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Ohjeet: Voit käyttää GARF-asteikkoa kuvaamaan 

perheen tai jonkin muun verkoston toimintaa jatkumolla, 

jonka toisessa ääripäässä on parhaalla mahdollisella 

tavalla toimiva ja toisessa päässä hajanainen, 

äärimmäisen huonosti toimiva vuorovaikutus. Asteikko 

vastaa rakenteeltaan sairauskertomukseen kuuluvaa 

GAS asteikkoa. Asteikko jakaantuu seuraaviin alaosiin: 

A. Ongelman ratkaisu = verkoston taidot yhteisten 

tavoitteiden, sääntöjen ja rutiinien sopimisessa. Sen 

kyky sopeutua kuormittaviin elämäntilanteisiin, sen 

kommunikaatiotaidot ja ristiriitojen ratkaisutaidot. 

B. Rakenne = yksilöiden ja alaryhmien roolien ja 

rajojen selkeys, hierarkian olemassaolo ja 

toimivuus, liittoumat ja vallan jakaantuminen, 

tilanteiden hallinta ja vastuullisuus. 

C. Tunneilmapiiri = tunteiden luonne ja vaihtelualue, 

välittämisen laatu, empatia, osallistuminen, 

kiintymys ja sitoutuminen. Arvojen jakaminen, 

tunteiden vastavuoroisuus, kunnioitus ja arvostus. 

Sukupuolielämän onnistuneisuus. 

GARF-asteikkoa voidaan käyttää sekä kuvaamaan 

tämänhetkistä tilannetta että jonkin ajankohdan tai 

aikavälin parasta tai huonointa toimintaa. Käytä tarkkoja 

lukuarvoja kuten 45, 68, 72, aina kun mahdollista. Jos 

tietosi eivät riitä tarkempaan arvioon, käytä alueen 

keskiarvoa: 90, 70, 50, 30, 10. 

81-100 Yleinen kuvaus: Vuorovaikutusverkosto 

toimii tyydyttävästi sekä siihen osallistuvien 

kertoman, että ulkopuolisten arvioijien 

näkökulmasta. 

A. 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. 

B. 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). 

C. 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. 

61-80 Yleinen kuvaus: Vuorovaikutusverkoston 

toiminta on jossain määrin epätyydyttävää. Ajan 

mittaan lähes kaikki vaikeudet ratkeavat 

ongelmitta. 

A. Arkirutiinit toimivat, mutta poikkeavat tilanteet 

aiheuttavat vaikeuksia. Osa ristiriidoista jää 

ratkaisematta, ne eivät kuitenkaan estä 

yhteistoimintaa. 

B. 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. 

C. Tunteita ilmaistaan monipuolisesti, mutta ajoittain 

esiintyy selvää tunteiden torjuntaa tai jännitettä. Lämpöä 

ja huolenpitoa löytyy, mutta verkoston jäsenten ärtyisyys 

tai turhautuneisuus häiritse niiden esille tuomista. 

41-60 Yleinen kuvaus: Vuorovaikutusverkosto toimii 

satunnaisesti tyydyttävästi ja kelvollisesti, mutta 

huonosti toimivat ja epätyydyttävät suhteet pyrkivät 

vallitsemaan. 
A. Ratkaisemattomat ristiriidat, jotka usein sotkeutuvat 

arkisin tilanteisiin, häiritsevä toistuvasti 

kommunikaatiota. Perheellä on merkittäviä vaikeuksia 

sopeutua stressitilanteisiin ja muutoksiin. 

B. Päätöksenteko on vain ajoittain toimiva ja tehokasta. Joko 

korostunut kaavamaisuus tai merkittävä rakenteiden 

puuttuminen on ilmeistä näissä tilanteissa. Toinen 

perheenjäsen tai jäsenten liittoutuma hukuttaa usein 

yksilölliset tarpeet. 

C. 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.  

21-40 Yleinen kuvaus: Vuorovaikutusverkosto  on 

ilmiselvästi ja vakavasti häiriintynyt, tyydyttävät 

vuorovaikutustavat ja tilanteet ovat harvinaisia. 
A. 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. 

B. Päätöksenteko on joko täysin itsevaltaista tai tehotonta. 

Perheen sisäiset rigidit tai hämmentävän epäselvät ja 

vaihtuvat liittoutumat eivät arvosta tai huomaa lainkaan 

yksilön ainutlaatuisia ominaisuuksia.  

C. Yhteinen elämä on vain satunnaisesti tyydyttävää. 

Toistuvaa vetäytyminen tai avoin vihamielisyys heijastaa 

merkittäviä ratkaisemattomia ja tuskallisia ristiriitoja. 

Aikuisten seksuaalielämän häiriöt ovat yleisiä. 

1-20 Yleinen kuvaus: Vuorovaikutusverkosto on käynyt 

liian huonosti toimivaksi, jotta jatkuvuus ja 

yhdessäolo olisi turvattu. 
D. Perheen/parin arkisia rutiineja ei ole (säännönmukaisuus 

puuttuu esim. ruokailun järjestämisestä, nukkumisesta tai 

valvomisesta). Perheenjäsenet eivät yleensä tiedä missä 

toiset ovat, milloin he tulevat takaisin tai lähettävät. 

