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KUTSEEKSAMI	HINDAMISSTANDARD	

KOSMEETIK,	TASE	5	

	

Kutsestandardi	nimetus:	„Kosmeetik,	tase	5“	(kinnitatud	Teeninduse	Kutsenõukogu	17.10.2018	otsusega	nr	17)	

EQF	tase	5	

Sisukord	

1. Üldine	informatsioon	
2. Hindamismeetodid		ja	hindamiskriteeriumid	
3. Juhised	hindajale	
4. Lisad	

	

1.	ÜLDINE	INFORMATSIOON	

Hindamisstandard	on	koostatud	kosmeetik,	tase	5	kutse	hindamiseks.	Hindamine	viiakse	läbi	kahes	etapis	kutseõppeasutuses.	Esimene	etapp	
õppeaja	jooksul	ja	teine	etapp	õppeaja	lõpus.	

Hindamise	viib	läbi	kutsekomisjoni	poolt	moodustatud	hindamiskomisjon,	milles	on	esindatud	töömaailma	ja	koolitajate	esindajad.	
Hindamiskomisjon	on	vähemalt	kolmeliikmeline.			

Hindamise	I	etapis	tõendatakse	järgmised	kohustuslikud	kompetentsid:		

1. Näo-	ja	kehapiirkonna	karvade	eemaldamine	
2. Ettevõtlus	
3. Läbiv	kompetents	osaliselt	vastavalt	hindamismeetoditele	ja	hindamiskriteeriumitele	

	

Esimese	etapi	positiivne	tulemus	on	eelduseks	teise	etappi	pääsemiseks.	

Kutsekomisjonile	esitatakse	kutseõppeasutuse	poolt	protokoll	kutse	taotleja	hindamise	esimese	etapi	positiivsete	tulemuste	kohta	10	tööpäeva	
enne	kutseeksamit.	
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Hindamise	II	etapis	tõendatakse	järgmised	kohustuslikud	kompetentsid:	

1.	 töökoha	ja	enda	ettevalmistamine;	
2.	 näohooldus;	
3.	 klienditeenindus;	

	
ning	üks	valitavatest	kompetentsidest:		

1. käte-	ja	jalgade	hooldus;	
2. kehahooldus;	
3. jumestamine.	
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2.	HINDAMISMEETODID	JA	HINDAMISKRITEERIUMID		

	
Kompetentsid	ja	tegevusnäitajad	

kutsestandardis	
Hindamis-
meetodid	

Hindamiskriteeriumid	 Eksamitöö	korraldus	

B.2.1	Töökoha	ja	enda	ettevalmistamine	 Praktiline	
töö	

1. on	korrektse	välimusega,	kannab	
kosmeetikule	sobivaid	tööriideid	ja	jalatseid	

2. valmistab	ette	töökoha	vastavalt	valitud	
hooldusele	ning	varustab	selle	vajalike	
töövahendite	ja	toodetega	(sh	a-	ja	
antiseptika-	ning	desinfitseerimisvahendid)	

3. töötab	järgides	hügieeni	nõudeid	ja	
tööergonoomikat,	hoiab	oma	töökoha	korras	
töö	käigus	ja	töö	lõppedes	

4. desinfitseerib	ja	steriliseerib		kasutatud	
töövahendid	ja	hoiustab	järgides	
tervisekaitsenõudeid	

5. töötab	järgides	jäätmekäitluse	nõudeid	ning	
kasutab	ressursse	säästvalt	

	
1.	valmistab	ennast	tööks	ette,	kasutades	
sobivaid	tööriideid	ja	–jalatseid	
2.	valmistab	ette	oma	töökoha,	varustades	
selle	vajalike	töövahendite	ja	toodetega	
3.	jälgib	tööks	vajalike	toodete	ja	vahendite	
(sh	a-	ja	antiseptika-	ning	
desinfitseerimisvahendite)	olemasolu	ja	
säilivustähtaegu	
4.	hoiab	oma	töökoha	korras;	peseb,	
kuivatab,	desinfitseerib	ja	steriliseerib	
töövahendid	pärast	kasutamist	ning	säilitab	
neid,	järgides	tervisekaitsenõudeid	

