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1 JOHDANTO  

Tämä käsikirja on tarkoitettu sosiaalialan työntekijöille, jotka tekevät lastensuojelutar-
peen arviointeja ja/tai sosiaaliselvityksiä (so. henkilötutkintoja) nuoren elämäntilantees-
ta tai kokevat tarvetta systematisoida arviointityötään murrosikäisten lasten kanssa. 
Lastensuojelulaissa kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia ja 18–20-vuotiaat nuoria, mutta 
tässä käsikirjassa käytetään myös 12–17-vuotiaasta nimitystä nuori. 

BAROfi © -menetelmä on strukturoitu työprosessi ja -väline, jolla voidaan arvioida las-
tensuojelun ja palveluiden tarve, kun nuoresta tehty lastensuojeluilmoitus antaa aihetta 
elämäntilanteen selvityksen tekoon. Menetelmä soveltuu esimerkiksi rikosoirehdintaan, 
käyttäytymisen muutoksiin ja koulunkäymättömyyteen liittyvien huolien selventämiseen 
sekä nuoren elämänvaiheen nivelkohtiin liittyvien tuen tarpeiden arviointeihin, esimer-
kiksi huostaanotetun nuoren siirtyessä jälkihuollon piiriin. 

Menetelmän käyttäjäkoulutusohjelma on kolmipäiväinen. Tässä käsikirjassa kerrotaan, 
mitä BAROfi © -menetelmä on ja opastetaan menetelmän käyttöön. (Koulutusohjelma 
liitteessä 1.) 

Menetelmästä on kaksi versiota: perus-BARO ja siitä lyhennetty mini-BARO. Seksuaa-
lirikoksesta epäillyn nuoren haastatteluun voi vielä liittää aihealuetta syvemmin käsitte-
levän s-BARO-kysymysosion. Lisäksi lomakkeista on kehitetty eBAROfi-
tietokantasovellus haastattelulomakkeiden käytön, haastattelujen dokumentoinnin ja 
koko prosessin helpottamiseksi. Mielenterveyteen liittyvät seulontakysymykset on sisäl-
lytetty kysymyskokonaisuuksiin. 

BAROfi © -menetelmän etuja ovat objektiivisuuden vahventaminen ja systemaattisuutta 
tavoitteleva tiedonkeruu sekä se, että menetelmä perustuu tieteellisesti testattuun tie-
toon. Tiedon arvioinnissa työntekijä voi hyödyntää luovasti reflektiivistä ammattiosaa-
mistaan. Strukturoitu haastattelumenetelmä mahdollistaa myös sen, että asiakasarvi-
oinnin voi hoitaa yksikin työntekijä.  

BAROfi © -menetelmä on kehitetty ja rekisteröity Hollannissa 1990-luvulla, jossa se on 
otettu yleiseen käyttöön 1999 ja Sveitsissä 2001. Suomessa menetelmä on ollut Hel-
singin Sosiaalipäivystyksen nuorisoyksikön käytössä vuodesta 2002 lähtien. Käyttöoi-
keus on myönnetty Suomeen 10.6.2008. (Lisätietoja menetelmän taustasta ja pilotoinnista 
Suomessa liitteessä 2.) 

Asiakasarvioinnin haasteita 

Asiakas on sosiaalihuoltolain (SHAL 812/2000) mukaan sosiaalihuoltoa hakeva tai 
käyttävä henkilö. Lastensuojelun alkuarvioinnissa asiakkaana on lapsi, josta on esitetty 
huolta ja jonka osalta lastensuojelun tarpeen arviointi tehdään. Tässä vaiheessa asiak-
kaana voivat olla perheen kaikki lapset tai vain joku lapsista. Asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista saa lisää tietoa STM:n linkistä: 
http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/julkaisut/opas01_11/osa1.htm ja lastensuojelulaista kokonaisuudes-
saan Stakesin Sosiaaliportin linkissä: http://www.sosiaaliportti.fi/Page/cc6f551b-cb4b-4e35-b29f-
94035a186359.aspx  
Kun nuoresta herää huoli ja tehdään ilmoitus sosiaali- tai muulle viranomaisille, on vai-
kea välittömästi tietää, tarvitseeko hän lastensuojelun palvelua tai mikä apu/tuki parhai-
ten vastaisi tilanteen mukaista tarvetta. Nuoret, joista herää huoli, ovat keskenään hy-
vin erilaisia ja kehityksessään eri vaiheissa. He eivät tavallisesti itse etsiydy ulkopuoli-
sen avun piiriin, vaikka heillä saattaa samanaikaisesti olla hyvinkin paljon ongelmia. 
Näistä syistä elämäntilanteen selvitys ja arviointi tulisi tehdä paitsi lain velvoittamana 
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myös inhimillisistä syistä, ja sen tulisi olla yhteisesti sovitun käytännön mukaista ja yh-
denmukaista kaikille. Myös välittömiin palvelutarpeisiin tulisi voida vastata tarpeenmu-
kaisella tavalla. Lisää tietoa lastensuojelutarpeen selvityksestä Stakesin Sosiaaliportin 
linkistä: http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/lastensuojelutarpeenselvitys/  

Arvioinnin käsite on moniulotteinen ja merkitsee eri toimijoille eri asioita. Suomalaises-
sa sosiaalityön käytännössä arviointityön tilanne on ollut ongelmallinen, koska ei meillä 
ole ollut yhteistä kriteeristöä, käytäntöä eikä sopimusta siitä, miten tai milloin arviointi 
tehdään ja kuka sen tekee. Lastensuojelun asiakasarviointia on tehty eri tavoin ja kri-
teerein eri puolilla maata – Helsingissä vaihtelevasti jopa kaupunginosittain. Yhtenäis-
ten käytäntöjen puute ja dokumentoinnin puutteellisuus antavat lastensuojelun työsken-
telystä epämääräisen kuvan ja tekevät siitä vaikeasti ymmärrettävän. Tehdyn työn si-
sältö ei aina ole selvää uudelle työntekijälle, asiakkaalle tai yhteistyökumppaneille. Li-
sää tietoa sosiaalityön dokumentoinnista löytyy Aino Kääriäisen luentoesityksestä 
http://www.hel2.fi/sosv/hankkeet/aku/tyofoorumit/041118_kaariainen.pdf ) 
Lastensuojelutyön lähtökohtana on jokaisen asiakkaan ainutlaatuisuus. Koska asiak-
kaat ovat keskenään erilaisia ja eri kehitysvaiheissa, on vaikea ennakoida työskentelyn 
kulkua. Tämä lastensuojelutyön luonne selittää kuitenkin vain osittain työn epämääräi-
syyttä. Arviointi pohjaa aina johonkin kriteeristöön oli se julkituotua tai ei. Työntekijöi-
den tekemät havainnot, heidän keräämänsä tiedot ja muodostamansa näkemykset 
perustuvat työntekijöiden henkilökohtaisesti sisäistämille arvoille, kokemuksille, koulu-
tukselle ja ammatilliselle kulttuurille. Käytännön tieto voi olla riittävää ja arvokasta vain, 
jos työntekijä reflektoi keräämäänsä tietoa omiin olettamuksiinsa kollegojensa ja asiak-
kaansa kanssa sekä dokumentoi ne toisten arvioitaviksi, kritiikin kohteeksi ja uudel-
leenarvioitaviksi – ja pystyy perustelemaan tekemänsä päätökset asiakkaalle. 

Nuoren tilanteesta ei ole yksinkertaista löytää objektiivista totuutta. Sitä etsittäessä olisi 
kuitenkin aina voitava avoimesti kertoa, miten tieto on saatu ja mihin arviot perustuvat. 
Tämän vuoksi nuoren elämäntilanteen arvioinnissa tarvitaan yhteinen viitekehys ja lä-
hestymistapa, joilla perheeltä saatavia tietoja kerätään ja analysoidaan systemaattises-
ti, ja joiden pohjalta mahdolliset jatkotoimenpiteet tai asiakassuunnitelmat laaditaan. 
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2 BAROFI-TYÖMENETELMÄ 

BARO on lyhennelmä hollannin kielestä (BAsis Raads Onderzoek/Basic Child Welfare 
Council Screening) ja sisältää tutkittuun tietoon perustuvat puolistrukturoidut kysymys-
kokonaisuudet jaoteltuna yhdeksään eri elämänalueeseen (Doreleijers et al., 2001). 
BARO on strukturoitu asiakkuuden seulontamalli, jossa on sovittu etenemisjärjestys. 
(Lisää menetelmän taustasta liitteessä 2.) 

Työmenetelmän tarkoitus ei ole luoda läheistä suhdetta asiakkaaseen, vaan ensisijai-
sena tavoitteena on saada mahdollisimman tulkintavapaata tietoa asiakashaastatteluis-
ta ja kolmannelta tietolähteeltä perustaksi arvioinnille, jota käytetään perusteluna palve-
lu- ja hoitoonohjauksen tai asiakkuuden päättämiselle. 

