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GARFin syntyhistoria

• Amerikkalaiset perheterapeuttisesti 
suuntautuneet kliinikot pitivät DSM-järjestelmää
rajoittuneena: ei ota huomioon olosuhteita, 
joissa potilaat elävät, ja jotka vaikuttavat hoitoon 

• DSM-III rajoittui yksilöiden tarkasteluun

• 1986 perustettiin Committee on the Family of the 
Group for the Advancement of Psychiatry (GAP; 
Lyman C. Wynne yhtenä johtohahmona): 
biopsykososiaalinen malli DSM-järjestelmään
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GAP:n esittämät vaihtoehdot

I. CORD (Classification of Relational Diagnoses)
– Suhteiden typologinen, kategorinen luokittelu

– Verrannollinen I-akselin diagnooseihin

II. GARF (Global Assessment of Relational 
Functioning)

– Dimensionaalinen arviointi

• ICD-10:ssä Z-koodit vastaavia
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DSM-järjestelmä

Akseli Kuvaus

Akseli I Kliiniset oireyhtymät

Akseli II Ensimmäisestä akselista riippumattomat persoonallisuushäiriöt

Akseli III Mielenterveyden kannalta mahdollisesti merkitykselliset somaattiset
sairaudet

Akseli IV Psykososiaaliset stressitekijät vaikeusasteineen

Akseli V Paras toiminnallinen taso vuoden aikana ja toiminnallinen taso 
tutkimushetkellä
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Akseli V

• Dimensionaalisuus
• GAF 

– Global Assessment of Functioning; APA, 1994
– Kliinikon arvio psykologisesta, sosiaalisesta ja 

ammatillisesta toiminnasta asteikolla 1-100
– Otetaan huomioon myös kompetenssi ja terveys

• GAP päätyi muodostamaan uuden arviointi-
asteikon, jolla ei olisi historiallista ja 
koulukunnallista kuormaa
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Tavoitteet GARFille

• Hyväksyttävä sekä perheterapeuttien että 
muiden kliinikoiden kannalta

• Arvioidaan kliinisesti relevanttia tietoa

• Pystyttävä tekemään kliinisesti kerätyn tiedon 
ja  havainnoinnin pohjalta (ei itsetäytettävien 
lomakkeiden  - vaikka korrelaatio näihin olisi 
tietysti hyvä)

• Helppo saatavuus
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Pohjana kolme 
käsitteellistä mallia

1. Beavers Systems Model (Beavers & Hampson 1990, 1993)

2. Olson Circumplex Model (Olson ym. 1983, Olson 1990, 1993)

3. McMaster Family Model (Epstein & Bishop 1981, Epstein ym. 
1993)

• Mallien läpikäyntien pohjalta löytyi kolme 
yhteistä aluetta
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GARFin asteikot [1]

A. Ongelmanratkaisu (Joint problem solving)
– Yhteisten tavoitteiden, sääntöjen ja rutiinien 

sopiminen

– Kyky sopeutua kuormittaviin elämäntilanteisiin

– Kommunikaatiotaidot ja ristiriitojen ratkaisutaidot
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GARFin asteikot [2]

B. Rakenne (Organization)
– Yksilöiden ja alaryhmien roolien ja rajojen selkeys

– Hierarkian olemassaolo ja toimivuus

– Liittoumat ja vallan jakaantuminen

– Tilanteiden hallinta ja vastuullisuus
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GARFin asteikot [3]

C. Tunneilmapiiri (Emotional climate)
– Tunteiden luonne ja vaihtelu

– Välittämisen laatu

– Empatia, osallistuminen, kiintymys ja 
sitoutuminen

– Arvojen jakaminen

– Tunteiden vastavuoroisuus, kunnioitus ja 
arvostus

– Sukupuolielämän toimivuus

23.11.2009 10Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutuspäivät



GARF-arvio

• Yleinen, globaali arvio 1-100

• Määriteltävä 
– Arvioitava systeemi

– Arvioitava aikaväli (esim. ongelman alkamisesta 
lähtien, yhden istunnon aikana havaittava 
vuorovaikutus ym.)
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Pisteytys voidaan 
jakaa tasoihin

81-100 tyydyttävä

61-80 jonkin verran epätyydyttävä

41-60 pääasiallisesti epätyydyttävä

21-40 harvoin tyydyttävä

1-20 kaoottinen
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Tyydyttävä (81-100)

A. Ongelmanratkaisu
• Verkostolla on käytössään toimintamallit ja -tavat, 

jotka auttavat yksittäisten jäsenten arkisten 
tarpeiden tyydyttämisessä. 

