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MIMIMIMI::::

---- ttttäiskasvanute iskasvanute iskasvanute iskasvanute ssssõltuvusravis ltuvusravis ltuvusravis ltuvusravis ((((Miller & Baca, 1983; Miller&Rollnick, 2002)

---- ttttäiskasvanute iskasvanute iskasvanute iskasvanute tervisektervisektervisektervisekäitumises ja peresuhetes itumises ja peresuhetes itumises ja peresuhetes itumises ja peresuhetes 
(Rollnick, Miller, & Buttler, 2008)

---- vvvvõibolla ibolla ibolla ibolla kooliealiste kooliealiste kooliealiste kooliealiste vaimse tervise sekkumisteks, vaimse tervise sekkumisteks, vaimse tervise sekkumisteks, vaimse tervise sekkumisteks, 
---- parandamaks akadeemilist sooritust ja parandamaks akadeemilist sooritust ja parandamaks akadeemilist sooritust ja parandamaks akadeemilist sooritust ja 

---- vvvvähendamaks khendamaks khendamaks khendamaks käitumisprobleemeitumisprobleemeitumisprobleemeitumisprobleeme ((((Frey jt, 2011; Strait jt, 
2012)

- abstraktne mabstraktne mabstraktne mabstraktne mõtlemine 11/12tlemine 11/12tlemine 11/12tlemine 11/12----aaaa
- kalduvus vkalduvus vkalduvus vkalduvus välistada ja keskenduda listada ja keskenduda listada ja keskenduda listada ja keskenduda 

negatiivsetele /mittekinnitavatele negatiivsetele /mittekinnitavatele negatiivsetele /mittekinnitavatele negatiivsetele /mittekinnitavatele 
argumentideleargumentideleargumentideleargumentidele
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MIMIMIMI::::

----14 14 14 14 ---- 19191919----a a a a suitsetajad: vsuitsetajad: vsuitsetajad: vsuitsetajad: vähenes raporteerimine, henes raporteerimine, henes raporteerimine, henes raporteerimine, 
biokeemilist kinnitust ei leidnud  biokeemilist kinnitust ei leidnud  biokeemilist kinnitust ei leidnud  biokeemilist kinnitust ei leidnud  (Colby jt, 2005) 

---- 15 +/15 +/15 +/15 +/---- a a a a 3333----6 kuu ulatuses suitsetamie ei v6 kuu ulatuses suitsetamie ei v6 kuu ulatuses suitsetamie ei v6 kuu ulatuses suitsetamie ei vähene,           hene,           hene,           hene,           
ttttõusis keeldumise enesetusis keeldumise enesetusis keeldumise enesetusis keeldumise enesetõhusus husus husus husus (Kelly & Lapworth, 2006)

-16 16 16 16 –––– 18 a 18 a 18 a 18 a kanepitarvitajate  suitetamine, alkoholi ja kanepitarvitajate  suitetamine, alkoholi ja kanepitarvitajate  suitetamine, alkoholi ja kanepitarvitajate  suitetamine, alkoholi ja 
illegaalsete uimastite eneseraporteeritud tarvitamine illegaalsete uimastite eneseraporteeritud tarvitamine illegaalsete uimastite eneseraporteeritud tarvitamine illegaalsete uimastite eneseraporteeritud tarvitamine 
vvvvähenes (ei lhenes (ei lhenes (ei lhenes (ei lõppenud), eriti nendel, kes rohkem ppenud), eriti nendel, kes rohkem ppenud), eriti nendel, kes rohkem ppenud), eriti nendel, kes rohkem 
tarvitasid tarvitasid tarvitasid tarvitasid (McCambridge & Strange, 2004)

----

Seega, empiirilist kinnitust laste ja noortetSeega, empiirilist kinnitust laste ja noortetSeega, empiirilist kinnitust laste ja noortetSeega, empiirilist kinnitust laste ja noortetööks vks vks vks vähehehehe
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E. E. E. E. NelsonNelsonNelsonNelson, , , , E. E. E. E. LeibenluftLeibenluftLeibenluftLeibenluft, , , , E.B.E.B.E.B.E.B. McClure, McClure, McClure, McClure, & & & & D.S. D.S. D.S. D.S. Pine Pine Pine Pine 
((((2005200520052005))))

Avastamise sAvastamise sAvastamise sAvastamise sõlm:lm:lm:lm:
< murdeiga < murdeiga < murdeiga < murdeiga 