BAROfi-menetelmä voi myös tuottaa ”yhteistä puhetta” eri palvelusektorien työntekijöil-
le – lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille sen sisältämien mielenterveysky-
symysten avulla. BARO-yhteenvedon avulla sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa konkreti-
soida havaitsemansa huolet lähetteeksi esimerkiksi psykiatrisen hoidon tarpeen arvi-
ointia varten. Arviointimenetelmän käyttö tuottaa tietoa, jonka merkitys on mahdolli-
simman vähän tulkinnanvaraista. 

Terveydenhuollon toimenpiteitä kohdistetaan niihin nuoriin, joilla on selkeitä psykiatrisia 
oireita. Siksi lähetteessä huoli tulisi kiteytttää sellaiseksi oirekuvaukseksi, jonka perus-
teella voitaisiin arvioida psykiatrisen hoidon mahdollisuudet auttaa nuorta. Valtaosa 
psykiatrisesta hoidosta annetaan perusterveydenhuollossa ja näin on myös nuorten 
kohdalla. Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ohjaaminen edellyttää vaikeita psykiatri-
sia oireita, eivätkä esimerkiksi vaikeat olosuhteet sellaisinaan, pelkkä antisosiaalinen 
käytös, päihdeongelma tai oletettu psykoterapiatarve ole sellaisia oireita. Toisaalta 
esimerkiksi todellisuudentajun hauraus edellyttää psykiatrista arviota. Koska lähetteen 
perusteella päätetään nuoren ottamisesta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ja tutki-
mukseen pääsyn kiireellisyydestä, tulee sen sisältää selkeä oirekuvaus ja etenkin vai-
keimpien oireiden tulee siitä selvitä. (Sailas, 2007)  

 

Esimerkkejä oirekuvauksista: 

 

Eristäytyy kotiinsa...ei uskalla...ei pääse liikkeelle...kärsii...kokee itsensä 
vetämättömäksi...ei jaksa käydä koulua...suuttuu silmittömästi kokiessaan 
arvostelua...ottaa jatkuvasti riskejä...ei ruokaile normaalisti ja paino on 
laskenut…miettii itsemurhaa tai suunnittelee sitä…erikoisia epäilyjä siitä, 
että maagisia asioita tapahtuu ympärillä…mahdollisesti kuulee ääniä tai 
kokee, että ajatuksia pannaan päähän tai viedään sieltä pois…on jatku-
vasti pahantuulinen ja ärtynyt…oksentaa ruokansa monta kertaa viikos-
sa…heräilee lähes joka yö useita kertoja...tarkistelee jatkuvasti asioita 
siten, että myöhästyy sovituista tapaamisista…  
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2.1 BARO-työprosessi 

 

 
 

Kuvio 1. Baro työprosessin kulku: Ls§: vireilletulo → lastensuojelutarpeen selvitys → päätös 
asiakkuudesta → seuranta 
(Tarkempi prosessikuvakaavio liitteessä 3) 
 

Lastensuojeluilmoituslomake on tulostettavissa Stakesin Sosiaaliportin linkistä: 
http://www.sosiaaliportti.fi/File/a379233f-46ea-4057-82a5-eb08d5c75618/Lastsuojilm_kasitt_toimpide.pdf  

 

BAROfi-menetelmän kokonaisuus muodostuu strukturoidusta työprosessista ja työväli-
neestä. 

Työprosessiin kuuluu 

 työskentelyprotokolla (työntekijän ja haastattelumenetelmän esittely ja kulku, 
tutustuminen; selostus, mistä on kysymys)  

 haastattelut 
 kerätyn tiedon reflektointi ja arviointi 
 palautteen antaminen nuorelle ja hänen huoltajilleen. 

2.2 BARO-työväline 

BARO-työväline muodostuu 
 puolistrukturoiduista haastattelukysymyksistä eri tahoille: 1) nuori,  

2) huoltajat, 3) mahdollinen kolmas tiedon lähde: poliisi, koulu, muu 
 huoli-indeksistä (ns. indeksikysymykset, joihin perustuu diagnostisen tutki-

muksen tarpeellisuus tai tarpeettomuus) 
 apuvälinetaulukosta (suojaavat tekijät ja riskitekijät) 
 huoliarviointitaulukosta yhdeksällä eri elämänalueella: kasvuolot, rikos, toi-

mintakyky koulussa, perheessä ja vapaa-ajalla, kehityshistoria, käyttäytyminen, 
päihteidenkäyttö (uhkapelaaminen) ja tunteet. 
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Kaksi lomakeversiota 
BAROfi-haastattelulomakkeesta on käytettävissä kaksi versiota: laaja, noin 30 kysy-
mystä kultakin elämänalueelta sisältävä perus-BARO ja puolet vähemmän kysymyksiä 
sisältävä mini-BARO. Molempien lomakkeiden kysymysalueet ovat samat. Molempiin 
lomakkeisiin on myös liitettävissä s-BARO seksuaalirikoksen ollessa kyseessä. Mikäli 
nuoresta on useampia yhteydenottoja ja ennakoidaan enemmän epämääräistä huolen-
aihetta, on suositeltavaa käyttää suoraan perus-BARO:a, jonka läpikäymiseen on hyvä 
varata vähintään puolitoista tuntia haastattelua kohden.  

 
Kysymykset perustuvat tieteellisen tutkimukseen 
Menetelmän luotettavuus perustuu usean tietolähteen käyttöön eli haastatellaan erik-
seen nuorta itseään ja huoltajaa/huoltajia sekä nuoren tilanteen tuntevaa koulun edus-
tajaa ja/tai pyydetään lisätietoja ilmoituksen tehneeltä poliisilta. 

Elämänalueiden haastattelukysymykset on valikoitu tieteellisten tutkimusten perusteel-
la. Kysymykset ovat suoria ja muotoiltu niin, että vältyttäisiin ei/kyllä-tyyppisiltä vasta-
uksilta. Tämän vuoksi ne myös kysytään annetussa muodossa. Kysymykset ovat sa-
moja nuorelle ja vanhemmalle, joskin huoltajien kysymysten fokus on nuoressa. 

2.3 Huoli-indeksi 

Haastattelulomakkeen korostetut kysymykset ovat indeksikysymyksiä. Niiden vasta-
ukset muodostavat yhdessä niin sanotun huoli-indeksin, jonka painoarvolla on lisämer-
kitystä epävarmuustilanteissa, kuten kysymyksessä diagnostisen tutkimuksen tarpeelli-
suudesta tai tarpeettomuudesta eli ohjaamisesta psykiatrisen hoidon tarpeen arvioin-
tiin. (ks. kohta 4.3: Perustaulukko – huolen vyöhykkeiden arviointi) 

2.4 BARO-prosessin kesto 

BARO-prosessi kokonaisuudessaan kestää keskimäärin viidestä seitsemään tuntiin: 
haastattelut kaksi-kolme tuntia, yhteenveto puolitoista-kaksi tuntia ja palautetapaami-
nen tunnin sekä mahdollinen konsultaatio tunnin.  Koska menetelmä on strukturoitu, voi 
tiedonkeruun tehdä yksi työntekijä. Toisaalta haastattelut voidaan tehdä parityönä niin, 
että toinen haastattelee nuoren ja toinen huoltajan/huoltajat, jolloin arviointiin tulee jo 
tässä vaiheessa lisää ulottuvuutta. Mini-BARO ei anna yhtä syvää tilannetietoa kuin 
perus-BARO, mutta se on perusseulana riittävän toimiva. Tietokantasovelluksella 
(eBAROfi) haastatteluista kerätyt tiedot kirjataan suoraan ohjelmaan ja lausuntoluon-
noksen saa ilman uutta kirjoitusvaihetta. 
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3 BARO-HAASTATTELUJEN KULKU 

BARO-haastatteluprosessiin kuuluu 
 kutsu/yhteydenotto 
 lähtökohdan/tämänhetkisen tilanteen läpikäynti 
 haastattelun aloittaminen – perustelut haastattelulle, haastattelijan toimivalta, 

haastateltavan oikeudet 
 osa-alueiden läpikäynti: rikos, toimintakyky koulussa, toimintakyky vapaa-ajalla, 

kasvuolot, kehityshistoria, toimintakyky perheessä, käyttäytyminen, päihteiden-
käyttö/uhkapelaaminen, tunteet 

 haastattelun päättäminen 
 haastattelujen arviointi 
 yhteenvedon ja päätösten tekeminen 
 palautetapaaminen. 

 
Haastattelulomakkeet on saatavissa pdf-tiedostona sosiaaliviraston 
verkkosivuilta http://www.hel.fi/sosv kohdasta Julkaisut > Oppaita ja työkirjoja 

3.1 Kutsu/yhteydenotto – alkutapaaminen 

Nuori voidaan kutsua haastatteluun joko suoraan tai järjestää ensin alkutapaaminen 
yhdessä perheen ja mahdollisesti ilmoituksen tekijän kanssa. Tämä tarkoittaa lasten-
suojeluasiakkuuden alkamista. 