B.2.2	Näohooldus	 Praktiline	
töö	

1. võtab	kliendi	vastu	ning	valmistab	
näohoolduseks	ette		

2. töötab	kosmeetiliste	vahendite	ja	
aparatuuriga	järgides	tooteinfot	ja	
kasutusjuhendeid	

3. viib	läbi	kliendikonsultatsiooni,	mille	käigus	
täidab	kliendikaardi	ja	pakub	näonaha	
tüübile	vastava	hoolduse	

4. suhtleb	kliendiga	sõbralikult,	on	abivalmis	ja	
järgib	klienditeeninduse	head	tava	

5. selgitab	kliendile	hoolduse	sisu		
6. valmistab	ette	töökoha	hooldusest	

tulenevate	sobivate	puhastustoodetega	

1. kutsetaotleja	valmistab	ette	
töökoha	enne	eksami	
alustamist.	

2. hoolduse	sooritamise	aeg	
on	3,5h.	

3. kutseõppeasutus	teavitab	
kutsekomisjoni,	hiljemalt	
10	tööpäeva	enne	
kutseeksami	algust,	
milliseid	kosmeetilisi	
tooteid	ja	näohooldus-
aparaate	kutseeksamil	

1.	selgitab	välja	kliendi	soovid,	valib	näonaha	
tüübile	ja	kliendi	soovidele	vastava	hoolduse	
2.	puhastab	näonaha,	kaela	ja	dekoltee	
piirkonna,	kasutades	sobivaid	tooteid	
3.	analüüsib	näonahka,	kasutades	teadmisi	
inimese	anatoomiast	ja	füsioloogiast,	
dermatoloogiast,	mikrobioloogiast	
4.	koorib	ja	aurutab	näonaha,	kaela	ja	
dekoltee	piirkonna	vastavalt	nahatüübile,	
kasutades	sobivaid	tooteid	ja	
näohooldusaparaate	
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5.	puhastab	näonaha	mehaaniliselt,	
kasutades	poorilusikat,	ühekordseid	nõelu	ja	
näohooldusaparaate	
6.	hooldab	näonahka,	kasutades	
näohooldusaparaate	(aurutus	ja	darsonval)	
ning	sobivaid	seerumeid,	maske	ja	
kreeme	vastavalt	näonaha	tüübile	ja	
hoolduse	eesmärgile	
7.	masseerib	nägu,	kaela,	dekolteed	ja	
õlavöötme	piirkonda	vastavalt	näidustustele,	
kasutades	erinevaid	
massaažitehnikaid	
8.	valib	ja	segab	kliendile	sobiva	värvitooni	
ripsmete	ja	kulmude	värvimiseks;	värvib	
keemiliselt	ripsmed	ja	kulmud,	kasutades	
sobivaid	töövõtteid,	vahendeid	ja	
tootekoguseid;	puhastab	nahalt	värvijäägid,	
kasutades	sobivat	värvi	eemaldajat	
9.	korrigeerib	ja	kujundab	kulmud	vastavalt	
näo	kujule	ja	arvestades	kliendi	soovi,	
kasutades	erinevaid	tehnikaid	
10.	teeb	näo	erihooldusi	(nt	toniseerib,	
niisutab,	pinguldab),	kasutades	erinevaid	
seerumeid,	maske,	
näohooldusaparaate	(ultraheliaparaat,	
ionoforees)	ja	tehnikaid	
11.	valib	sobivad	meigitooted	ja	toonid;	teeb	
päevajumestuse,	lähtudes	kliendi	soovidest	

7. puhastab	näonaha,	kaela	ja	dekoltee	
piirkonna	vastavalt	näonahatüübile	

8. analüüsib	näonahka	ning	täiendab	
kliendikaarti	

9. segab	kliendile	sobiva	tooniga	värvi	ning	
värvib	keemiliselt	kulmud	ja	ripsmed,	
kasutades	õigeid	töövõtteid	ja	tootekoguseid	