Afektiivne Afektiivne Afektiivne Afektiivne 
ssssõlm:lm:lm:lm:

murde murde murde murde ----
ttttäisigaisigaisigaisiga

Kognitiivse Kognitiivse Kognitiivse Kognitiivse 
regulatsiooni regulatsiooni regulatsiooni regulatsiooni 
ssssõlm: tlm: tlm: tlm: täisigaisigaisigaisiga
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GGGG.... Strait, SStrait, SStrait, SStrait, S....McQuillin, BMcQuillin, BMcQuillin, BMcQuillin, B. . . . Smith & JSmith & JSmith & JSmith & J. . . . EnglundEnglundEnglundEnglund (2012)(2012)(2012)(2012)

MI rajaneb kliendi tMI rajaneb kliendi tMI rajaneb kliendi tMI rajaneb kliendi täidesaatvatel funktsioonidel:idesaatvatel funktsioonidel:idesaatvatel funktsioonidel:idesaatvatel funktsioonidel:
• otsustamineotsustamineotsustamineotsustamine

• eesmeesmeesmeesmärkide seadminerkide seadminerkide seadminerkide seadmine
• ssssüstemaatilise pingutuse tegeminestemaatilise pingutuse tegeminestemaatilise pingutuse tegeminestemaatilise pingutuse tegemine
• enesekontrollenesekontrollenesekontrollenesekontroll

Suhteline kSuhteline kSuhteline kSuhteline küpsus saavutatakse psus saavutatakse psus saavutatakse psus saavutatakse 12. eluaastaks.12. eluaastaks.12. eluaastaks.12. eluaastaks.
AGAAGAAGAAGA
11. a paiku11. a paiku11. a paiku11. a paiku suurenebsuurenebsuurenebsuureneb

Kognitiivse Kognitiivse Kognitiivse Kognitiivse 
regulatsiooni regulatsiooni regulatsiooni regulatsiooni 

ssssõlmlmlmlm
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Vastuolu:Vastuolu:Vastuolu:Vastuolu:
1. 1. 1. 1. ttttähelepanuhelepanuhelepanuhelepanu ja ja ja ja tajutajutajutaju kkkküpsed 12 psed 12 psed 12 psed 12 aaaa
2. 2. 2. 2. moraalnemoraalnemoraalnemoraalne hindamine, hindamine, hindamine, hindamine, enesekontrollenesekontrollenesekontrollenesekontroll, , , , 

otsustamineotsustamineotsustamineotsustamine, , , , planeerimineplaneerimineplaneerimineplaneerimine, , , , eesmeesmeesmeesmärgistaminergistaminergistaminergistamine, , , , 
eneseteadvuseneseteadvuseneseteadvuseneseteadvus on funktsionaalsed 12on funktsionaalsed 12on funktsionaalsed 12on funktsionaalsed 12----a, aga a, aga a, aga a, aga mitte mitte mitte mitte 
kkkküpsed psed psed psed 

3. 3. 3. 3. impulsiivsusimpulsiivsusimpulsiivsusimpulsiivsus takistab takistab takistab takistab realiseerimistrealiseerimistrealiseerimistrealiseerimist

MI rakendamise alumine piir 12 aastat MI rakendamise alumine piir 12 aastat MI rakendamise alumine piir 12 aastat MI rakendamise alumine piir 12 aastat (Strait, McQuillin, Smith & 
Englund, 2012)

AGAAGAAGAAGA
TTTTänu afektiivse snu afektiivse snu afektiivse snu afektiivse sõlme suurenenud aktiivsusele vlme suurenenud aktiivsusele vlme suurenenud aktiivsusele vlme suurenenud aktiivsusele võivad ivad ivad ivad 
murdeealisedmurdeealisedmurdeealisedmurdeealised olla olla olla olla vastuvvastuvvastuvvastuvõtlikumadtlikumadtlikumadtlikumad sotsiaalsetele sotsiaalsetele sotsiaalsetele sotsiaalsetele 
normidele normidele normidele normidele ja ja ja ja hinnangutelehinnangutelehinnangutelehinnangutele kui tkui tkui tkui täiskasvanud;iskasvanud;iskasvanud;iskasvanud;
samuti samuti samuti samuti terapeuditerapeuditerapeuditerapeudi suhtes. suhtes. suhtes. suhtes. 
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KoostööKoostööKoostööKoostöö
Muutuse Muutuse Muutuse Muutuse 

esilekutsumineesilekutsumineesilekutsumineesilekutsumine
AutonoomsusAutonoomsusAutonoomsusAutonoomsus