Nuorelle ja huoltajalle voidaan lähettää kutsukirjeet haastatteluun esimerkiksi seuraa-
vasti: 

Kutsun sinut haastatteluun, koska...koulu on ilmoittanut huolensa poissaoloistasi... 
...poliisi on tehnyt sinusta lastensuojeluilmoituksen xx:ssä 00.00.2008 tapahtuneen ri-
kosepäilyn perusteella. 
 
Haastattelun tarkoitus on selvittää elämänvaiheitasi ja arvioida tarvitsetko sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tukitoimien apua. Kerron sinulle lisää haastattelumenetelmästä tapaami-
semme aluksi.  
 
Olen varannut sinulle haastatteluajan x.xx.2008 klo_____. Haastattelu kestää noin tunnin.
Osoite:…  Puhelin:.. 
 
Ellei aika sovi, voitko soittaa välittömästi minulle, jotta voimme sopia uuden haastattelu-
ajan (noin 1 tunti). Olen kutsunut myös huoltajasi omaan haastatteluun. 
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3.2 Tämänhetkinen tilanne 

Mikäli yhteistä alkutapaamista ei ole ollut, käydään läpi nuoren/huoltajan tiedot lasten-
suojeluun tulleesta ilmoituksesta ennen haastattelun aloittamista. Tässä kohdassa voi 
käydä vapaampaa, mutta lyhyttä keskustelua ilmoituksesta. Kysytään esimerkiksi: 
Nuori 
- Tiedätkö, miksi sinusta on tehty ilmoitus lastensuojeluun / miksi asiasi on tullut esille koulun 
oppilashuoltoryhmässä? 
Vanhemmat 
- Tiedättekö, miksi lapsestanne on tehty ilmoitus lastensuojeluun / miksi lapsenne asia on esillä 
koulun oppilashuoltoryhmässä? 
 

Haastattelussa voi asiakkaan suostumuksella olla mukana toinen työntekijä. Jaettuna 
parityönä tehdyt haastattelut, joissa nuoren ja vanhemman haastattelun tekee eri työn-
tekijä, on todettu toimiviksi ja vähemmän yhtä työntekijää kuormittaviksi. 

3.3 Haastattelun avaaminen 

Haastattelun aluksi työntekijä esittelee itsensä – ja mahdollisen kollegansa, mikäli 
haastattelu tehdään parityönä – tehtävänsä ja toimivaltansa. Sen jälkeen hän selostaa 
lyhyesti haastattelumenetelmän tarkoituksen (”tehdään kaikille nuorille, joista on ilmais-
tu samanlaista huolta kuin sinusta”, ”kysymys on nuoren elämäntilanteen arvioinnista”). 

 

 
Haastattelija kertoo myös keitä kaikkia haastatellaan nuoren/huoltajan lisäksi, ”jotta 
saataisiin mahdollisimman monitahoinen käsitys arvioinnin perustaksi”, ja miten seu-
raavaksi edetään eli kerrotaan haastattelun kulku ja käsiteltävät aiheet.  

Lisäksi haastattelija kertoo haastateltavien oikeudesta saada palautetta haastatteluista 
eli tietoa, miten hän ammattinsa (koulutuksensa) kautta on ymmärtänyt nuoren tilan-
teen ja perustelut sille, mitkä olisivat suositeltavat jatkotoimenpiteet/-palvelut, tai miksi 
hän ei katso niitä tarvittavan. Haastateltaville kerrotaan myös oikeudesta kieltäytyä 
haastattelusta ja oikeudesta tutustua haastattelujen yhteenvetoon sekä mahdollisuu-
desta tehdä haluamansa korjaukset yhteenvetoon.  

Jos alkutapaamisessa syntyy epäröintiä BARO-prosessiin ryhtymisestä, voi ehdottaa 
nuorelle ja huoltajille sekä mahdollisesti opettajalle esimerkiksi kansainvälisesti stan-
dardisoitua lasten psyykkisten häiriöiden seulontaan ja arviointiin soveltuvaa Vahvuuk-
sien ja vaikeuksien itsearviointilomakkeen täyttämistä. Kyselylomake toimii eräänlaise-

   ”Olen pahoillani, että joudun kysymään näin paljon kysy-
myksiä, mutta tarvitsen tietoa…jotta minulle tulisi hyvä käsitys 
tilanteestasi ja voisin neuvoa/auttaa sinua paremmin...jotta 
saisin tilanteestasi hyvän ymmärryksen...että voin neuvoa 
sinua paremmin…mielestäni ei ole hyvä, etteivät nuoret käy 
koulua.” 
”Jos joku kysymys on sellainen, johon et halua vastata tai jota 
et ymmärrä – tai mitä kysymystä haluat minun selventävän – 
se on OK, mutta toivon, että kerrot, mikäli et halua vastata 
johonkin kysymykseen.” 
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na huolimittarina, muttei selitä syytä/syitä siihen. Kyseinen lomake löytyy Suomen Las-
tenpsykiatrian sivuilta: 
http://www.lpsy.org/index.php?module=Kliininen+Ty%25F6&action=showArticle&submodule=Arviointi&id=298 
Esimerkiksi: ”Pyytäisimme teitä ystävällisesti täyttämään tämän kyselylomakkeen kos-
kien nuoren käyttäytymistä viimeisen 6 kk:n (tai kuluvan kouluvuoden) aikana merkit-
semällä rasti yhteen kolmesta annetusta vaihtoehdosta: ”Ei päde”, ”Pätee jonkin ver-
ran”, ”Pätee varmasti”. On hyvin tärkeää, että vastaatte jokaiseen kohtaan parhaan 
kykynne mukaan, vaikka ette aina tuntisikaan olevanne asiasta täysin varma – tai vaik-
ka kysymys kuulostaa älyttömältä.” 

Jos tämän huolimittarin pisteet ovat korkeat, on tärkeää selvittää BARO:lla tai muulla 
menetelmällä, mistä huoli johtuu. 

Jos nuori kieltäytyy haastattelusta tai ilmoittaa, ettei jaksa tai haluaa lopettaa ensim-
mäisten osa-alueiden läpikäynnin jälkeen, voi kysyä esimerkiksi: 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vanhemman kieltäytyessä kokonaan arvioinnista – ei vain BARO:sta – on hänelle ker-
rottava lastensuojelulain asettamat velvoitteet selvityksen tekemisestä (muulla tavalla) 
ja kirjata syyt, jotka edellyttävät nuoren tapaamista vastoin huoltajan suostumusta. (Li-
sää tietoa erilaisista arvioinneista liitteessä 4.) 

Esittelyvaiheessa kerrotaan myös tarve kirjoittaa muistiinpanoja, ”jotta en unohtaisi 
tärkeitä asioita”. Jos haastattelija aikoo äänittää haastattelun ja kysyy tähän suostumis-
ta, kerrotaan, että äänitys hävitetään arviointiprosessin jälkeen.  

3.4 BARO-haastattelun kysymysalueet 

Varsinainen haastattelu aloitetaan siitä elämänalueesta, josta ilmoituksessa on ollut 
kysymys tai alueesta, joka vaikuttaa luontevimmalta ilmoituksen perusteella. Jos nuori 
kuitenkin on ilmoitusta koskevan aiheen suhteen liian sulkeutunut, on parasta aloittaa 
koulu/työ-osiosta.  

Kysymysalueesta toiseen siirtymisen voi selkeyttää mainitsemalla, että tässä olivat x-
elämänalueen kysymykset, ja nyt alamme käydä läpi y:n kysymyksiä. 

Jos nuori ei näytä ymmärtävän kysymystä tai sen tarkoitus näyttää jäävän epäselväksi, 
voi yrittää muotoilla kysymystä, mutta kuitenkin niin, ettei kysymyksen sisältö/merkitys 
muutu tai kysymyksestä tule johdatteleva. Voi myös tehdä selventäviä tai täydentäviä 
kysymyksiä. Jos haastateltavan on mahdotonta vastata tiettyyn kysymykseen, voi tä-
hän palata esimerkiksi haastattelun lopetusvaiheessa.  

Jos jokin haastattelukysymys tai aihealue nostattaa pintaan traumaattisen kokemuk-
sen, annetaan sille aikaa. Kokemusta ei kuitenkaan lähdetä käsittelemään, vaan tode-
taan, että koko haastattelu olisi hyvä käydä loppuun kerralla ja luvataan palata tähän 
(ikävään asiaan) myöhemmin. 

 
”Mitä haluat, että teemme – palaanko minä tähän (haastat-
teluun) huomenna?” Tai ”Kuinka ratkaisisimme tämän (on-
gelman), koska laki velvoittaa minut selvittämään tilantees-
tasi esitetyn huolen?”    
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Jos haastateltava on erityisen puhelias tai rönsyilevä vastauksissaan, voi keskeyttää 
kohteliaasti esimerkiksi sanomalla:  

 
 
 
 
 
 

 

3.4.1 Rikos 

Rikos-osio voidaan ohittaa, ellei kysymys ole poliisin tekemästä lastensuojeluilmoituk-
sesta eli nuoren tekemäksi epäillystä rikosilmoituksesta, poliisin laatimasta esitutkinta-
pöytäkirjasta tai syyttäjän pyynnöstä tehdä henkilötutkinta (sosiaaliselvitys). Nuoren 
kiistäessä rikosepäilyn, käydään läpi vain hänen käsityksensä epäilystä ja mahdolliset 
aiemmat jutut. 