10. puhastab	nahalt	värvijäägid		
11. korrigeerib	ja	kujundab	kulmud	vastavalt	

näo	kujule,	kasutades	sobivat	tehnikat	
12. koorib	ja	aurutab	näonaha,	kaela	ja	dekoltee	

piirkonna	vastavalt	nahatüübile,	kasutades	
sobivaid	tooteid	

13. puhastab	näonaha	mehhaaniliselt,	
kasutades	sobivat	töövõtet,	poorilusikat	ja	
ühekordseid	nõelu		

14. teeb	näo	erihoolduse	vastavalt	näonaha	
analüüsile,	kasutades	sobivat	
näohooldusaparaati	

15. masseerib	nägu,	kaela,	dekolteed	ja	
õlavöötme	piirkonda	arvestades	
vastunäidustustega,	kasutades	klassikalise	
massaaži	võtteid	

16. teeb	näole	erihoolduse,	kasutades	sobivat	
kummeeruvat	või	modelleerivat	maski	

17. lõpetab	hoolduse	sobivate	toodetega	ning	
nõustab	klienti	hoolduse	ajal	ja	
koduhooldustoodete	valikul	

18. teeb	päevameigi	sobivate	meigitoodete	ja	
toonidega	
	
	
	
	

kasutatakse.	
Kutsekomisjonile	
saadetakse	aparaatide	
kasutusjuhendid	ja	
tooteinfo	e-postiga.	

4. kliendikaart	(lisa	nr	1)	
5. vajadusel	esitatakse	

küsimusi	tulenevalt	
hindamiskriteeriumitest.	

6. hindamiskomisjonil	on	
õigus	sekkuda,	kui	
teostatav	hooldus	ei	vasta	
kriteeriumitele	või	ohustab	
kliendi	tervist.	
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B.2.	Näo-	ja	kehapiirkonna	karvade	
eemaldamine	vaha	meetodil	

Praktiline	
töö	

	 1. kompetents	„Näo-	ja	
kehapiirkonna	karvade	
eemaldamine	vaha	
meetodil“	tõendatakse	
praktilise	tööga	õppeaja	
jooksul	

2. kutseõppeasutus	esitab	
kutse	andjale	tõendatud	
kompetentsi	kohta	
protokolli	(lisa	nr	5)	
hiljemalt	10	tööpäeva	enne	
kutseeksamit		

1.	hindab	nahka	visuaalselt,	selgitab	välja	
näidustused	ja	vastunäidustused	
2.	valmistab	naha	ette	karvade	eemalduseks;	
eemaldab	karvad,	kasutades	sobivaid	
vahendeid,	tooteid	ja	töövõtteid;	puhastab	
naha	vahajääkidest	ja	kasutab	järel	
hooldustooteid	
3.	annab	juhiseid	depilatsioonijärgseks	järel	
hoolduseks	

B.2.4	Klienditeenindus	 Praktiline	
töö	

1. loob	positiivse	esmamulje,	käitub	kliendiga	
sõbralikult	ja	professionaalselt	

2. kuulab	tähelepanelikult	kliendi	soove	ja	
ootusi	teenuse	osas	

3. käitub	erinevates	teenindusolukordades	
viisakalt	kaotamata	enesevalitsust	

4. tutvustab	pakutavaid	teenuseid	ja	tooteid,	
vastab	küsimustele	arusaadavalt	

5. loob	teenuse	osutamiseks	privaatse	ja	
mugava	õhkkonna	arvestades	kliendi	
kultuurilist	tausta	

6. annab	kliendile	ülevaate	hoolduse	käigust	
ning	küsib	kliendi	rahulolu	ja	enesetunde	
kohta		

7. nõustab	klienti	hoolduste	valikul	toetavalt	
ja	professionaalselt	

8. soovitab	kliendile	hooldustooteid	koduseks	
nahahoolduseks	arvestades	kliendi	
eripäraga	ning	pakub	võimaluse	järgmiseks	
hoolduseks	

	

1. teenus	algab	kliendi	
vastuvõtmise-	ja	
konsultatsiooniga,	mille	
käigus	täidetakse	
kliendikaart	

2. teenus	lõpeb	koduse	
nahahoolduse	soovitustega	
ja	uue	aja	broneerimise	
ning	kliendi	ära	saatmisega	