• Epätavallisten tilanteiden yhteydessä löytyy 
joustavuutta ja eri jäsenet voivat tarpeen mukaan 
ottaa vastuuta. 

• Satunnaiset ristiriitatilanteet tai kuormittavat 
muutokset ratkaistaan ongelmalähtöisesti 
keskustellen ja neuvotellen.
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Tyydyttävä (81-100)

B. Rakenne

• Roolien ja tarpeellisten tehtävien 
toteuttamisesta vallitsee yhteisymmärrys. 

• Eri alueiden päätöksenteko noudattaa 
vakiintuneita toimintatapoja ja kunkin 
alasysteemin yksilölliset ominaisuudet ja 
taidot on tunnistettu (esimerkiksi 
vanhemmat/puolisot, sisarukset ja yksilöt).
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Tyydyttävä (81-100)

C. Tunneilmapiiri
• Optimistinen, tilanteeseen sopiva tunneilmapiiri 

vallitsee. 
• Tunteita ilmaistaan vapaasti laidasta laitaan ja 

tämä hallitaan perheessä. 
• Tunneilmapiiri on yleisesti ottaen lämmin ja 

huolehtiva ja verkoston jäsenillä on yhteiset, 
jaetut arvot ja käsitykset. 

• Aikuisten jäsenten sukupuolielämä on 
tyydyttävää.
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Jonkin verran 
epätyydyttävä (61-80)

A. Ongelmanratkaisu

• Arkirutiinit toimivat, mutta poikkeavat 
tilanteet aiheuttavat vaikeuksia. 

• Osa ristiriidoista jää ratkaisematta, ne eivät 
kuitenkaan estä yhteistoimintaa.
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Jonkin verran 
epätyydyttävä (61-80)

B. Rakenne

• Päätöksen teko onnistuu yleensä, mutta 
yksilöiden kontrollointi on usein tarpeettoman 
voimakasta tai tehotonta. 

• Perheenjäsenten ja alasysteemien rajat ovat 
selkeät, mutta joskus jotakin alasysteemiä 
aliarvostetaan tai se joutuu syntipukiksi.
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Jonkin verran 
epätyydyttävä (61-80)

C. Tunneilmapiiri

• Tunteita ilmaistaan monipuolisesti, mutta 
ajoittain esiintyy selvää tunteiden torjuntaa tai 
jännitettä. 

• Lämpöä ja huolenpitoa löytyy, mutta 
verkoston jäsenten ärtyisyys tai 
turhautuneisuus häiritsee niiden esille 
tuomista.
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Pääasiallisesti 
epätyydyttävä (41-60)

A. Ongelmanratkaisu

• Ratkaisemattomat ristiriidat, jotka usein 
sotkeutuvat arkisin tilanteisiin, häiritsevät 
toistuvasti kommunikaatiota. 

• Perheellä on merkittäviä vaikeuksia sopeutua 
stressitilanteisiin ja muutoksiin.
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Pääasiallisesti 
epätyydyttävä (41-60)

B. Rakenne

• Päätöksenteko on vain ajoittain toimivaa ja 
tehokasta. 

• Joko korostunut kaavamaisuus tai merkittävä 
rakenteiden puuttuminen on ilmeistä näissä 
tilanteissa. 

• Toinen perheenjäsen tai jäsenten liittoutuma 
hukuttaa usein yksilölliset tarpeet.
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Pääasiallisesti 
epätyydyttävä (41-60)

C. Tunneilmapiiri
• Tuskaisuus tai tehoton kiukku tai 

tunteettomuus häiritsee perhe-elämän 
onnellisuutta. 

• Vaikka lämpöä ja tukea perheenjäsenille on 
jossain määrin saatavilla, se on usein 
epätasaisesti jakaantunut. 

• Aikuisilla on usein vaikeuksia 
sukupuolielämässä.
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Harvoin tyydyttävä 
(21-40)

A. Ongelmanratkaisu
• Perheen/parin toimintatavat eivät vastaa 

yksittäisten jäsenten tarpeita. Joko niihin 
puututaan raa’asti tai ne jätetään täysin 
huomiotta. 

