Mooduli nimetus Maht õppenädalates (õn)
1. Sissejuhatus õpingutesse 1
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Käsitletavad teemad: sissejuhatus kooliellu ja erialasse, nõuded ilusalongile.

Õpetusega taotletakse, et õppijateab õppeasutuse õpikeskkonda; õppekorralduseeeskirja; erinevaid
õpimeetodid; kooli õppesalongi korrashoiule ja seadmetele esitatavaid nõudeid; juuksuri, kosmeetiku ja
küünetehniku kutsestandardites kirjeldatud nõudeid; iluteeninduses kutseeksamite sooritamise võimalusi.
2. Majandusõpe 1
Käsitletavad teemad: majanduse alused, ettevõtluse alused, turunduse alused.

Õpetusega taotletakse, et õppijateab ühiskonnas toimivaid peamisi majandusprotsesse; Eesti majanduse
arengusuundi ühtses Euroopa Liidu majandusruumis; turumajanduse põhikomponente; ettevõtluse aluseid;
ettevõtte finantseerimise ja administreerimise üldpõhimõtteid; ühistegevuse põhimõtteid ja ühistulise
ettevõtluse olemust; äriplaani koostamise põhimõtteid; FIE-na tegutsemise põhireegleid.
3. Tööseadusandluse alused 1
Käsitletavad teemad: lepingulised suhted, töö- ja puhkeaeg, töö tasustamise alused, tervise-ja tarbijakaitse
nõuded. 

Õpetusega taotletakse, et õppija teab oma tegevusvaldkonna seadusandliku reguleerimise vajalikkust; peamisi
töösuhteid reguleerivaid õigusakte ja tunneb neid ulatuses, mis on vajalik tööle asumiseks; töölepingu poolte
seadusega sätestatud õigusi ja kohustusi, töölepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise aluseid; palga ja
puhkuse arvestamise aluseid; töö- ja puhkeaja korraldust ja arvestamise aluseid; töötingimuste kollektiivse
kujundamise aluseid; töösuhetes tekkinud vaidluste lahendamise võimalusi; määrusest  tervisekaitse nõuded ilu-
ja isikuteenuste osutamisel tulenevaid nõudeid ja tarbijakaitse seadust. Õppija oskab leida ja kasutada teavet
töökeskkonda reguleerivate õigusaktide kohta.
4. Töökeskkonnaohutuse alused  1
Käsitletavad teemad: töötervishoid- ja ohutus, esmaabi, keskkond ja säästev areng ning jäätmemajandus,
tööhügieen, töövõimlemine, tasakaalustatud toitumine. 

Õpetusega taotletakse, et õppija teab tööandja ja töövõtja õigusi ja kohustusi töökeskkonna ohutuse; 
  tööõnnetuste ja kutsehaiguste vallas; töökeskkonna ohutegureid; kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja
tööhügieeninõudeid; esmaabi üldisi põhimõtteid; looduslike ja ühiskondlike protsesside vahelisi seoseid ning
seoseid oma kutsealaga; üldisi keskkonnaprobleeme ja säästva arengu põhimõtteid; jäätmekäitluse vajadust.
  Teab hügieenireegleid; desinfektsiooni, sterilisatsiooni, aseptika ja antiseptika mõistet ja nende erinevusi;
AIDS-i ja hepatiidi mõistet ning teab nende haiguste nakkusohtlikkust ilusalongis; infektsiooni leviku teid
ilusalongis; töövõimlemise kasulikkust, erinevaid töövõimlemise harjutusi; tervise riskifaktoreid. Teab
tasakaalustatud toitumise tähtsust; rasvas ja vees lahustuvaid vitamiine ja nende vajalikkust; toitumishäireid
ning nende põhjuseid; tervislikke eluviise.