3. iga	kutse	taotleja	toob	ühe	
kliendi	

4. kliendid	loositakse	
5. eksami	alguseks	on	kooli	

poolt	lisaks	2	varuklienti,	
ootamatuste	vältimiseks	

6. vajadusel	esitatakse	
küsimusi	tulenevalt	
hindamiskriteeriumitest	

7. hindamiskomisjonil	on	
õigus	sekkuda,	kui	
teostatav	hooldus	ei	vasta	
kriteeriumitele	või	ohustab	
kliendi	tervist	

1.	loob	positiivse	esmamulje,	käitudes	
professionaalselt,	viisakalt	ja	sõbralikult	
2.	väljendab	huvi	ning	kuulab	
tähelepanelikult	kliendi	soove	ja	ootusi	
teenuse	osas,	tutvustab	kliendile	pakutavaid	
tooteid	ja	teenuseid	ning	vastab	küsimustele	
arusaadavalt	
3.	loob	privaatse,	turvalise,	eelarvamuste	
vaba	ja	mugava	õhkkonna,	austades	klienti	
ja	tema	kultuurilist	tausta,	
tunnustades	iga	klienti	kui	isiksust,	
arvestades	kliendi	tundeid	ja	meeleolu	
4.	käitub	erinevates	
teenindussituatsioonides	adekvaatselt	ja	
loovalt,	taandab	negatiivsed	emotsioonid	ja	
kohaneb	kiiresti	mitmesuguste	
olukordadega;	ei	kaota	enesevalitsust	ja	
kontrollib	oma	kehakeelt	
5.	annab	kliendile	ülevaate	hoolduse	käigust	
6.	nõustab	klienti	ja	on	toetav	kliendi	
soovide	suhtes,	kliendi	enesetunnet	
riivamata	
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7.	soovitab	kliendile	hooldustooteid	
koduseks	nahahoolduseks,	võttes	arvesse	
näidustusi	ja	vastunäidustusi	

B.2.5	Ettevõtlus		 	 	 1. kompetents	„Ettevõtlus“	
tõendatakse	õppeaja	
jooksul	

2. kutseõppeasutus	esitab	
kutse	andjale	tõendatud	
kompetentsi	kohta	
protokolli	(lisa	nr	5)	
hiljemalt	10	tööpäeva	enne	
kutseeksamit	

1.	hindab	tegutsemise	eesmärgist	lähtuvalt	
ettevõtluse	võimalusi;	valib	talle	sobiva	
ettevõtlusvormi;	korraldab	oma	tegevust,	
arvestades	kutsealast	teavet	ja	õigusakte	
ning	lähtudes	väikeettevõtluse	põhitõdedest	
2.	kujundab	teenuste	hinnad,	lähtudes	
tegevuskuludest	ja	turusituatsioonist;	
koostab	salongi	eelarve,	arvestades	
kulusid	ja	tulusid;	järgib	eelarve	täitmist;	
organiseerib	vajalike	töö-	ja	kulumaterjalide	
hankimise;	haldab	kliendibaasi,	järgides	
õigusakte	
3.	planeerib	müügikampaaniad	ja	
turundustegevused,	lähtudes	salongi	
kontseptsioonist;	koostab	
püsikliendiprogramme	
4.	planeerib	tööaja	ja	koostab	töögraafikuid	

Valitavad	kompetentsid		
(kutseeksamil	tuleb	tõendada	üks	vabalt	

valitud	kompetents)	

	 	 	

B.2.6	Käte	ja	jalgade	hooldus	 Praktiline	
töö	

Jalgade	
hooldus	

	
	
	
	
	
	

1. valmistab	eelnevalt	ette	töökoha	jalgade	
hoolduseks,	valib	vajalikud	töövahendid	
ning	tooted	

2. töötab	kosmeetiliste	vahendite	ja	
aparatuuriga	järgides	toodete	infot	ja	
kasutusjuhendeid	

3. võtab	kliendi	vastu	ning	valmistab	ette	
jalgadehoolduseks	

4. hindab	ja	analüüsib	jalgade	naha	ja	küünte	
seisukorda	ning	jalgade	ehituses	esinevaid	

1. kutsetaotleja	valmistab	ette	
töökoha	enne	eksami	
alustamist.	