Esim.: Haastattelussa nuori on myöntänyt syyllistyneensä varkauteen ja olisi kiinnostu-
nut sovittelusta korvausten maksamisessa. Vanhemmat kertovat myös x:n olleen mu-
kana kyseisessä rikoksessa. Indeksikysymykseen he ovat vastanneet tämän olevan 
ainoa kerta. Poliisilta saatavista tiedoista on ilmennyt, että x:n epäillään tehneen useita 
muitakin rikoksia, joista osasta on selkeää näyttöä tai ainakin läsnäolosta rikospaikalla: 
yhdessä murrossa hän on ollut rikoskumppanien mukaan varaston ulkopuolella ”varti-
ossa”. Haastattelussa nuori ei ole kertonut muista rikoksista. 

Tässä tapauksessa huolen painoarvo lisääntyy poliisilta saatavien tietojen perusteella: 
rikoskumppanit, tekojen ajankohdat – ja vakavuusaste etenkin, koska vanhemmilla ei 
ole oikeaa käsitystä x:n rikostilanteesta. 

3.4.2 Toimintakyky koulussa 

Esim.: Nuori kertoo, että hän on ollut poissa koulusta kaksi tai kolme kertaa ja ettei 
koulussa olisi mitään kummempia ongelmia. Luokanvalvoja on kertonut, että x vaikut-
taa usein väsyneeltä tunneilla, kotitehtävät jäävät usein tekemättä ja arvioi, että x tus-
kin pääsee seuraavalle luokalle. Vanhemmat eivät osaa kertoa koulutilanteesta muuta 
kuin, että koulusta ollaan silloin tällöin yhteydessä x:n koulusuorituksista.  

Tutkimuksista tiedetään, että opettajien arviot lapsista ovat usein paikkansapitävämpiä 
kuin vanhempien tai nuoren itsensä tekemät arviot liittyen koulutyöhön, käyttäytymi-
seen koulussa tai oppimistaitoihin. Huoliarvioinnissa koulun antama tieto on objektiivi-
sempaa kuin nuoren tai vanhemman antama tieto. 

3.4.3 Toimintakyky vapaa-ajalla 

Esim.: Vanhemmat kertovat, että nuorella on runsaasti kavereita, joiden kanssa hän 
viettää paljon aikaansa ja on usein myös yötä heidän luonaan – tai ainakin he uskovat 
näin olevan. Nuori ei heidän tietääkseen seurustele. Nuori on kertonut, että hänellä on 
monta ystävää, eikä hän ole paljon kotona, vaan ”chillailee” ja liikkuu ulkona eri pai-
koissa. 

”Voit kertoa lisää tarinaasi myöhemmin, mutta tässä vai-
heessa minun pitää käydä läpi koko haastattelu, jonka 
jälkeen voimme palata tähän (aiheeseen).” 
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Jos vanhemmat eivät tiedä lapsensa ajanvietosta tai eivät osaa sanoa lapsensa ystä-
vistä paljonkaan, tulisi nuoren omalle kertomalle antaa enemmän painoarvoa. Jos van-
hemmat tietävät lapsensa vapaa-ajasta tai tuntevat kaverit, voi huoliarviossa päätyä 
näiden kertomusten keskiarvoon suhteutettuna haastattelijan ammatilliseen omaan 
arvioon siitä, minkä katsoo olevan sopivaa nuoren kulloisessakin kehitysvaiheessa. 

3.4.4 Kasvuolot 

Tämän alueen kysymykset on muotoiltu kotona asuvan nuoren tilanteeseen, mutta ne 
voidaan tarvittaessa formuloida muihin asumistilanteisiin sopiviksi. Nuoren haastattelu 
aloitetaan tähdentämällä, että tässä on kyse konkreettisista olosuhteista, eikä siitä, 
miten nuori niissä selviytyy, käyttäytyy tai miltä hänestä tuntuu; nämä seikat käsitellään 
toisessa osiossa. 

Esim.: Nuori kertoo, että hänen suhteensa vanhempiin on huono, koska perheessä 
käytetään voimakeinoja kurittamisessa ja juodaan paljon alkoholia. Haastattelun eri 
alueet viittaisivat tällaisen olevan mahdollista. Vanhemmat puolestaan kertovat kotona 
vietettävän tavallista elämää ja että he ottavat silloin tällöin saunailtoina olutta. 

Tämä osio sisältää suuren määrän tekijöitä, jotka ovat voineet olla sekä suojaavia teki-
jöitä että riskitekijöitä. Painotuksessa on huomioitava mahdollisimman tarkoin se, mil-
lainen eri tekijöiden merkitys on/on ollut nuorelle. 

3.4.5 Kehityshistoria 

Esim.: Vanhemmat kertovat, että nuorella oli lapsena raivonpurkauksia ja että hän oli 
hyvin itsepäinen. Nuori itse kertoo, ettei muista lapsuudesta paljoakaan, koska siitä on 
liian kauan. 

Tällä alueella vanhempien kertoma on oikeampaa, koska he yleensä muistavat tar-
kemmin lapsensa kehitykseen liittyvät asiat kuin nuori itse. 

3.4.6 Toimintakyky perheessä 

Kysymykset on laadittu omassa perheessä asuvalle nuorelle ja voidaan tilanteen vaati-
essa muotoilla uudelleen muihin tilanteisiin soveltuviksi, kuten esimerkiksi avioerotilan-
teisiin. 

Esim.: Vanhemmat kertovat kotona olevan paljon yhteenottoja ja ettei nuori kunnioita 
ketään. Nuori sanoo, ettei aiheuta ongelmia kotona vaan on enimmäkseen omassa 
huoneessaan ja pelaa tietokonepelejä tai on kaverilla yötä. 

Koska väittämät perhe-elämästä ovat vastakkaisia, voi huoliarvio olla näiden näkökan-
tojen keskiarvo. Huolen aihe voi olla myös se, että nuoren haastattelun ja vanhempien 
haastattelun antama kuva nuoren toimintakyvystä on kovin erilainen. Joko nuoren käyt-
täytymistä on todella vaikea arvioida, tilanne kotona on kärjistynyt tai nuori on osa laa-
jempaa riitasysteemiä. Silloin keskiarvon sijasta voi olla pääteltävä, mistä erilaisuus 
johtuu ja arvioitava huoli kokonaisuutena. 

3.4.7 Käyttäytyminen 

Niitä käyttäytymisen osatekijöitä, jotka on jo kirjattu kohtaan ”rikos” ei oteta tässä osi-
ossa huomioon, mutta mahdollinen koulusta saatu informaatio sisällytetään arviointiin. 
Arviointi täytetään arviointilomakkeen kohtaan käyttäytyminen, jolla arvioidaan ulkoista 
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käyttäytymistä (eksternalisaatiota) erotuksena sisäiseen tunne-elämään (internalisaa-
tioon) ja siihen liittyviin kokemuksiin. 

Esim.: Vanhemmat kertovat, että nuori ärsyyntyy pienestäkin asiasta nykyisin ja heitte-
lee kotona tavaroita ympäriinsä, ja on joskus jopa läpsäyttänyt nuorempaa sisartaan. 
Nuori on kertonut olevansa joskus äkkipikainen ja suuttuu, kun hänelle jäkätetään koti-
töistä, jolloin hän myös saattaa huutaa takaisin. 

Tämän alueen arvioinnissa vanhempien arviolla on enemmän painoarvoa kuin nuoren 
kertomalla, koska omaa käyttäytymistä tulee usein vähätelleeksi vastakohtana omista 
tunteista puhumiselle. 

3.4.8 Päihteidenkäyttö/uhkapelaaminen 

Osion arvioinnissa kiinnitetään päähuomio mahdollisesta päihteiden käytöstä koettuihin 
haittavaikutuksiin, ei päihteiden määriin tai väärinkäyttöön sinänsä. 

Esim.: Vanhemmat kertovat, että x on ollut humalassa muutaman kerran. He epäilevät, 
että hän on voinut kokeilla muutakin, koska ovat kuulleet tämän liikkuvan epämääräi-
sen näköisessä porukassa. Nuori kertoo polttaneensa muutaman kerran hasista ja ol-
leensa kerran humalassa. 

Näiden tietojen pohjalta on vaikeaa tehdä luotettavaa arvioita, koska kolmannen tahon 
näyttöä ei ole. Siten huoliarvio voi olla keskiarvio ilmitulleesta. 

3.4.9 Tunteet 

Esim.: Nuori on kertonut olevansa aamuisin hyvin väsynyt, eikä aina edes haluaisi 
nousta ylös, koska mikään ei enää huvita. Vanhemmat kertovat hänen olevan laiska ja 
vastaavan usein epäystävällisesi tiuskimalla ja viettävän pitkiä aikoja tietokoneen äärel-
lä. 