Perheenjäsenten välillä on niukasti toimivaa 

kommunikaatiota. 

E. 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. 

F. Epätoivo ja kyynisyys valitsevat, toisten tarpeisiin 

kiinnitetään niukasti huomiota. Perheenjäsenten 

keskinäinen kiintymyksen tunne, sitoutuneisuus tai huoli 

toisten hyvinvoinnista puuttuu lähes täysin. 

0 Tiedot ovat riittämättömät
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Nimi   ht   

81-100 Vuorovaikutusverkosto toimii tyydyttävästi sekä siihen osallistuvien kertoman, että 

ulkopuolisten arvioijien näkökulmasta. 

61-80 Vuorovaikutusverkoston toiminta on jossain määrin epätyydyttävää. Ajan mittaan lähes 

kaikki vaikeudet ratkeavat ongelmitta. 

41-60 Vuorovaikutusverkosto toimii satunnaisesti tyydyttävästi ja kelvollisesti, mutta huonosti 

toimivat ja epätyydyttävät suhteet pyrkivät vallitsemaan. 

21-40 Vuorovaikutusverkosto on ilmiselvästi ja vakavasti häiriintynyt, tyydyttävät 

vuorovaikutustavat ja tilanteet ovat harvinaisia. 

1-20 Vuorovaikutusverkosto on käynyt liian huonosti toimivaksi, jotta jatkuvuus ja yhdessäolo olisi 

turvattu. 

0 Tiedot ovat riittämättömät. 
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Nimi   ht   

Tarkoittaa: Verkoston taidot yhteisten tavoitteiden, sääntöjen ja rutiinien sopimisessa. Sen kyky 

sopeutua kuormittaviin elämäntilanteisiin, sen kommunikaatiotaidot ja ristiriitojen ratkaisutaidot. 

81-100 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. 

61-80 Arkirutiinit toimivat, mutta poikkeavat tilanteet aiheuttavat vaikeuksia. Osa ristiriidoista jää 

ratkaisematta, ne eivät kuitenkaan estä yhteistoimintaa. 

41-60 Ratkaisemattomat ristiriidat, jotka usein sotkeutuvat arkisin tilanteisiin, häiritsevä toistuvasti 

kommunikaatiota. Perheellä on merkittäviä vaikeuksia sopeutua stressitilanteisiin ja muutoksiin. 

21-40 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. 

1-20 Perheen/parin arkisia rutiineja ei ole (säännönmukaisuus puuttuu esim. ruokailun 

järjestämisestä, nukkumisesta tai valvomisesta). Perheenjäsenet eivät yleensä tiedä missä toiset 

ovat, milloin he tulevat takaisin tai lähettävät. Perheenjäsenten välillä on niukasti toimivaa 

kommunikaatiota. 

0 Tiedot ovat riittämättömät. 
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Nimi   ht   

Tarkoittaa: yksilöiden ja alaryhmien roolien ja rajojen selkeys, hierarkian olemassaolo ja toimivuus, 

liittoumat ja vallan jakaantuminen, tilanteiden hallinta ja vastuullisuus. 

81-100 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). 

61-80 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. 

41-60 Päätöksenteko on vain ajoittain toimiva ja tehokasta. Joko korostunut kaavamaisuus tai 

merkittävä rakenteiden puuttuminen on ilmeistä näissä tilanteissa. Toinen perheenjäsen tai jäsenten 

liittoutuma hukuttaa usein yksilölliset tarpeet. 

21-40 Päätöksenteko on joko täysin itsevaltaista tai tehotonta. Perheen sisäiset rigidit tai 

hämmentävän epäselvät ja vaihtuvat liittoutumat eivät arvosta tai huomaa lainkaan yksilön 

ainutlaatuisia ominaisuuksia.. 

1-20 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. 

0 Tiedot ovat riittämättömät. 
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Nimi   ht   

Tarkoittaa: tunteiden luonne ja vaihtelualue, välittämisen laatu, empatia, osallistuminen, kiintymys 

ja sitoutuminen. Arvojen jakaminen, tunteiden vastavuoroisuus, kunnioitus ja arvostus. 

Sukupuolielämän onnistuneisuus. 

81-100 Optimistinen, tilanteeseen sopiva tunneilmapiiri vallitsee verkostossa. 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. 

61-80 Tunteita ilmaistaan monipuolisesti, mutta ajoittain esiintyy selvää tunteiden torjuntaa tai 

jännitettä. Lämpöä ja huolenpitoa löytyy, mutta verkoston jäsenten ärtyisyys tai turhautuneisuus 

häiritse niiden esille tuomista. 

41-60 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. 

21-40 Yhteinen elämä on vain satunnaisesti tyydyttävää. Toistuvaa vetäytyminen tai avoin 

vihamielisyys heijastaa merkittäviä ratkaisemattomia ja tuskallisia ristiriitoja. Aikuisten 

seksuaalielämän häiriöt ovat yleisiä. 

1-20 Epätoivo ja kyynisyys valitsevat, toisten tarpeisiin kiinnitetään niukasti huomiota. 

Perheenjäsenten keskinäinen kiintymyksen tunne, sitoutuneisuus tai huoli toisten hyvinvoinnista 

puuttuu lähes täysin. 

0 Tiedot ovat riittämättömät. 
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