2. hoolduse	sooritamise	aeg	
on	1,5h.	

3. kliendikaart	(lisa	nr	2)	
4. vajadusel	esitatakse	

küsimusi	tulenevalt	
hindamiskriteeriumitest	

1.	valmistab	kliendi	käte	ja	jalgade	
hoolduseks	ette:	hindab	ja	analüüsib	käte	ja	
jalgade	naha	ja	küünte	seisukorda	ning	
jalgade	ehituses	esinevad	muutuseid	
visuaalselt,	selgitab	välja	näidustused	ja	
vastunäidustused;	planeerib	tööjärjekorra,	
vastavalt	valitud	hooldusele	
2.	viilib	ja	kujundab	küüned	vastavalt	kliendi	
soovile,	tagades	esteetilise	lõpptulemuse,	
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kasutades	pediküüri	puhul	vajadusel	
pediküüri	puuri;	korrastab	küünenahad,	
kasutades	sobivaid	töövahendeid	ja	
tehnikaid	ning	tooteid;	eemaldab	jalgade	
nahapaksendid,	kasutades	skalpelli,	rasplit	
ja	pediküüripuuri	
3.	masseerib	käsi	ja	jalgu	vastavalt	
näidustustele,	kasutades	klassikalise	
massaaži	võtteid	ja	sobivaid	tooteid	
4.	koorib	nahka,	kasutades	sobivaid	tooteid;	
kreemitab,	teeb	parafiinihooldust	sooja	ja	
külma	parafiiniga	ning	maske	
5.	lakib	küüned	vastavalt	kliendi	soovile,	
kasutades	klassikalist	ja	geellakki	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Praktiline	

töö	
Käte	

hooldus	

võimalikke	muutusi,	selgitab	välja	
näidustused	ja	vastunäidustused	ning	
planeerib	hoolduse	käigu,	täidab	
kliendikaardi		

5. leotab	kliendi	jalad	pediküürivannis	
6. lõikab	küüned	küünetangidega,	eemaldab	

nahapaksendid	skalpelliga	ning	viilib	
küüned	kasutades	õigeid	töövõtteid	

7. korrastab	küünenahad,	pediküüripuuri	ja	
küünenahatangidega,	kasutades	õigeid		
töövõtteid	ning	tooteid,	järgib	tooteinfot	ja	
aparaadi	kasutusjuhendit	

8. viimistleb	nahapaksendid	raspli	ja	
nahapaksendipehmendajaga	kasutades	
õigeid	töövõtteid	

9. masseerib	jalad	arvestades	
vastunäidustustega,	kasutades	klassikalise	
massaaži	võtteid	

10. lakib	küüned	punase	küünelakiga	kasutades	
õigeid	töövõtteid	ning	sulgeb	lakiga	küüne	
vaba	serva	

11. jälgib	kliendi	enesetunnet	hoolduse	käigus		
12. 	lõpetab	hoolduse	sobivate	toodetega	ning	

nõustab	klienti	hoolduse	ajal	ja	
koduhooldustoodete	valikul		

	

1. valmistab	ette	töökoha	käte	hoolduseks,	
valib	vajalikud	töövahendid	ja	tooted,	

2. töötab	kosmeetiliste	vahendite	ja	
aparatuuriga	järgides	toodete	infot	ja	
kasutusjuhendeid	

3. võtab	kliendi	vastu	ja	valmistab	ette	
kätehoolduseks	

5. hindamiskomisjonil	on	
õigus	sekkuda,	kui	
teostatav	hooldus	ei	vasta	
kriteeriumitele	või	ohustab	
kliendi	tervist.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

1. kutsetaotleja	valmistab	ette	
töökoha	enne	eksami	
alustamist	

2. hoolduse	sooritamise	aeg	
on	1	h	

3. tegevusnäitajad	8	ja	9	
hinnatakse	õppeaja	jooksul	
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4. hindab	ja	analüüsib	käte	naha	ja	küünte	
seisukorda	ning	käte	ehituses	esinevaid	
muutusi,	selgitab	välja	näidustused	ja	
vastunäidustused	ning	planeerib	hoolduse	
käigu	ja		täidab	kliendikaardi		