Õppija oskab leida ja kasutada teavet töökeskkonda reguleerivate õigusaktide kohta;hinnata töökeskkonna
ohutegureid, neid vältida või nende mõju vähendada; järgida kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja
tööhügieeninõudeid; töötada tervist säästvalt ja ökonoomselt; teavitada ohust, kasutada päästevahendeid
ja evakueeruda; anda esmaabi; koostada koduapteeki; märgata keskkonna reostamise võimalikke ohte  ja
  neid ennetada; vältida  või teavitada ohust; järgida jäätmekäitluse keskkonnasäästlikke põhimõtteid;teha
õigeid valikuid töövahendite ja -pindade puhastamisel; desinfektsioonil ja sterilisatsioonil kasutada isiklikke
kaitsevahendeid; sooritada erinevaid kutsehaigusi vältivaid võimlemisharjutusi.
5. Klienditeenindus 1
Käsitletavad teemad  suhtlemise olemus, käitumine suhtlemissituatsioonides, stress, klienditeeninduse alused.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab suhtlemise ja teeninduse põhimõisteid; esmamulje tähtsust; meeskonnatöö
iseärasusi ja tähtsust; võimalusi tööpinge ja stressi maandamiseks; telefonisuhtluse põhinõudeid; erivajadustega
ning erineva kultuuritaustaga kliente teenindamise põhinõudeid,erinevaid müügitehnikaid.

Õppija oskab suhtlemisprotsessi alustada ja lõpetada; tähelepanelikult kuulata; luua positiivset töökeskkonda;
kasutada sõna suulises ja kirjalikus suhtluses; olla meeskonna liige; ennast hinnata suhtlejana; kasutada
erinevaid müügitehnikaid; lahendada probleemsituatsioone; analüüsida teeninduskvaliteeti.
6. Arvutikasutuse ja

asjaajamise alused
1

Käsitletavad teemad: arvutikasutuse alused, töö Windowsi keskkonnas, töö dokumentidega, INTERNET,
asjaajamise alused, eriala toetavad programmid.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab arvuti seadmeid ja klaviatuuri; ohutusnõudeid kuvariga töötamisel; akende
ja menüüde tähendusi; erinevaid faile, failitüüpe ja kaustu; arvutivõrke, serverit ja arvutiviiruseid arvutit
puudutavat sõnavara; Interneti kasutamise võimalusi; e-kirja loomise põhimõtteid; hea suhtlustava põhimõtteid
  elektroonilises keskkonnas; dokumendiplangile ja dokumentide rekvisiitidele esitatavaid nõudeid; kirjade
koostamise nõudeid.
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Õppija oskab arvutit kasutada algtasemel;tegutseda dialoogiaknas; Internetist leida informatsiooni; otsida
veebist infot ja seda salvestada; koostada ja saata e-kirja ning vormistada kirju.
7. Nahahaigused 1
Käsitletavad teemad: nahalööbe elemendid, nahahaigused, rasunäärmete haigused, higinäärmete haigused,
allergilised nahahaigused, naha pigmentatsioonihäired, süsteemsed haigused, nahakasvajad, juuste haigused,
küünte haigused, suguhaigused.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab erinevaid nahalööbeelemente; erinevate nahahaiguste olemust ja
iseloomulikke sümptoome; haiguste uurimismeetodeid; nahahaiguste nakkusohtlikkust ja nende vältimise
võimalusi; hoolduse põhimõtteid erinevate nahahaiguste korral.
8. Soengukunst ja kujundamine 5
Käsitletavad teemad: soengute ajalugu, stiiliõpetus, erialane joonistamine, soengute modelleerimine,
viimistlustooted, soengurullide keeramise tehnikad.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab soengute ajaloolist kujunemist; kaasaja soengumoe suundi; näotüübile
ja kliendi isikupärale sobivaid soenguid; näoproportsioone ja vorme; erinevaid soenguelemente; sooje/külmi
värvitoone; soengu liike, ja põhisuundi; soengute viimistlusvahendeid.

Õppija oskab erinevatele näo põhitüüpidelekavandada ja visandada soengu elemente; visandada ajaloolisi
soenguid ja rullikeeramise skeeme; nõustada kliente sobiva soengu leidmisel. Teostada naistele ning meestele
igapäevast ja pidulikku föönisoengut; keerata soengurulle ja kujundada kliendi stiilile sobiva soengu;
teostada igapäevast ja pidulikku soengut erinevapikkusegajuustele; teostada punumistehnikaid ja ülespandud
pidulikke soenguid; teostada vesilaineidja erikujuliste tangidega soenguid; modelleerida  soenguid kasutades
viimistlusvahendeid; nõustada klienti.
9. Juuste hooldus 2
Käsitletavad teemad: juuste ja peanaha elutegevus, naha anatoomia, pea pesemine ja massaaž, .