• Elämän kehitysvaiheisiin liittyvät muutokset, 
kuten lähtemiset tai liittymiset, synnyttävät 
tuskallisia ristiriitoja ja vaikeasti siedettäviä 
epäonnistuneita ongelmanratkaisuja.
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Harvoin tyydyttävä 
(21-40)

B. Rakenne

• Päätöksenteko on joko täysin itsevaltaista tai 
tehotonta.

• Perheen sisäiset rigidit tai hämmentävän 
epäselvät ja vaihtuvat liittoutumat eivät 
arvosta tai huomaa lainkaan yksilön 
ainutlaatuisia ominaisuuksia.
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Harvoin tyydyttävä 
(21-40)

C. Tunneilmapiiri

• Yhteinen elämä on vain satunnaisesti 
tyydyttävää.

• Toistuvaa vetäytyminen tai avoin vihamielisyys 
heijastaa merkittäviä ratkaisemattomia ja 
tuskallisia ristiriitoja.

• Aikuisten seksuaalielämän häiriöt ovat yleisiä
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Kaoottinen (1-20)

A. Ongelmanratkaisu
• Perheen/parin arkisia rutiineja ei ole 

(säännönmukaisuus puuttuu esim. 
ruokailuista, nukkumisesta tai valvomisesta).

• Perheenjäsenet eivät yleensä tiedä missä 
toiset ovat, milloin he tulevat takaisin tai 
lähtevät.

• Perheenjäsenten välillä on niukasti toimivaa 
kommunikaatiota.
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Kaoottinen (1-20)

B. Rakenne

• Perheen/parin jäsenet eivät ole järjestäytyneet 
niin, että yksilön tai sukupolvien velvollisuudet tai 
vastuut olisivat tunnistettavissa. 

• Verkoston tai alasysteemien rajoja ei voida 
tunnistaa tai päästä niistä yhteisymmärrykseen.

• Perheenjäseniä uhataan tai vahingoitetaan 
fyysisesti tai he joutuvat seksuaalisen hyökkäilyn 
kohteeksi.
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Kaoottinen (1-20)

C. Tunneilmapiiri

• Epätoivo ja kyynisyys vallitsevat, toisten 
tarpeisiin kiinnitetään niukasti huomiota.

• Perheenjäsenten keskinäinen kiintymyksen 
tunne, sitoutuneisuus tai huoli toisten 
hyvinvoinnista puuttuu lähes täysin

23.11.2009 27Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutuspäivät



23.11.2009 28Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutuspäivät



GARFin käytön koulutus

• Alkuperäinen suositus (GAP 1996), esim:
1. Tutki ohjeita ja asteikkoja itsenäisesti (20-30 

minuuttia)

2. Keskustele ohjaajasi kanssa ja tarkenna epäselvät 
kohdat (10-15 minuuttia)

3. Lue harjoitusmateriaalit (kliiniset esimerkit; 
Family Process 35:155-172, 1996) ja pisteytä ne

4. Keskustele pisteytyksistäsi ohjaajasi kanssa ja 
tarkenna epävarmat tai epäselvät asiat
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Pisteytys

• Suositellaan käyttämään mahdollisimman 
tarkkoja arvoja (esim. 29, 53, 78)

• Voidaan myös käyttää luokkien keskiarvoja 
(10, 30, 50, 70, 90)

• Jos tiedot ovat riittämättömät = 0
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Tutkimuslöydöksiä

Hilsenroth ym. (2000): Reliability and validity of 
DSM-IV axis V
– GAFin, GARFin ja SOFASin (Social and Occupational

Functioning of Assessment Scale) reliabiliteetin ja 
validiteetin tutkimus

– 44 aikuispsykiatrista avohoitopotilasta, koodaukset 
kliinikolta ja videolta (huom! Vain potilaasta)

– Interrater-reliabiliteetti hyvä (ICC 0.85 – 0.91)
– GARF korreloi GAFiin ja potilaiden akselin II 

diagnooseihin (persoonallisuushäiriöt)
– GARF ei korreloinut kovin hyvin SOFASiin eikä 

potilaiden itsearvioihin
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Tutkimuslöydöksiä

• Mello ym. (2007): validiteettitutkimus 
toistuvasti masentuneiden potilaiden 
perheistä
– Katkaisupisteellä 70 sensitiivisyys 78%, spesifisyys 

86% (suhteessa puolistrukturoituun 
perhehaastatteluun, jolla eroteltiin tyydyttävästi 
toimivat perheet perheistä, joilla oli lieviä, 
kohtalaisia tai vakavia ongelmia)
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Sovellettu perhe-GARF