5. viilib	küüned,	kannab	peale	
küünenahkadele	mõeldud	hooldustoote	
ning	asetab	käe	maniküürivanni		

6. korrastab	küünenahad	kasutades	
küünenahatange	ja	teisi	vajalikke	
töövahendeid	ning	õigeid	töövõtteid	

7. viimistleb	küüned	viiliga	vastavalt	kliendi	
soovile	

8. koorib	käte	nahka	
9. kannab	käte	nahale	sobiva	maski	ja	teeb	

parafiinihooldust	sooja	või	külma	
parafiiniga	

10. masseerib	käed	arvestades	
vastunäidustustega,	kasutades	klassikalise	
massaaži	võtteid		

11. lakib	küüned	punase	küünelakiga	kasutades	
õigeid	töövõtteid	ning	sulgeb	lakiga	küüne	
vaba	serva	

12. jälgib	kliendi	enesetunnet	hoolduse	käigus	
13. lõpetab	hoolduse	sobivate	toodetega	ning	

nõustab	klienti	hoolduse	ajal	ja		
koduhooldustoodete	valikul	
	

4. kutseõppeasutus	esitab	
kutse	andjale	tõendatud	
tegevusnäitajate	8	ja	9	
kohta	protokolli	(lisa	nr	5)	
hiljemalt	10	tööpäeva	enne	
kutseeksamit	

5. kliendikaart	(lisa	nr	3)	
6. vajadusel	esitatakse	

küsimusi	tulenevalt	
hindamiskriteeriumitest	

7. hindamiskomisjonil	on	
õigus	sekkuda,	kui	
teostatav	hooldus	ei	vasta	
kriteeriumitele	või	ohustab	
kliendi	tervist.	

B.2.7	Kehahooldus	 Praktiline	
töö	

1. valmistab	ette	töökoha	kehahoolduseks,	
valib	vajalikud	tooted	ja	töövahendid	
vastavalt	hooldusele	

2. töötab	kosmeetiliste	vahenditega	järgides	
toodete	infot	ja	kasutusjuhendeid	

3. võtab	kliendi	vastu	ning	valmistab	ette	
kehahoolduseks		

1. kutsetaotleja	valmistab	ette	
töökoha	enne	eksami	
alustamist	

2. hoolduse	sooritamise	aeg	
on	1,5	h	

1.	valmistab	kliendi	kehahoolduseks	ette;	
hindab	keha	visuaalselt,	selgitab	välja	
näidustused	ja	vastunäidustused,	sh	naha	
seisukorra;	vajadusel	(nt	pahaloomuliste	
muutuste	korral	sünnimärkides,	naha	ja	
küünte	seenhaiguste,	nahahaavandite,	
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põletike	ja	akne	korral)	suunab	kliendi	
nahaarsti	konsultatsioonile	
2.	planeerib	hoolduse,	arvestades	kliendi	
soove,	vajadusi,	näidustusi	ja	
vastunäidustusi	
3.	puhastab,	koorib,	pinguldab,	niisutab	
nahka,	teeb	mähiseid	ja	maske	ning	
lõõgastab	lihaseid	vastavalt	hooldusele,	
kasutades	selleks	sobivaid	töövahendeid	ja	-
võtteid	ning	tooteid	
4.	teeb	selja-	ja	üldmassaaži,	kasutades	
sobivaid	massaažitehnikaid,	arvestades	
näidustusi	ja	vastunäidustusi	

4. analüüsib	kliendi	naha	seisukorda	
(vajadusel	soovitab	konsulteerida	
dermatoloogiga)	ja	hindab	keha	visuaalselt,	
selgitab	välja	näidustused	ja	
vastunäidustused,	kliendi	soovid	ja	
vajadused,	planeerib	edasise	hoolduse	ning	
täidab	kliendikaardi	

5. puhastab,	koorib	keha,	kasutab	sobivaid	
tooteid	ja	töövõtteid	

6. teeb	kliendile	seljamassaaži,	arvestab	
vastunäidustustega.	kasutades	klassikalise	
massaaži	võtteid	