Õpetusega taotletakse, et õppija teab peanaha ja juuksekarva ehitust ning juuksekasvufaase; juuste keemilist
koostist; juuksekarva läbilõike erinevaid kihte; juukse happelisuse skaalat; juuste kasvu mõjutavaid tegureid
ning juuste ja peanaha probleeme; vee omadusi; erinevaid massaaži võtteid; juuste ja peanaha hooldustooteid
ning looduslikke hooldusvahendeid.

Õppija oskab hinnata juustele kahjulikke mõjutegureid; sooritada ettevalmistavaid töid juuste pesemiseks; pesta
kliendi pead erinevate pesemismeetodite ja massaaživõtetega; lõpetada peapesemine vastavalt teenindus ja
eetika nõuetele;  kasutada juuste- ja peanaha erinevaid hooldusvahendeid; valida kliendile vajalikud šampoonid,
palsamid ja hooldusvahendid; nõustada klienti juuste japeanaha hooldusvahendite valikul.
10. Struktuurikujundus 6
Käsitletavad teemad: struktuurikujundus, keemilise loki rullide keeramise tehnikad, struktuurikujundustooted,
struktuurikujundamise töökäik.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab keemilisi reaktsioone, mis toimuvad juukses struktuurikujunduse
käigus; aluseliste ja happeliste reaktsioonide erinevusi; keemilise loki vedelikke; erinevaid aineid eel-, vahe-
  ja järeltöötluseks; kinnitusaineid ja nende kasutamist; erinevate firmade tooteid struktuurikujunduseks;
struktuurikujunduse riske ning nende vältimise võimalusi.

Õppija oskab soovitada kliendile õiget keemilist töötlust vastavalt kliendi juuste struktuuri omapärale; vältida
riske erinevates struktuurikujunduse etappides; valida rulli suurust ja kuju lähtudes soovitud lõpptulemusest;
kasutada erinevaid rullikeeramisetehnikad; koostada ja kasutada rullide keeramise skeeme; valida ja kasutada
õigeid töövahendeid; valida erinevaid meetodeid ja kliendi juustele sobivaidtooteid struktuurikujunduse
teostamiseks; teostada praktiliselt struktuurikujundust; nõustada klienti struktuurikujundusjärgsete hooldus- ja
viimistlustoodete valikul.
11. Värvitöötlus 8 
Käsitletavad teemad: värvus- ja valgusõpetus, juuste, habeme ja vuntside värvimine, värvimistooted.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab valguse- ja värviõpetuse ajalugu; värviaistingute tajumist silma kaudu;
värvide mõju inimese emotsioonidele; põhi- ja vastandvärvide teooriat; taimseid juuksevärve; värvimise käigus
juustes toimuvat keemilist protsessi; toonijate, kergvärvide, püsivärvide ja blondeerimisvahendite põhiomadusi
ja erinevust ning habeme ja vuntside värvimistooteid ja -tehnoloogiat.

Õppija oskab kasutada õigeid töövahendeid ja töövõtteid; kasutada värvitabelit lähtuvaltvärviringist; valida
sobivaid vesinikemulsioone; teha juustele japeanahale analüüsi ja täita töölehte / kliendikaarti; pigmenteerida
juukseid; blondeerida ja värvida halle juukseid; teostada erinevaid värvimise tehnikaid; sobitada erinevaid
värvimise ja blondeerimise meetodeid ning tooteid värvitöötluse teostamisel; eemaldada värvi nahalt; teostada
värvieemaldust; värvida habemeid ja vuntse; nõustada klienti.
12. Juuste lõikamine 12
Käsitletavad teemad: eelteadmised juukselõikusest, naiste juukselõikus, meeste juukselõikus, habeme ja
vuntside kujundamine.
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Õpetusega taotletakse, et õppija teab juukselõikuse, habeme ja vuntside kujundamise  terminoloogiat; naiste
ja meeste juukselõikuste põhivõtteid; erinevaid töövahendeid juuste lõikamisel; lõikusskeeme;habemeajamise 
töövõtteid, hügieeninõudeid ja tooteid.