Tässä esimerkissä nuoren arviolle omista tuntemuksistaan tulisi antaa enemmän pai-
noarvoa kuin vanhempien näkemyksille, koska ulkopuolisen on hyvin vaikeaa olla sel-
villä ”sisäisistä ongelmista”. 

3.5 Haastattelun päättäminen 

Haastattelu lopetetaan aiempaa lomakekyselyä vapaamuotoisemmin. Lopetettaessa 
selvitetään haastateltavan mahdolliset oletukset tai odotukset koskien viranomaisten 
toimintaa ja/tai omaa avun tarvetta. Tässä vaiheessa on hyvä myös tarkentaa, mikäli 
jonkin alueen vastauksista on jäänyt epätietoisuutta tai on vielä tarvetta tarkistaa etukä-
teistietoa: ”Kaikki on selvää, paitsi (esim. ilmoitus alkoholinkäytöstä). Voisitko selittää 
(tämän) minulle? Mitä sinä ajattelet tästä (tiedosta)?” 
  
Kysymykset nuorelle 
pitemmän koulusta poissaolon/rikoksen/muun lastensuojeluilmoituksen suhteen:  
– Mitä oletat viranomaisten päättävän? Mitä toivot asian suhteen tehtävän? Ovatko odottamasi 
toimenpiteet mielestäsi oikeutettuja? 
erityisesti sosiaalitoimen suhteen: 
– Mitä muuta pitäisi tehdä? Mitä muuta apua luulet tarvitsevasi? Kuka sinua voisi parhaiten 
auttaa? Tiedätkö jonkun, joka voisi auttaa sinua? 
 



 

 

12

Kysymykset vanhemmille 
pitemmän koulusta poissaolon/rikoksen/muun lastensuojeluilmoituksen suhteen:  
– Mitä oletatte viranomaisten päättävän? Mitä te toivoisitte päätettävän? 
erityisesti sosiaalitoimen suhteen:  
– Mitä muuta x:n hyväksi voitaisiin tehdä? Voiko x asua (edelleen) kotona? Millainen apu olisi 
mielestänne tarpeen? Kuka olisi sopiva antamaan sitä? Miten paljon itse arvelette kykenevänne 
tukemaan x:ää?” 
 

Lopuksi vielä kerrataan, mitä haastattelujen jälkeen tapahtuu: miten edetään ja kuka 
ottaa yhteyttä, jos haastattelijoita on ollut useampia. 
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4 KOKONAISTILANTEEN ARVIOINTI 

Arviointiprosessissa BARO-haastatteluista ja tietolähteiltä saatua tietoa reflektoidaan 
omaan tieto-taitopohjaan, elämänkatsomukseen ja -kokemukseen.  Tämän voi konkre-
tisoida Malcolm Paynen (2008) laatiman kaavion muotoon yleisestä sosiaalityön ajatte-
luprosessoinnista: 

 

 
 
Kuvio 2. Sosiaalityön ajatteluprosessointi, Malcolm Payne (2008) 

 

Haastattelujen dokumentointi on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapaamisen jälkeen, 
jolloin myös oma ”hiljainen tieto”, kuten intuitiot, vaikutelmat haastattelutilanteesta, vuo-
rovaikutuksesta ja muista huomioista palautuvat hyvin mieleen. 

Arvioinnin tekeminen edellyttää arvioitavana olevan nuoren kehitysvaiheen ja sen mer-
kityksen selvittämistä nuoren elämäntilanteessa. Kohdassa 4.2 on lisää tietoa niistä 
yleisistä nuoruusikään liittyvistä tekijöistä, joilla tutkimusten mukaan on vaikutusta kehi-
tykseen/elämäntilanteeseen. (Doreleijers, 2007; Kaivosoja, 2007.) Yhteen huolta nos-
tattavaan aiheeseen ei ole syytä keskittyä, ellei sen vaikutus näy nuoren toimintaky-
vyssä muilla alueilla.  

Sukulaisuussuhteiden selvittämisessä ja henkilönimien paikantamisessa voi apuna 
käyttää sukukarttaa, jonka voi tulostaa esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
sivulta: http://vanhemmat.mll.fi/huoneentaulut/sukupuu.php?dir=/huoneentaulut.   

Kriittinen arvio: vaikutelmat – haastattelutietojen läpikäynti 
 

Saadun tiedon reflektointi omaan tietotaitoon 
 

Fokusointi: suojaavat/ riskitekijät 
  

Saadun tiedon arviointi: huolivyöhykkeet 
 

Huolen johtopäätökset:  
ei huolta/ jonkin verran/ paljon/ erittäin paljon 

 
Kokonaisarvioon perustuvat suositukset 
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Apuna sukupuun piirtämisessä voi käyttää sukupuukaaviota (kts. kuvio 3). Lisää esi-
merkkejä ja tietoa sukupuukaavioista perheterapiakoulutuksen Pertti Salmisen loppu-
työssä http://www.sa-tuote.com/forum/files/200601300449430.Sukupuut.pdf 
 
 

 
 
Kuvio 3. Esimerkki sukupuukaaviosta 

4.1 Ensivaikutelma 

Haastattelutilanteen päätyttyä on hyvä tehdä muistiinpanot omasta ensivaikutelmasta, 
intuitioista, omista reaktioista ja havainnoista haastattelun aikana. Tämä on tärkeää, 
koska aina ei ole mahdollista heti haastattelun jälkeen ryhtyä varsinaiseen haastattelu-
tilanteiden ”aukikirjoittamiseen”. Ensivaikutelmalla on oma merkityksensä kokonaisti-
lanteen huolen arvioinnissa  

4.2 Elämänalueiden kommentteja – riskitekijät ja suojaavat 
 tekijät 

Ennen varsinaisen huolen määrän arviointia tulee käydä läpi kaikkien osa-alueiden 
mahdolliset riskitekijät ja suojaavat tekijät. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että samanlai-
nen käytös voi toisessa kehitysvaiheessa olla huolestuttava, toisessa ikävaiheessa 
kehitysvaiheelle jopa tyypillistä. Siten arviointi on aina suhteutettava sekä nuoren ka-
lenteri-ikään että siihen, missä kehitysvaiheessa hän kokonaisuutena on. Vielä on otet-
tava huomioon kehityksen viivästymien ja oppimisvaikeuksien vaikutus siihen, mikä 
nuorelle on normaalia. 

 

Nuoruusiässä yksilöllinen vaihtelu on suurta. Poikien kehitys on monella alueella jopa 
kaksi vuotta jäljessä tyttöjen kehitystä, mutta varhain kypsyvä poika voi olla edellä sa-
manikäistä myöhään kypsyvää tyttöä. Toisaalta myöhään kypsyvän pojan ja varhain 
kypsyvän kalenteri-iältään samanikäisen tytön kehitysvaiheessa voi olla 3–4 vuoden 
ero, siten he elävät melko eri maailmoissa. Nuoruusiässä ei tapahdu vain yhdensuun-
taista kehitystä, kehitystä eteenpäin. Itse asiassa murrosiän alkamisen vaiheilla psyko-
loginen kehitys väliaikaisesti jopa taantuu. Tutkimuksissa on havaittu, että murrosikäis-
ten kyky esimerkiksi tulkita valokuvissa olevien ihmisten ilmeitä, havaita niissä empati-
aa tai vihamielisyyttä, on alentunut. (Kaivosoja, 2007.) 

 
Riskitekijöistä 
Yleisesti tiedetään, että psyykkisen kehityksen kannalta riskitekijöitä ovat muun muas-
sa vanhemman psyykkiset vaikeudet, vanhemman päihdeongelma, vanhemman rikolli-
suus, riitaisa perhe tai avioero, suuri tai huonosti toimiva koulu, epäedullinen asuinym-
päristö. Toisaalta tutkimusten mukaan yksi riskitekijä ei nosta lapsen tai nuoren toden-
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näköisyyttä saada psyykkinen häiriö, vaan mainitut tekijät lisäävät riskiä silloin, kun 
niitä esiintyy pareittain tai useampia samanaikaisesti. Ja edelleen, vaikka lapsella olisi-
vat kaikki edellä luetellut seikat riskitekijöinä, tutkimusten mukaan puolelle lapsista ei 
siinäkään tilanteessa kehity häiriötä. Tämä selittynee suojaavilla tekijöillä. 

 
Suojaavista tekijöistä 
Suojaavilla tekijöillä tarkoitetaan niitä lapseen, perheeseen tai ympäristöön liittyviä 
ominaisuuksia tai prosesseja, jotka vähentävät riskien toteutumista. Aiemmin korostet-
tiin suojaavia ominaisuuksia, mutta myöhemmin on korostettu niiden olevan ennem-
minkin suojaavia prosesseja, joissa lapsi on osallisena. Tällaisina on havaittu esimer-
kiksi lapsen hyvä suhde johonkin hänelle tavoitettavaan aikuiseen, joka tietää lapsen 
elämänpiirin vaikeuksista. Samoin lapsen mahdollisuus käyttää lahjakkuuttaan näyttää 
toimivan suojana. Hyvät sosiaaliset ja selviytymistaidot voivat toimia voimavarana riski-
tekijöitä vastaan. 

