
Juuste lõikamine 

KLIENDI  SOOVI  ARVESTAMINE,
SOBIVUS KLIENDILE

Kas toimus kliendiarutelu: järgiti kliendi poolseid soove; pakuti välja
oma nägemus vastavalt kliendi soovile või kinnitati üle kliendi poolne
soov. Kas kliendilt küsitakse infot, mida on vaja järgneva töö
planeerimiseks.

LÕIKUSSKEEMI KAVANDI
ESITLUS

TERMINOLOOGIA KORREKTNE
KASUTAMINE

JUUKSELÕIKUS ON TEOSTATUD
KORREKTSELT

TÖÖKOHA ETTEVALMISTUS

TÖÖVAHENDITE KASUTAMINE

HÜGIEEN

ERGONOOMIA

JUUKSELÕIKUSE VORMI  JA
KUJU PROPORTSIONAALSUS

KLIENDI ERIPÄRADEGA
ARVESTAMINE

KLIENDI JUUSTE ERPÄRADEGA
ARVESTAMINE

KORREKSELT VORMISTATUD
LÕIKUSSKEEM

LÕIKUSE  VASTAVUS 
 LÕIKESKEEMILE

Kas on olemas kindel nägemus, joonise näol, millist juukselõikust
hakatakse teostama ning miks just sellist. Kas see ühtib
kliendisooviga või konsultatsiooni ajal sõlmitud kokkuleppega

Kas kasutab kaasaegset terminoloogiat ja mõistab termini tähendust
- oskab terminit lahti seletada. 

Lõikusjooned on puhtad, jaotused on puhtad, lõikusel on konkreetne
kontuur. Lõikusjoon ja jaotused on vastavuses.

Kas töökoht on ette valmistaud järgnevateks tegevusteks sh juuste
pesemiseks. 

Kas kääride, masina ja kammi kasutamine(koostöö) on
professionaalne. 

Kas järgitakse hügieeninõudeid.

Kas tööasend on ergonoomiline ja vastavuses tegevustega sh pea
pesemine ja juustehooldus.

Juukselõikusel on konkreetne kuju ja see vastab
põhivormile(massiivne, ühtlane järgulisus, kasvav järgulisus,
gradueeritud)

Juukselõikuse loomisel ja teostamisel on arvestatud kliendi näo ja
pea kujuga.

Juukselõikuse loomisel ja teostamisel on arvestatud juuste pikkust,
tekstuuri ja kasvusuunda.

Lõplikult vormistatud lõikusskeemi osad on: • Lõikusjoon •
Jaotusjooned • Salgu tõstenurk  (nurgad) • Lõikuse kujundlik joon •
Kontrollsalgu liikumise suund

Kas skeem ja juukselõikus kattuvad?



Juuste värvimine 

VÄRVISKEEMI  ESITLUS,
ANALÜÜS  

JUUKSEAJALOO SEOTUS
PLANEERITAVA VÄRVITÖÖGA

VÄRVITOONI JA AKTIVAATORI
VALIK

VASTANDVÄRVID JA
NEUTRALISEERIMINE

VÄRVI  PEALEKANDMISE
JÄRJEKORD  

VÄRVI  PEALE KANDMISE
PUHTUS

VÄRVI   MAHA PESEMINE

VÄRVILAHENDUSE KEERUKUS

VÄRVITEHNIKATE KASUTAMINE 

SOOVITUD  TULEMUSE 
 VASTAVUS  VÄRVISKEEMILE

VASTAMINE TEOORIATESTI
ÜLESANDELE

Kas plaanitav värvitöö on arusaadav?   Kas oskab, vajadusel
suunavatele küsimustele tuginedes, oma tegevust muuta ja ümber
planeerida?

Kirjeldab, mida on juustega eelnevalt tehtud, kuidas see on juukseid
mõjutanud ning  mida sellega seoses arvestab teostatavat värvitööd
planeerides.

Millised värvid ja aktivaatorid valib ja miks. Kas toob välja, mitu astet
helestatakse või tumedamaks värvitakse?

Kas rõhutab, seoses heledamaks või tumedamaks värvimisega,
millised kaaspigmendid planeeritavat mõjutavad ning milliseid
vastandvärve saab kasutada nende neutraliseerimiseks.

Kas värvi pealekandmine omab kindlat struktuuri?

Kas värvi  peale kandmine on korrektne,  jättes puhtaks nii kliendi
naha kui ka töötasapinnad

Kas värvi mahapesemine on korrektne ning kasutatakse sobivaid
vahendeid ja masseerivaid liigutusi.

Kas juuksekasvuala ulatuses on kasutatud erinevaid värviskeeme? 

Kas on leitud optimaalne lahendus seoses eksamitöö aja ning
värvitehnikate kasutamisega. 

Kas värvitöö on vastavuses värviskeemi esitluses planeerituga?

Kas arutelu on korrektne? Kas vajalikele lisaküsimustele on
korrektsed vastused, mis viitavad oskusele olukorda analüüsida?



Föönioeng ja
viimistlus

FÖÖNISOENGU  TEHNILINE
TEOSTUS

FÖÖNISOENGU  VASTAVUS 
 LÕIKUSELE

VIIMISTLUSVAHENDITE 
 KASUTAMINE

VIIMISTLUSVAHENDITE
TUNDMINE

HOOLDUSTOODETE TUNDMINE

TOIMUNUD MUUTUS (SH
JUUKSELÕIKUS)

Kas fööni ning harjadega kuivatades on töödeldud kogu
juuksepikkust? 

Kas on antud konkreetne kuju ja vorm lähtudes juukselõikusest? 

Kas on kasutatud viimistlusvahendeid (nii enne soengu tegemist kui
pärast? 

Kas selgitab viimistlusvahendite valikut? Mida kasutas soengu
tegemiseks/viimistlemiseks ja millisel eesmärgil. 

Kas selgitab hooldustoodete: šampoon, palsam jms valikut ja
soovitusi.

Kas kliendi välimus on muutunud ettenähtud ulatuses



Klienditeenindus

KLIENDI VASTUVÕTT

SOOVITUSTE JAGAMINE

TEENUSE  LÕPETAMINE

TÖÖLEHE TÄITMINE

Tervitab klienti, tutvustab ennast ja juhatab kliendi juuksuritooli

Kas toob välja, milliseid tooteid võiks klient koduses hoolduses
kasutada?

Uurib, kas klient on lõppetulemusega rahul, tänab teda ja juhatab
eksamiruumist välja

Eksami sooritaja täidab ära töölehe (kliendikaardid +
peakontuuridega töölehed), kuhu märgib kõik tegevused, mida ta
hakkab sooritama. Tegevusi on lubatud töö käigus muuta, kuid
eksami sooritaja peab oskama neid muutusi komisjonile põhjendada.
Tööleht on täielikult täidetud, kui sellel on, lisaks eelnevale, ka kutse
taotleja nimi ja praktilise eksami tegemise kuupäev