Õppija oskab koostada ja lugeda juukselõikusskeeme;  kasutada juukselõikuse erinevaid
lõikustehnikaid ja käsitleda ning hooldada töövahendeid; ühildada erinevaid lõikustehnikaid;
kasutadajuukselõikusmasinat, kujundada habemeid ja vuntse; teha eel- ja järeltöid habeme ja vuntside
kujundamisel; teostada erineva pikkusega juuste lõikuseid nais- ja meestöös; nõustada klienti.
13. Juuksuri erialane inglise keel 1
 Käsitletavad teemad: juuksuri erialane terminoloogia, teenindusalane suhtlemine.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab erialast terminoloogiat; töövahendite ja toodete nimetusi.

Õppija oskab võtta vastu ja suhelda kliendiga; registreerida teenuseid; kasutada kõnekeelt töösituatsioonides.
14. Näohooldus 5
Käsitletavad teemad: naha analüüs, hooldusprotseduurid, näohoolduse aparatuur, näohoolduse tooted ja
vahendid, UV-kiirgus, näo erihooldused, kliendi nõustamine.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab naha ehitust ja nahatüübi tunnuseid; nelja põhilist nahatüüpi; näidustusi ja
vastunäidustusi näoprotseduuridele; näohoolduse aparatuuri toimet, näidustusi ja vastunäidustusi; iooni, aniooni
ja katiooni mõisteid; ainete omadusi; vahelduvvoolu, alalisvoolu, kõrgsagedusvoolu mõistet ja omadusi;
transformaatorite ja kaitsmete funktsioone ning tööpõhimõtteid; ohutusnõudeid ilusalongides elektriliste
seadmete kasutamisel; näohooldusprotseduuriks vajaminevaid tooteid ja vahendeid; erinevaid kosmeetilisi
vahendeid; hüpo- ja hüperpigmentatsiooni häireid; ultraviolettkiirguse jagunemist, toimet, näidustusi ja
vastunäidustusi, kasutamist; infrapunakiirguse toimet, näidustusi, vastunäidustusi ja kasutamist.

Õppija oskab klienti protseduuriks ette valmistada; teha naha algpuhastust ja näonaha analüüsi; koorida ja
mehaaniliselt puhastada; teha kaela, näo ja dekoltee klassikalist massaaži; valida maski vastavalt nahatüübile;
värvida keemiliselt ripsmeid ja kulme; modelleerida kulme; kasutada elektrilist aparatuuri näohoolduses;
eemaldada karvu näopiirkonnas; valida näonaha tüübile sobivaid hooldustooteid; teha näo erihooldusi; nõustada
klienti.
15. Käehooldus 2
Käsitletavad teemad: käte- ja küünte probleemid, hooldusprotseduurid, hooldustooted,kliendi nõustamine .

Õpetusega taotletakse, et õppija teab käte- ja küünte probleeme; erinevaid küünemuutusi ja  -haigusi; küünte- ja
käte hooldustooteid; massaaži näidustusi ja -vastunäidustusi.

Õppija oskab valida õiget hooldust ja hooldustooteid; viia läbi  erinevaid hooldusprotseduure; teha maniküüri,
massaaži ja lakkida küüsi; soovitada ja müüa kliendile tooteid käte ja küünte koduhoolduseks; nõustada klienti.
16. Jalgade hooldus  3
Käsitletavad teemad: jalgaehituses esinevad muutused, küünte muutused, nahamuutused, hooldusprotseduurid,
aparatuur ja töövahendid.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab erinevaid naha-, küünte-, küünenaha muutusi ja -haigusi; naha,
varbaküünte ja jalgade probleeme; jalaehituse muutusi; jalahooldusvahendeid ja tooteid; diabeetiku ja
reumaatiku jalgade probleeme ning hooldust; massaaži näidustusi ja vastunäidustusi; aparatuuri.