• Sovelletut sadut ja kuvametaforat

• Alice MacDonald, East Texas State University clinic

• Perheenjäseniä pyydetään yhdessä tai erikseen 
määrittämään, mikä metaforista sopii parhaiten 
kuvaamaan heidän perhettään

• Sekä arvio että interventio

• Hoitotiimi seuraa istuntoa ja antaa oman GARF-
arvionsa, johon nyt saadaan avuksi perheen 
itsearviointi
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Pisteytys

81-100 tyydyttävä

61-80 jonkin verran epätyydyttävä

41-60 pääasiallisesti epätyydyttävä

21-40 harvoin tyydyttävä

1-20 kaoottinen
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Sovellettu perhe-GARF

81-100 tyydyttävä

61-80 jonkin verran epätyydyttävä

41-60 pääasiallisesti epätyydyttävä

21-40 harvoin tyydyttävä

1-20 kaoottinen
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Kiitos!

23.11.2009 41Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutuspäivät



Kirjallisuutta
• Group for the Advancement of Psychiatry Committee on the Family (GAP). (1996). Global 

Assessment of Relational Functioning scale (GARF): I. Background and rationale. Family Process, 
35(2), 155-172. 

• Hay, P., Katsikitis, M., Begg, J., Da Costa, J., & Blumenfeld, N. (2003). A two-year follow-up study and 
prospective evaluation of the DSM-IV axis V. Psychiatric Services (Washington, D.C.), 54(7), 1028-
1030. 

• Hilsenroth, M. J., Ackerman, S. J., Blagys, M. D., Baumann, B. D., Baity, M. R., Smith, S. R., Price, J. L., 
Smith, C. L., Heindselman, T. L., Mount, M. K., & Holdwick, D. J.,Jr. (2000). Reliability and validity of 
DSM-IV axis V. The American Journal of Psychiatry, 157(11), 1858-1863. 

• Kaslow, F., & Patterson, T. (2006). Relational diagnosis--a brief historical overview: Comment on the 
special section. Journal of Family Psychology 20(3), 428-431.  

• Mello, A. F., Blay, S. L., & Kohn, R. (2007). Global Assessment of Relational Functioning scale (GARF): 
A validity study in patients with recurrent major depression in Brazil. Transcultural Psychiatry, 44(1), 
55-64. 

• Stein, M. B., Hilsenroth, M., Pinsker-Aspen, J. H., & Primavera, L. (2009). Validity of DSM-IV axis V 
Global Assessment of Relational Functioning scale: A multimethod assessment. The Journal of 
Nervous and Mental Disease, 197(1), 50-55. 

• Yingling, L. C., Miller, W. E., McDonald, A. L., & Galewaler, S. T. (Eds.). (1998). GARF assessment 
sourcebook. Using the DSM-IV global assessment of relational functioning. United States of 
America: Brunner/Mazel. 

23.11.2009 42Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutuspäivät


	Global Assessment of Relational Functioning scale�GARF
	GARFin syntyhistoria
	GAP:n esittämät vaihtoehdot
	DSM-järjestelmä
	Akseli V
	Tavoitteet GARFille
	Pohjana kolme käsitteellistä mallia
	GARFin asteikot [1]
	GARFin asteikot [2]
	GARFin asteikot [3]
	GARF-arvio
	Pisteytys voidaan jakaa tasoihin
	Tyydyttävä (81-100)
	Tyydyttävä (81-100)
	Tyydyttävä (81-100)
	Jonkin verran epätyydyttävä (61-80)
	Jonkin verran epätyydyttävä (61-80)
	Jonkin verran epätyydyttävä (61-80)
	Pääasiallisesti epätyydyttävä (41-60)
	Pääasiallisesti epätyydyttävä (41-60)
	Pääasiallisesti epätyydyttävä (41-60)
	Harvoin tyydyttävä (21-40)
	Harvoin tyydyttävä (21-40)
	Harvoin tyydyttävä (21-40)
	Kaoottinen (1-20)
	Kaoottinen (1-20)
	Kaoottinen (1-20)
	Slide Number 28
	GARFin käytön koulutus
	Pisteytys
	Tutkimuslöydöksiä
	Tutkimuslöydöksiä
	Sovellettu perhe-GARF
	Pisteytys
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Sovellettu perhe-GARF
	Slide Number 41
	Kirjallisuutta