Lisää tietoa suojaavien ja riskitekijöiden pohdiskeluun löytyy esimerkiksi lastensuojelun 
professori Pirjo Pölkin pitkittäistutkimuksen yhteenvedosta: 
http://vanha.soc.utu.fi/sospol/sosnet/uusi/materiaalit/polkki.ppt tai STM:n nuorten huumeiden käytön 
ehkäisytoimikunnan mietinnöstä: 
http://pre20031103.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/kommietinto2000_3/luku4.htm 
Suojaavat tekijät ja riskit voivat toimia hyvin tietyssä iässä, mutta kehitysvaiheen muu-
tos voi muuttaa myös sitä, mitkä tekijät suojaavat kehitystä. 

 
Ala-asteen ikäisen suhde vanhempiin 
Ala-asteikäinen voi toimia etäällä vanhemmistaan, mutta toimii silti vanhempien normi-
en varassa; hän ihailee vanhempiaan, vertailee heitä; eikä ole kovin kriittinen vanhem-
pia kohtaan, mutta lapsen kanssa tehdyt sopimukset tulee perheessä pitää. Lapsi ha-
luaa ja tarvitsee vastuuta sekä kokemuksia onnistumisista. Häneltä voi odottaa työ-
panosta kotiasioissa. Vanhemmuuden kannalta tärkeää on saatavillaolo, mutta ei jat-
kuva läsnäolo. 

 
Esinuoruusikä 
Tutkimusten mukaan murrosiän alkamisikä alenee ja niin sanottu turvallinen latenssi-
vaihe lyhenee. Siten vaihe, jossa nuoren kuva itsestä tyttönä tai poikana ja osana sosi-
aalista ryhmää vahvistuu. Riskeinä on varhain alkava murrosikä, muita aiemmin herää-
vä sukupuolisuus ja sen haavoittuvuus. Varhain kypsyvillä alkavat ala-astelaisten bileet 
ja ennenaikainen irrottautuminen kotoa, kun taas myöhään kypsyvillä turvallisuutta uh-
kaavat paineet yläasteelle siirtymisestä. 

 
Ylä-asteen aloituksen haasteet 
Nuorten elämäntilanne käy sosiaalisesti aiempaa haastavammaksi samaan aikaan, 
kun nuoret ovat psykologisessa mielessä regressiossa, jolloin heidän kykynsä hahmot-
taa itseään ja omaa tilannettaan on tilapäisesti heikentynyt. Ylä-asteella oppilaalla ei 
ole enää henkilökohtaista ”valmentajaa” eikä ”paikkaa”; ei omaa opettajaa (kasvusuh-
detta), eikä yleensä myöskään suoraa opettaja–vanhempi-suhdetta. Aineluokkien 
vuoksi hänellä ei ole omaa luokkaa (huonetta), ei omaa pulpettia (tilaa ja paikkaa), ei 
omaa ryhmää (roolia ryhmässä), ei vuosilukujärjestystä vaan periodit. Useimmat nuoret 
kestävät nämä ulkoiset muutokset samaan aikaan, kun sisäinen kehitys vie regressi-
oon. Mutta mikäli samalla esiintyy riskitekijöitä, koulun aiemmin ylläpitämät suojaavat 
tekijät voivat mitätöityä.  
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Murrosikä 
Käsite viittaa fyysiseen kypsymiseen ja lasketaan pojilla ensimmäisestä yöllisestä sie-
mensyöksystä, tytöillä ensimmäisistä kuukautisista. Yksilölliset erot ovat suuria. Mur-
rosiän alku on siis tarkasti määriteltävissä. Psyykkisen kehityksen kannalta sekä erit-
täin varhainen että erittäin myöhäinen murrosikä lisäävät riskiä psyykkisiin ja psy-
kososiaalisiin ongelmiin. 

 
Nuoruusikä  
Nuoruusiällä tarkoitetaan psyykkistä kehitysvaihetta, usein kuohuntavaihetta. Nuoruus-
ikä viittaa vastaavaan psyykkisen kehityksen vaiheeseen, prosessiin lapsuudesta ai-
kuisuuteen. Esinuoruusiästä alkava vaihe kestää huomattavasti murrosikää pitempään, 
kokonaisuudessaan lähes 10 vuotta, ja päättyy jälkinuoruuteen. Kuohunta ei kuiten-
kaan ole välttämätöntä. Vanha käsitys siitä, että jokaisella tulisi olla kuohuntavaihe, 
onkin hylätty. Selvä kuohuntavaihe ilmenee vain kolmanneksella nuorista, lievempi 
kolmanneksella ja kolmanneksella sitä ei ole nähtävissä lainkaan.  

 
Yksilöllisiä tilannekohtaisia riskitekijöitä ovat: hyväksikäyttö, perheväkivalta, 
käyttäytymishäiriö, kovat kasvatusmenetelmät, tuen puute, ikätoverisuhteiden ongelmat 
ja koulunkäyntivaikeudet.  
 
Yhteiskunnallisia riskitekijöitä ovat: kansantalous, työmarkkinat, alkoholin ja päih-
teiden saatavuus, haitallinen lähiympäristö, media, pornografia, alueelliset vaikeudet ja 
paikallinen työttömyys.  
 
Neurobiologisia riskitekijöitä ovat: impulsiivisuus, pelottomuus ja aggression sää-
telyyn liittyvät ongelmat. Nykytiedon mukaan varsinaisesti persoonallisuushäiriöt eivät 
periydy, mutta sen sijaan geeneillä on tekemistä temperamenttirakenteen kanssa ja 
geneettiset, temperamenttiin ja ympäristöön liittyvät tekijät yhdessä voivat vahvistaa 
toistensa vaikutusta. Esimerkiksi lyhytjännitteinen vanhempi voi uupua levottoman, 
rytmittömän ja herkästi ärsykkeisiin negatiivisesti reagoivan lapsen hoitoon. Tämä voi 
johtaa kovakouraiseen tai kaavamaiseen hoitamistapaan, joka voi vaikuttaa lapsen 
neurologiseen kypsymiseen epäedullisesti ja johtaa lapsen temperamentin piirteiden 
kielteiseen korostumiseen niin, että hänestä tulee keskittymätön, turvattomasti kiintynyt 
ja läheisissä suhteissa arvaamaton. 
 
Psykologisia riskitekijöitä ovat: matala älykkyysosamäärä, rajoittuneet sosiaaliset 
taidot, huono itsetunto, myötäelämisen puute, oppimiseen liittyvät häiriöt. 
 
Psykiatrisia häiriöitä ovat: esimerkiksi masennus, ADHD ja autismin kaltaiset häiri-
öt. Lisää tietoa käytöshäiriöistä esim. Jaana Lepistön ja Mauri Marttusen yhteenvedos-
ta: http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/ohjeet_ja_suositukset/te-aineisto_2005.pdf  
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Taulukko 1. Yhteenveto riskitekijöistä ja suojaavista tekijöistä 
 

 

Taulukkoon 1 voidaan luetteloida kaikilla osa-alueilla seikat, joiden katsotaan suojaa-
van tai haittaavan kehitystä nuoren elämäntilanteessa. 

 

Arvioinnin lopulliset johtopäätökset tehdään tämän vaiheen jälkeen huoliarvioinnin pe-
rusteella. Edellä mainitut riskit ja suojaavat tekijät ovat pohjamateriaalia huolen arvioin-
tiin. Esimerkiksi: Tällä alueella on myös suojaavia tekijöitä, jolloin huolta ei välttämättä 
ole niin paljon. Tai: tällä alueella on riskitekijöitä, jolloin pienikin häiriö voi aiheuttaa 
enemmän huolta.  

4.3 Huolen vyöhykkeiden arvioinnin perus- ja indeksitaulukko 

Haastattelut käydään läpi elämänalue kerrallaan ja rastitetaan ”huolijatkumo”: ei voida 
arvioida – ei huolta – jonkin verran huolta – erittäin paljon huolta. Kunkin tietolähteen 
kohdalle tulee vain yksi rasti.  

 

Jos tunnetaan epävarmuutta elämänalueen huolitasosta, on syytä rastittaa elämänalu-
een eri kysymykset erikseen ja lopuksi laskea, mihin kohtaan suurin osa rasteista sijoit-
tuu. Huolitason valintaa helpottamaan on kuudelle elämänalueelle rakennettu indeksi-
kysymyksiä eli voimakkaan painoarvon kysymyksiä. Huoli-indeksin tarkoitus on objekti-
voida osittain henkilökohtaista tulkintavaraa sisältävää haastattelumetodia. Indeksiky-
symyksiksi ovat valikoituneet nuoren aiemmat poliisikontaktit, koulussa opettajien 
kanssa koetut ongelmat, väkivalta perheen ulkopuolella, sijoitukset, mielialan vaihtelut, 
riskien ottaminen, päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat perheessä. Painotukset 
ovat tulosta menetelmän kehittämiseen liittyvistä tutkimuksista ja eri tutkimusaineistois-
ta, joissa psykopatologia ja moniongelmaisuus korostuu etenkin rikosten uusijoilla. 