Õppija oskab klienti hoolduseks ette valmistada; teha jalgade analüüsi; hooldada kliendi jalgu ja vajadusel
kasutada aparatuuri; valida õigeid hooldusi ja tooteid; teha jalamassaaži; lakkida küüsi; nõustada klienti.
17. Kehahooldus 4
Käsitletavad teemad: keha analüüs, hooldusprotseduurid, kehahoolduse aparaadid, kehahoolduses kasutatavad
tooted ja aparaadid, UV-kiirgus, infrapunakiirgus, veeprotseduurid.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab erinevaid kehatüüpe; rasvumise ja tselluliidi erinevust; erinevaid
kehahooldustooteid ja vahendeid; UV-kiirguse toimet, näidustusi, vastunäidustusi ja kasutamist; erinevaid
sauna-, duši- ja vanniliike ning nende toimet organismile; erinevatel vooluliikidel põhinevaid aparaadihooldusi
kehahoolduses; iooni, aniooni ja katiooni mõisteid; infrapunakiirguse toimet, näidustusi, vastunäidustusi ja
kasutamist; erinevusi alalisvoolu ja vahelduvvoolu vahel; ohutusnõudeid ilusalongides elektriliste seadmete
kasutamisel.

Õppija oskab teha keha analüüsi; määrata rasvumise ja tselluliidi astet ning nõustada klienti nende esinemisel;
teha üld- ja seljamassaaži; kasutada kehahoolduses erinevaid aparaate; depileerida sääre-, reie-, käe-, bikiini- ja
kaenlaaluskarvu; nõustada klienti.
18. Jumestamine 2
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Käsitletavad teemad: jumestamise ajalugu, värviteooria, näo proportsiooniõpetus, jumestamise teooria,
kasutatavad tooted ja vahendid, kliendi nõustamine.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab jumestamise ajalugu; värviteooria põhimõisteid; näoproportsioone;
jumestamise teooriat; erinevaid jumestusstiile; nahatüüpide jumestamise põhimõtteid; erinevaid meigitooteid.
Õppija oskab klienti ette valmistada meigiks; teha erinevaid jumestusi ja kinnitada kunstripsmeid; kasutada
erinevaid meigitooteid; nõustada klienti tema isikupärast lähtuvalt.
19. Anatoomia ja füsioloogia 2
Käsitletavad teemad: rakk ja koed, tugiliikumisaparaat, vereringesüsteem, sisesekretsiooni näärmed,
närvisüsteem, hingamiselundkond, seedeelundkond, kuse- ja suguelundkond.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab inimese ehitust ja funktsioneerimist rakutasandilt kuni kogu organismi,
kui ühtse terviku moodustumiseni; raku ehitust ja talitlust; kudesid, nende ehitust ja funktsiooni organismi;
nahka ja tema derivaatide ehitust ning talitlust; skeleti ehitust; liigeste ehitust, talitlust, põhilisi lihasgruppe;
miimilisi lihaseid ja nende funktsioone; vere füsioloogia põhimõisteid; südame ehitust ja talitlust; suure ja
väikese vereringe põhiveresooni ja funktsiooni organismis; lümfisüsteemi ehitust ja funktsiooni organismis;
hingamiselundite ehitust ja talitlust; suguelundite ehitust ja talitlust; seedeelundite ehitust ja talitlust;
meeleelundite ehitust ja talitlust; närvisüsteemi ehitust ja talitlust; sisesekretsiooninäärmete ehitust ja talitlust;
organismi ühtset terviklikkust; organismi talitlust mõjustavaid tegureid ja reguleerivaid mehhanisme.
20. Mikrobioloogia 1
Käsitletavad teemad: mikroorganismid, bakterid, väliskeskkonna mõju mikroobidele, mikrofloora mõiste,
nakkushaiguste kemoteraapia, infektsiooniõpetus, immuunsusõpetus, allergia, mikrobioloogia eriosa,
viroloogia.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab mikroorganismide morfoloogiat; väliskeskkonna mõju
mikroorganismidele; infektsiooni mõistet; allergilisi reaktsioone ja levinumaid allergeene kosmeetikas;
levinumaid patogeensete seente poolt tekitatud nahahaigusi; levinumaid naha viirushaigusi; vaktsineerimise
vajalikkust.
21. Kosmeetiline keemia 1
Käsitletavad teemad: anorgaaniline keemia, orgaaniline keemia, kosmeetikumide toorained.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ainete põhiklasse, nende omadusi, kasutamist, keemilisi reaktsioone;
reaktsiooni kiirusi; molekulide ja aatomite ehitust, ioone, keemilisi sidemeid; ainete nimetusi ja tunnusrühmi;
ainete kasutusvõimalusi kosmeetikas; erinevaid toorainete rühmi; kosmeetikatoodete koostist; erinevate
toorainete kasutamistja toimet.
22. Kosmeetiku erialane inglise keel 1
Käsitletavad teemad: kosmeetikaalane  terminoloogia, teenindusalane suhtlemine.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab erialast terminoloogiat; töövahendite ja toodete nimetusi.