„Kui palju aega sina kulutad igal Kui palju aega sina kulutad igal Kui palju aega sina kulutad igal Kui palju aega sina kulutad igal õhtul htul htul htul õppimise peale?“ppimise peale?“ppimise peale?“ppimise peale?“
„ Kui palju sinu teada keskmine Kui palju sinu teada keskmine Kui palju sinu teada keskmine Kui palju sinu teada keskmine õpilane igal pilane igal pilane igal pilane igal õhtul htul htul htul 
õppimise peale kulutab?“ppimise peale kulutab?“ppimise peale kulutab?“ppimise peale kulutab?“
„Õpilane, kes saab nelju ja viisi, kulutab keskmiselt x pilane, kes saab nelju ja viisi, kulutab keskmiselt x pilane, kes saab nelju ja viisi, kulutab keskmiselt x pilane, kes saab nelju ja viisi, kulutab keskmiselt x 
tundi ptundi ptundi ptundi päevas evas evas evas õppimisele. Mis sa arvad, kuidas see nende ppimisele. Mis sa arvad, kuidas see nende ppimisele. Mis sa arvad, kuidas see nende ppimisele. Mis sa arvad, kuidas see nende 
keskmist hinnet mkeskmist hinnet mkeskmist hinnet mkeskmist hinnet mõjutab?“jutab?“jutab?“jutab?“
(Strait, Smith, McQuillin, Terry, Swan, & Malone, 2012)

„Noortele inimestele tundub sageli, et Noortele inimestele tundub sageli, et Noortele inimestele tundub sageli, et Noortele inimestele tundub sageli, et õpetajad kohtlevad petajad kohtlevad petajad kohtlevad petajad kohtlevad 
neid ebaausalt“neid ebaausalt“neid ebaausalt“neid ebaausalt“

„Probleem“Probleem“Probleem“Probleem“ ja ja ja ja „sina“ sina“ sina“ sina“ interpreteeritakse interpreteeritakse interpreteeritakse interpreteeritakse ssssüüdistustedistustedistustedistuste ja ja ja ja 
sildistamisenasildistamisenasildistamisenasildistamisena ;;;;
ülevoolav levoolav levoolav levoolav emotsionaalsus tekitab emotsionaalsus tekitab emotsionaalsus tekitab emotsionaalsus tekitab ebamugavust ebamugavust ebamugavust ebamugavust 
(Naari-King & Suarez, 2011)
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ImpulsiivsuseImpulsiivsuseImpulsiivsuseImpulsiivsuse suurenemine suurenemine suurenemine suurenemine takistab enesekontrolli:takistab enesekontrolli:takistab enesekontrolli:takistab enesekontrolli:
llllühiajalised hiajalised hiajalised hiajalised tasudtasudtasudtasud ttttähtsamad htsamad htsamad htsamad kui pikaajalisedkui pikaajalisedkui pikaajalisedkui pikaajalised

MI ebaMI ebaMI ebaMI ebaõnnestub, kui pole lnnestub, kui pole lnnestub, kui pole lnnestub, kui pole lühiajalisi tasusidhiajalisi tasusidhiajalisi tasusidhiajalisi tasusid

1.1.1.1. Muutuseplaanidesse Muutuseplaanidesse Muutuseplaanidesse Muutuseplaanidesse llllühiajalised tasudhiajalised tasudhiajalised tasudhiajalised tasud
2.2.2.2. MeeldetuletusedMeeldetuletusedMeeldetuletusedMeeldetuletused eesmeesmeesmeesmärkide ja tasude kohta (mitmed rkide ja tasude kohta (mitmed rkide ja tasude kohta (mitmed rkide ja tasude kohta (mitmed 

seansid, plaani uuesti esitamine, polsterdamisseansid)seansid, plaani uuesti esitamine, polsterdamisseansid)seansid, plaani uuesti esitamine, polsterdamisseansid)seansid, plaani uuesti esitamine, polsterdamisseansid)
3.3.3.3. LLLLühiajaistehiajaistehiajaistehiajaiste eesmeesmeesmeesmärkide rkide rkide rkide esilekutsumineesilekutsumineesilekutsumineesilekutsumine

(Naari(Naari(Naari(Naari----King & Suarez, 2011)King & Suarez, 2011)King & Suarez, 2011)King & Suarez, 2011)
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