 

Indeksikysymykset on merkitty lomakkeeseen kursiivilla. Indeksikysymyksen vastauk-
sen arviointi määrittää rastin paikan kyseisellä elämänalueella. Mikäli kokonaistilan-
teesta syntyy ristiriitainen tulos (esim. ”jonkin verran” ja ”paljon huolta”) voivat indeksi-
kysymysten kokonaisuuden vastaukset auttaa päättämään, kumpi painotus on oikeam-
pi. Samoin voidaan päättää, tuleeko tapaus viedä moniammatilliseen konsultointiin. 

Elämänalue Suojaavat tekijät Riskitekijät 

1. Rikos   

2. Toimintakyky koulussa/työssä 
 

  

3. Toimintakyky vapaa-ajalla 
 

  

4. Kasvuolot 
 

  

5. Kehityshistoria 
 

  

6. Toimintakyky perheessä 
 

  

7. Käyttäytyminen 
 

  

8. Päihteiden käyttö/uhkapelit    

9. Tunteet 
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Taulukko 2 Huolen vyöhykkeiden arvioinnin perustaulukko 
 
 

Osa-alue 
          
        

Haastateltava 
 

Ei 
voida 
arvi-
oida 

Ei 
huolta 

Jonkin 
verran 
huolta 

Paljon huolta Erittäin 
paljon 
huolta 

1. Rikos nuori 
vanhemmat  
poliisi/koulu 

   
 
 

  

2. Toimintakyky  
koulussa 

nuori 
vanhemmat 
koulu/muu 

     

3. Toimintakyky  
vapaa-ajalla 

nuori 
vanhemmat  
koulu/muu 

     

4. Kasvuolot nuori 
vanhemmat  
koulu/muu 

     

5. Kehityshistoria nuori 
vanhemmat  
koulu/ muu  

     

6. Toimintakyky 
perheessä 

nuori 
vanhemmat  
koulu/muu 

     

7. Käyttäytyminen nuori 
vanhemmat  
poliisi/ koulu/ muu 

     

8. Päihteiden 
käyttö/uhkapelit 

nuori 
vanhemmat  
poliisi/koulu/muu 

     

9. Tunteet nuori 
vanhemmat  
koulu/muu 

     

 
 
Taulukko 3. Indeksitaulukko 

 

1. RIKOS  
vanhempi: Aikaisemmat poliisiyhteydet 

 
o Ei koskaan 

 
o Kerran 

 
o 3 > 

2. TOIMINTAKYKY KOULUSSA 
nuori: Ongelmia koulussa 

 
o Ei 

 
o Joitain 

 
o Paljon 

 
 vanhempi: Ongelmia opettajien 
 kanssa 

 
o Ei 

 
    o Joskus 

 
   o Paljon 

4.  KASVUOLOT 
nuori: Väkivaltaa perheen ulkopuolella 

 
o Ei ollenkaan/ 

vähäisessä määrin 

 
o Kohtalaisesti 

 
o Vakavaa 

vanhempi: Isän yhteydet terveys- 
(tms.) viranomaisin 

 
o Ei 

 
o Kyllä 

5. KEHITYSHISTORIA 
nuori: Laitosmenneisyys 

 
o Ei 

 
o Kyllä 

 
 vanhempi: Vaarallisia tekoja 

 
o Ei koskaan 

 
o Joskus 

 
o Usein 

8. PÄIHTEIDENKÄYTTÖ/UHKAPELIT 
nuori: Päihteiden käytöstä aiheutuneet 
ongelmat 

 
o Ei 

 
o Vähän 

 
o Kohtalaisesti 

 
o Vakavia 

9. TUNTEET 
 nuori: Kipukokemukset 

 
o Ei yhtään 

 
o Vähän 

 
o Melkoisesti 

 
o Vakavia 

 vanhempi: Mieliala 
 

       o Hyvä o Vähän   
ongelmallinen 

o Vakavasti 
ongelmallinen 
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4.4 Muistilistat 

Seuraavana on muistilista ensisijaisesti ratkaistavista asioista raportin yhteenvetoa 
laadittaessa: 

 

 Arvio siitä, ymmärsikö nuori kysymykset: jos ei, oliko tilanteella mahdollisesti 
vaikusta tähän jne. Mahdollisesti myös sekavuuden määrän arviointi, suomen 
kielen taito, kontaktin laatu, jne. 

 Onko aihetta muuhun diagnosointiin ja onko muu diagnosointi mahdollista? On-
ko välttämätöntä ryhtyä välittömiin lastensuojelun toimenpiteisiin? 

 Ovatko tukitoimenpiteet tarpeen ja mahdollista toteuttaa, realisoida? 
 Onko nuori ja/tai ovatko vanhemmat valmiita hyväksymään tukitoimet? 
 Mahdollinen rikoksen ja häiriintyneisyyden/toimintakyvyn välinen yhteys. Jos 

nuori on pidätettynä, olisiko koulunkäynnin jatkuminen toivottavaa/merkittävää. 
Mistä muusta tulisi huolehtia vangitsemisen aikana? Onko kyseessä kriisitilan-
ne? Onko tarpeen pyytää lääkärin/psykiatrin arviointi poliisilaitoksella? 

 Mitkä ovat vaihtoehdot vangitsemisen jatkumiselle? Rikoksen uusintariskin ar-
viointi (häiriintyneisyyden perusteella), mahdollisuus ohjata sovitteluun, tulisiko 
kysymykseen matkustuskielto (poliisin esittämänä)? 
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5 PALAUTE ASIAKKAALLE: YHTEENVETO JA 
JATKOTOIMENPITEET 

Jokaisesta haastattelusta laaditaan yhteenveto, joka käydään läpi nuoren ja tämän 
vanhempien kanssa. Yhteenveto annetaan nuorelle palautekeskustelun jälkeen. 

5.1 Lastensuojeluasiakkuuden päättäminen 

Nuoren tilanteesta, josta ei syntynyt huolta, laaditaan kirjallinen yhteenveto, josta ilme-
nee: 

 Lastensuojeluasiakkuuden alkamisen syy: lähtötilanne ja perustelut sille, miksi 
selvitys on tehty.  

 Ketkä ovat laatineet yhteenvedon: lastensuojelun työntekijät x ja y (voidaan kir-
jata myös yhteenvedon loppuun). 

 Arviointityön kulku: eri asianosaisten tapaamisten määrät ja keitä oli mukana ja 
taustaksi lyhyt kuvaus BAROfi © -menetelmästä. 

 Johtopäätökset arvioinnista: tähän kirjataan sosiaalityöntekijän perustelut asi-
akkuuden päättämisestä alkuarviointiin.  

 
Nuori ja perhe tavataan yhdessä. Heille kerrotaan, ettei ole tarvetta jatkaa lastensuoje-
lun asiakkuutta ja annetaan edellä mainittu yhteenveto. 

5.2 Moniammatillinen konsultaatio 

Jos haastatteluista nousee keskimääräistä tai erittäin suurta huolta, voidaan konsultoi-
da moniammatillista tiimiä.  

Tiimissä on sosiaalityön asiantuntijan lisäksi tarpeen olla lastenpsykiatrisen hoidon 
asiantuntija, mahdollisesti myös perheterapeutti ja mikäli huoli liittyy päihteisiin, päih-
dehuollon asiantuntija –- tai huolen liittyessä kulttuurisiin ristiriitoihin kyseisen kulttuurin 
asiantuntija. Asiantuntijoiden tulee olla perehtyneitä BAROfi © -menetelmään eli siihen, 
miten tieto on kerätty ja mitä kysymyksiä on käytetty. 

5.3 Päätös lastensuojeluasiakkuuden jatkamisesta 

Jos nuoren tilanteesta on noussut paljon tai erittäin paljon huolta, tehdään päätös las-
tensuojeluasiakkuuden jatkamisesta ja laaditaan kirjallinen yhteenveto, josta ilmenee:  

 Lastensuojeluasiakkuuden alkamisen syy: lähtötilanne ja perustelut sille, miksi 
selvitys on tehty.  

 Ketkä ovat laatineet yhteenvedon: lastensuojelun työntekijät x ja y (tämä voi-
daan kirjata myös yhteenvedon loppuun). 

 Arviointityön kulku: eri asianosaisten tapaamisten määrät, keitä oli mukana ja 
taustaksi lyhyt kuvaus BAROfi © -menetelmästä. 

 Työntekijän kokemat huolet eli kirjataan ne asiat, joiden pohjalta lastensuojelu-
asiakkuuden jatkaminen on arvioitu tarpeelliseksi. Huolet voidaan kirjata kysy-
myksiksi, joiden pohjalta keskustellaan nuoren ja huoltajien kanssa palautekes-
kustelussa. 
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Ajatuksia ja ehdotuksia jatkosta: Tähän kirjataan ehdotukset jatkotyöskentelystä ja 
suositeltavista tukitoimista. Esimerkiksi: BARO:n elämänalueiden (rikos, tunteet, päih-
teet, jne.) herättämien huolien perusteella suosittelen  

 seuraavien lastensuojelutukitoimien aloittamista 
 laajemman psykiatrisen hoidontarpeen arviointia 
 muiden asiantuntijoiden toimesta suoritettavaa lisätutkimusta. 