Õppija oskab kliente vastu võtta ja kliendiga suhelda; registreerida teenuseid; kasutada töösituatsioonides
kõnekeelt.
23. Kunstküünte

paigaldamise tehnoloogiad
6

Käsitletavad teemad: kunstküünte ajalugu, töövahendid, kangastehnoloogia, geeltehnoloogia,
akrüültehnoloogia, kunstküünte hooldamine.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab kunstküünte ajalugu; töö- ja hooldusvahendeid; kunstküünte paigaldamise
ja eemaldamise tehnoloogiaid.

Õppija oskab ette valmistada küünt kunstküüne paigalduseks ; valida ja paigaldada küünetippi; paigaldada
ja hooldada kunstküüsi;  kasutada aparatuuri;  paigaldadaja hooldada kunstküüsi kasutades kangas-, geel- ja 
akrüültehnoloogiat (s.h. „prantsuse maniküüri stiilis),valida õiget viimistlustehnikat; lakkida küüsi kasutades
erinevaid lakkimistehnikaid; eemaldada kunstküüsi; nõustada klienti kunstküünte hoolduse küsimustes.
24. Kunstküünte kujundamine

ja kaunistamine
4

Käsitletavad teemad: küünte kaunistamise tehnikad ja võimalused, töövahendid, kaunistamine ja kujundamine,
värviringi ja  kompositsiooni alused.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab kunstküünte kaunistamise erinevaid võimalusi;  kompositsiooni aluseid;
värviringi ja värvide sobitamise põhimõtteid; kunstküünte kaunistamise erinevaid võimalusi  visuaalsete
efektide loomiseks.

Õppija oskab töötada erinevate töövahenditega; kavandada ja visandada kaunistuselemente,sobitada kokku
pulbreid ja küünelakke; kokku sobitada küünelakke ja erinevaid värve; kasutada märja laki tehnikat;
oskaboma töös kasutada värviringi, paigaldada küüntele kaunistamise pisidetaile; teha mahulist ja pindmist
küünekaunistust, nõustada klienti.
25. Käte ja jalgade anatoomia 1
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Käsitletavad teemad: rakk ja koed, tugiliikumisaparaat.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab inimese ehitust ja funktsioneerimist rakutasandilt ; raku ehitust ja talitlust;
kudesid , nende ehitust ja funktsiooni organismis; nahka ja tema derivaatide ehitust ning talitlust; skeleti ehitust;
liigeste ehitust, talitlust ja põhilisi lihasgruppe
26. Küünetehniku

erialane inglise keel
1

Käsitletavad teemad: küünetehnikaalane terminoloogia, teenindusalane suhtlemine.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab erialast terminoloogiat; töövahendite ja toodete nimetusi.  Õppija oskab
klienti vastu võtta ja temaga suhelda; registreerida teenuseid; kasutada töösituatsioonides kõnekeelt.
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Praktikate lühikirjeldused