7. teeb	mähiseid	või	maske	vastavalt	valitud	
hooldusele,	kasutades	selleks	sobivaid	
töövahendeid	ja	-võtteid	

8. jälgib	kliendi	enesetunnet	hoolduse	käigus	
9. lõpetab	hoolduse	sobivate	toodetega	ning	

nõustab	klienti	hoolduse	ajal	ja	
koduhooldustoodete	valikul		

	

3. tegevusnäitaja	4	
üldmassaaž	hinnatakse	
õppeaja	jooksul	

4. kutseõppeasutus	esitab	
kutse	andjale	tõendatud	
tegevusnäitaja	4	kohta	
protokolli	(lisa	nr	5)	
hiljemalt	10	tööpäeva	enne	
kutseeksamit	

5. kliendikaart	(lisa	nr	4)	
6. vajadusel	esitatakse	

küsimusi	tulenevalt	
hindamiskriteeriumitest	

7. hindamiskomisjonil	on	
õigus	sekkuda,	kui	
teostatav	hooldus	ei	vasta	
kriteeriumitele	või	ohustab	
kliendi	tervist	

	
B.2.8	Jumestamine	 Praktiline	

töö	
1. valmistab	ette	töökoha	pidulikuks	

õhtumeigiks,	valib	vajalikud	tooted	ja	
töövahendid	vastavalt	jumestusele	

2. töötab	järgides	tooteinfot	ja	töövahendite	
kasutusjuhendeid	

3. võtab	kliendi	vastu	ning	valmistab	
jumestuseks	ette	

4. hindab	visuaalselt	kliendi	naha	seisukorda	
ning	selgitab	välja	võimalikud	allergiad	

5. jumestamisel	arvestab	näo	anatoomiliste	
omaduste,	proportsioonide,	nahatüübi,	ea	ja	
isikupäraga	

6. puhastab	ja	toniseerib	nahka	sobivate	
toodetega	

1. kutsetaotleja	valmistab	ette	
töökoha	enne	eksami	
alustamist	

2. hoolduse	sooritamise	aeg	
on	1	h	

3. vajadusel	esitatakse	
küsimusi	tulenevalt	
hindamiskriteeriumi-test	

4. hindamiskomisjonil	on	
õigus	sekkuda,	kui	
teostatav	hooldus	ei	vasta	
kriteeriumitele	või	ohustab	
kliendi	tervist	

1.	hindab	nahka	visuaalselt,	selgitab	välja	
näidustused	ja	vastunäidustused	
2.	teeb	päeva-	ja	õhtumeigi,	kasutades	
erinevaid	jumestamise	stiile,	sobivaid	
tooteid,	töövahendeid	ja	-võtteid,	arvestades	
kliendi	soovide	ja	näokujuga	
3.	desinfitseerib	töövahendid	
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7. kannab	nahale	pidulikuks	õhtumeigiks	
sobiva	tekstuuriga	meigipõhja,	arvestades	
nahatüübiga	(põhjakreemi,	neutralisaator,	
kontuurimisvahendid,	puuder,	põsepuna)	

8. jumestab	silmad	kasutades	matti	või	satiin	
läikega	3-5		kompaktsed	lauvärvi	ning	
klassikalist	silmalainerit,	ripsmetušši,	
kunstripsmeid	ja	kulmutooni	

9. jumestab	huuled	kasutades	huulepliiatsit	ja	
huulepulka	
	

	

B.2.9	Kosmeetiku	kutset	läbiv	
kompetents	

Praktiline	
töö	

	 1. läbiv	kompetents	
hinnatakse	lõimituna	
hoolduste	kompetentsidega	

2. tegevusnäitajad	1-7	
hinnatakse	läbivalt	
kutseksamil	tõendatavates	
kompetentsides	

3. tegevusnäitajad	8,	9	ja	10	
hinnatakse	õppeaja	jooksul	

4. kutseõppeasutus	esitab	
kutse	andjale	tõendatud	
tegevusnäitajate	8,	9	ja	10	
kohta	protokolli	(lisa	nr	5)	
hiljemalt	10	tööpäeva	enne	
kutseeksamit	