Juuksuri eriala praktika 
Praktika käigus tutvub õppija ilusalongi töökorralduse sh tööhügieeni ja töökoha korrashoiu ning
klienditeenindusega. Õppija saab töötamise kogemuse ilusalongi kollektiivis ja oskuse planeerida tööaega
klientide teenindamisel. Õppija rakendab teoreetilisi teadmisi praktilise töö tegemisel, kasutades õigeid
töövõtteid ja vahendeid ning erinevaid tehnikaid. Õppija hooldab kliendi juukseid, mille käigus peseb pea ja
teeb massaaži. Õppija töötleb kliendi juukseid keemiliselt vastavalt juuksestruktuurile ja pikkusele. Õppija
töötleb kliendi juukseid erinevate värvimistehnikatega. Lõikab juukseid, kujundab soenguid ning habemeid ja
vuntse. Erinevate tööde juures nõustab klienti igapäevase juuksehoolduse teemal.
Kosmeetiku eriala praktika
Praktika käigus tutvub õppija ilusalongi töökorralduse sh tööhügieeni ja töökoha korrashoiu ning
klienditeenindusega. Õppija saab esmase töökogemuse kollektiivis, klientide teenindamises ja suhtlemises.
Õppija hooldab kliendi nägu, mille käigus analüüsib näonahka; sobivaid näohooldusprotseduure, teeb
erihooldust sh ripsmete ja kulmude keemilist värvimist ning vahatamist näo piirkonnas ning kasutab
vastavalt vajadusele näohooldusaparatuuri. Käehoolduses teeb käte hooldusprotseduure. Jalahoolduses
teeb jalgade analüüsi, hooldusprotseduure ning kasutab vastavalt vajadusele aparatuuri. Kehahoolduses
teeb keha analüüsi, sobivaid kehahooldusprotseduure sh vahatamist keha piirkonnas ning kasutab vastavalt
vajadusele kehahoolduse aparatuuri. Jumestamises teeb päeva- ja/või õhtujumestuse. Nõustab klienti erinevate
kosmeetiliste protseduuridega seoses.
Küünetehniku eriala praktika 
Praktika käigus tutvub õppija ilusalongi töökorralduse sh tööhügieeni ja töökoha korrashoiu ning
klienditeenindusega. Õppija saab esmase töökogemuse kollektiivis, klientide teenindamises ja suhtlemises.
Õppija teeb kliendile käte hooldusprotseduure, mille käigus teeb maniküüri ja massaaži. Paigaldab ja
hooldabkunstküüsi geeli-, kanga- ja akrüülitehnikas. Seoses käte hooldusprotseduuriga ja erinevate kunstküünte
paigaldustehnikatega nõustab klienti.
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Lõpueksamite lühikirjeldused

Juuksuri eriala lõpueksam
Lõpueksam koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest töödest.

1.1.Teoreetilise osa teemad : majandusõpe, tööseadusandluse alused töökeskkonnaohutuse alused, juuste
hooldus, struktuurikujundus, värvitöötlus, soengukunst ja kujundamine, juuste lõikamine.

1.2.Praktiline töö.
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Praktiline töö koostatakse moodulites esitatud oskuste põhjal. Õppija peab oskama kliendile teha järgmiseid
praktilisi töid: värvitöötlus püsivärviga või püsi- ja kergvärviga; sassoonmeetodil naiste juukselõikus;
klassikaline naiste föönisoeng; klassikaline meeste juukselõikus; klassikaline meeste föönisoeng; habeme ja
vuntside kujundamine; struktuurikujundus.
Kosmeetiku eriala lõpueksam
Lõpueksam koosneb teoreetilisest osast ja praktilisest tööst.

1.1.Teoreetilise osa teemad : majandusõpe, tööseadusandluse alused, töökeskkonnaohutuse alused, anatoomia
ja füsioloogia, mikrobioloogia, tasakaalustatud toitumine, nahahaigused, kosmeetiline keemia, näohooldus,
käehooldus, jalgade hooldus, kehahooldus ja jumestamine.

1.2. Praktiline töö.

Praktiline töö koostatakse moodulites esitatud oskuste põhjal. Õppija peab oskama kliendile teha järgmiseid
praktilisi töid: näohoolduses puhastab ja analüüsib näonahka, värvib keemiliselt ripsmeid ja kulme ja kujundab
kulmukaari, koorib ja puhastab mehaaniliselt, teeb aparaadihooldust, näomassaaži ning maski, käehoolduses
hooldab küüsi ja käenahka, teeb massaaži ning lakib küüsi; jalahoolduses hooldab küüsi ja jalgu, teeb massaaži
ning lakib küüsi, kehahoolduses teeb keha analüüsi, kehahooldusprotseduure sh vahatamist, massaaži ning
aparaadihooldust. Jumestamises teeb päevajumestuse.
Küünetehniku eriala lõpueksam
Lõpueksam koosneb teoreetilisest osast ja praktilisest tööst.

1.1.Teoreetilise osa teemad : majandusõpe, tööseadusandluse alused, töökeskkonnaohutuse alused, käehooldus,
kunstküünte paigaldamise tehnoloogiad.

1.2.Praktiline töö.

Praktiline töö koostatakse moodulites esitatud oskuste põhjal. Õppija peab oskama kliendile paigaldada akrüül-,
geel- või kangastehnikas küüsi; hooldada käsi, küüsi ning käenahka, teha massaaži ja lakkida küüsi.
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