5. vajadusel	esitatakse	
küsimusi	tulenevalt	
hindamiskriteeriumi-test	

6. hindamiskomisjonil	on	
õigus	sekkuda,	kui	
teostatav	hooldus	ei	vasta	
kriteeriumitele	või	ohustab	
kliendi	tervist	

	

1.täiendab	pidevalt	oma	erialaseid	oskusi	ja	
teadmisi	
2.järgib	eetika-	ning	konfidentsiaalsuse	
põhimõtteid	
3.	osaleb	aktiivselt	meeskonnatöös,	jagab	
kolleegidega	asjakohast	teavet	
4.	järgib	tooteinfot	ja	töövahendite	
kasutusjuhendeid	
5.	järgib	jäätmekäitluse	nõudeid,	arvestades	
inimeste	ja	keskkonnaga	enda	ümber	
6.	kasutab	ressursse	säästvalt	
7.	järgib	töötervishoiu,	-ohutuse	ja	
hügieeninõudeid,	kasutab	ergonoomilisi	
töövõtteid	
8.	vajadusel	annab	esmaabi	
9.	valdab	eesti	keelt	vähemalt	tasemel	B1,	
kasutab	vähemalt	ühte	võõrkeelt	tasemel	A2	
(Lisa	1)	
10.	kasutab	arvutit	vastavalt	Digipädevuste	
enesehindamise	skaala	Algtasemel	kasutaja	
tasemele	(Lisa	2)	
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3.	JUHISED	HINDAJALE	
	
Eksamimapp		
Hindamiskomisjon	koostab	elektroonilise	mapi	eksami	kohta,	kuhu	koondab	järgmised	dokumendid:		

• Hindamisprotokolli	
• Kutse	taotleja	individuaalne	hindamisleht,	juhul,	kui	tema	kutseeksami	sooritus	ebaõnnestus.		
• Kutseeksami	tagasiside	koolile	

Hindamiskomisjoni	esimees	edastab	eksamimapi	kutseandjale	kahe	tööpäeva	jooksul.		

Eksamimapp	säilitatakse	digitaalselt	vastavalt	seadusele.	
	
	Enne	hindamist	hindaja	tutvub:	

• kosmeetik,	tase	5	kutsestandardiga,	link	https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10720732	
• kompetentsipõhise	hindamise	mõistete	ja	põhimõtetega,	https://www.kutsekoda.ee/wp-

content/uploads/2019/KS/Kompetentsusp%C3%B5hine-hindamine-kutse-andmisel-JUHEND.pdf		
• kutse	andmise	korra	ja	hindamise	üldise	informatsiooniga,	https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10670444		
• hindamiskriteeriumite,	hindamismeetodite	ja	hindamise	korraldusega	
• hindamisel	kasutatavate	vormidega	(lisad)	

	
	Hindamise	ajal	hindaja:	

• jälgib	igat	kutse	taotlejat	hindamisprotsessis	personaalselt,	
• esitab	vajadusel	küsimusi	hindamiskriteeriumite	täitmise	osas	
• hindab	iga	hindamiskriteeriumi	järgi,	
• vormistab	hindamistulemuse	iga	hindamiskriteeriumi	kohta.	

	
	Hindamise	järel	hindaja:	

• osaleb	arutelus	ja	hääletamises,	
• vormistab	hindamistulemuse		
• annab	kutse	taotlejale	konstruktiivset	tagasisidet	
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7. LISAD	
	

Lisa	nr.1	Näohoolduse	kliendikaart		

Lisa	nr.2	Jalahoolduse	kliendikaart		

Lisa	nr.	3	Kätehoolduse	kliendikaart		

Lisa	nr.	4	Kehahoolduse	kliendikaart		

Lisa	nr.	5	Koolis	tõendavate	kompetentside	protokoll		

Lisa	nr.	6	Kutseeksami	modelli	nõusoleku	kiri		

Lisa	nr.	7	Kutseeksami	modelli	tervisekaart		

Lisa	nr.	8	Kutseeksami	avaldus	

	

	