 
Huolet kannattaa kirjata kysymyksiksi, jotka voidaan käydä läpi palautekeskustelussa 
ja selvittää, ovatko työntekijän nostamat huolenaiheet yhteisiä. Palautekeskustelun 
pohjalta tehdään yhdessä nuoren ja perheen kanssa sopimus jatkotoimenpiteistä.(Vrt. 
Kohtaavaa lastensuojelua -hanke. http://www.hel2.fi/sosv/julkaisu/selvitykset/2004/01_lastensuojelua.pdf )  

5.4 Huolen esittäminen 

Palautteen antaminen nuorelle/perheelle on haasteellista ja sitä haasteellisempaa, mitä 
ristiriitaisampaa tietoa haastatteluista on kertynyt. BARO-palautteen antamisessa voi 
käyttää niin sanottua hampurilaismallia eli esittää ensin ne hyvät arvioinnissa havaitut 
asiat, kuten vahvuudet ja suojaavat tekijät, sitten huolta nostattaneet asiat ja näihin 
liittyvät suositukset sekä näiden päälle vielä uudelleen ne vahvuudet, joita pitää tärkeä-
nä käyttää, jotta nuoren tilannetta voitaisiin parantaa. On tärkeää käyttää mahdollisim-
man konkreettista kieltä. Hampurilainen (vahvuudet), huolipihvi, mausteena ole-
vat suositukset ja toimenpide-ehdotukset esitetään käyttäen sitä kieltä ja niitä ilmaisuja, 
joiden kautta ne arvioinnissa on tunnistettu. Parhaimmillaan huoli ja suositukset ilmais-
taan siteeraamalla nuoren ja huoltajien käyttämiä sanoja. (Kaivosoja, 2008.) 
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6 USEIN BARO:STA KYSYTTYÄ 

Mitä, jos asiakas valehtelee? 
Asiakkaan ei voida odottaa kertovan ”kaikkea”. Häneltä ei myöskään voida tiu-
kata rehellisyyttä tai vaatia ”kertomaan kaikkea”. Jos salaisuuksia on jollakin 
alueella, huolen aiheet kyllä tulevat esille jollakin muulla alueella – mikäli niitä 
on.  
Jos haastattelijalle jää vaikutelma valehtelusta, voi tästä mainita yhteenvedossa 
esimerkiksi seuraavasti: ”Tässä kohtaa vaikutelmakseni jäi, että kyseessä saat-
taa olla perhesalaisuus.” Salaisuuden sisällön selvittäminen voi olla jatkotyös-
kentelyn aihe. Haastattelun aikana ilmenneestä salaisuudesta, voi nuorel-
ta/huoltajalta kysyä: ”Miksi sinä kutsut tätä?” ja kertoa kirjaavansa haastatellun 
sanoneen, ettei salaisuutta ole. 
 
Normatiivisuus päihdekysymyksissä? 
Kiinnitetään huomiota päihteiden vaikutuksiin – niihin haittoihin, joita nuori on 
kokenut – ei käytön ”tuomitsemiseen”. 
 
Mitä tehdä vihaisen vanhemman kanssa? 
Vihaisuuden käsittelyyn voidaan käyttää hetki tai esimerkiksi kysyä: ”En tiedä, 
miksi tämä järkyttää sinua niin paljon, voisitko kertoa (tästä) enemmän?” 
 
Mitä, jos lapsen ja vanhemman välillä on konflikti? 
Asian voi ottaa esille kertomalla olevansa asian suhteen hämmentynyt ja kysyä: 
”Mitä me teemme tämän asian kanssa?” 
 
Voiko kysymyksiä muuttaa? 
Ei voi, jos ei tunne kyseistä nuorta/perhettä. Mutta jos esimerkiksi tietää että 
nuoren äiti on kuollut, voi sopeuttaa kysymykset tähän tilanteeseen. 
Jos tietää jonkin seikan nuoren olosuhteista, voi kertoa ”kuulleensa” asias-
ta...mutta haluavansa tietää, mikä on nuoren oma kertomus asiasta. 
Kysymykset tehdään tiedon saamiseksi, ei ongelmien ratkaisemiseksi. 
 
Mihin arvioinnin luotettavuus perustuu, jos esimerkiksi pisteytys puuttuu? 
Arviointiasteikko täyttää tieteelliset kriteerit siten, että koulutuksessa ja sen jäl-
keisessä seurannassa on todettu, ettei eri työntekijöiden arviointien välillä ole 
esiintynyt kokonaistilanteen arviointiin vaikuttavaa hajontaa. Koska väline on 
laadullinen, ei pisteytysjärjestelmää ole koettu tarpeelliseksi. 
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7. TIETOKANTASOVELLUS: EBAROFI 

BAROfi © -menetelmästä on kehitetty myös sähköinen eBAROfi-apuväline kannetta-
vaan tietokoneeseen. eBAROfi ohjaa haastattelijaa muistamaan kaikki huomioitavat 
alueet. Sen avulla voidaan suoraan tuottaa yhteenveto asiakaspalautetta varten ja so-
siaaliselvitys tai esimerkiksi lausuntopyyntö toiselle viranomaisille. Sovellusta varten 
tarvitaan FileMakePro-ohjelmisto. 

BARO:n sähköinen versio 2006: http://users.tkk.fi/~jkaivoso/ebaro/  
 

 
Kuvio 4 BAROfi-tietokannan aloitusnäkymä eli eBARO:n lähtöruutu 
 
Kuvio 4 on BAROfi-tietokannan aloitusnäkymä eli eBARO:n lähtöruutu. Lähtöruudusta 
pääsee yhdellä osoituksella mille tahansa haastattelulomakkeelle. Toisaalta miltä ta-
hansa lomakkeelta pääsee yhdellä osoituksella seuraavalle. Vanhempi (pidempi ver-
sio) on käytettävissä rinnakkain uudemman, lyhemmän version kanssa. 
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Ylhäällä on esimerkkinä lomakesivu, jolla haastatellaan nuorta rikoksesta. Kysymysko-
konaisuuksien jälkeen on tila haastattelijan kommenteille. Pidemmillä lomakkeilla 
kommenttitila toistuu myös kysymysosioiden välissä. Jokainen lomake kuitataan läpi-
käydyksi rastimalla ruutu OK-kirjainten edessä. Jatka-painike vie seuraavalle lomak-
keelle. 
 
Kun kaikki tarvittavat haastattelut on tehty, voidaan siirtyä laatimaan lopullista yhteen-
vetoa (Yhteenvedot-painike aloituslomakkeella). Jokaiselle teemalle on oma yhteenve-
tolomakkeensa. Tältä lomakkeelta myös näkee, mitkä yhteenvedot on jo tehty. Myös 
arviointilomakkeelle on pääsy yhteenvedoista. Lisäksi on muutamia yhteenvetoja selail-
tavaksi ja/tai tulostettavaksi. 
 
Huoli-indeksi täyttyy arviointilomakkeelle teemakohtaisten yhteenvetojen tekemisen 
yhteydessä. Arviointilomakkeelta näkee myös, mitä haastatteluja haastattelija on käyt-
tänyt pohjana arvioidessaan huoli-indeksiä sekä kommentit. 
 
Haastattelujen aikana tehdyt kommentit voi kopioida (lomakkeen alareunan painikkeel-
la) raportin pohjaksi. Tälle lomakkeelle kirjoitettu ja muokattu teksti ei välity takaisin 
haastattelulomakkeiden kommenttikenttiin. 
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Lastensuojelulaki kokonaisuudessaan Stakesin Sosiaaliportti:  
http://www.sosiaaliportti.fi/Page/cc6f551b-cb4b-4e35-b29f-94035a186359.aspx  
 
Lisää tietoa lastensuojelun tarpeen selvityksestä Stakesin Sosiaaliportti:  
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/lastensuojelutarpeenselvitys/ 
 
Lastensuojeluilmoituslomake Stakesin Sosiaaliportti:  
http://www.sosiaaliportti.fi/File/a379233f-46ea-4057-82a5-
eb08d5c75618/Lastsuojilm_kasitt_toimpide.pdf 
 
Dokumentointi asiakastyössä; Aino Kääriäinen:  
http://www.hel2.fi/sosv/hankkeet/aku/tyofoorumit/041118_kaariainen.pdf  
 
Suomen Lastenpsykiatria/ Vahvuuksien ja Vaikeuksien Kyselylomake (SDQ): 
http://www.lpsy.org/index.php?module=Kliininen+Ty%25F6&action=showArticle&subm
odule=Arviointi&id=298  
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto: 
http://vanhemmat.mll.fi/huoneentaulut/sukupuu.php?dir=/huoneentaulut 
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Ylemmän erityistason perheterapia -koulutus: Avaavat ja sulkevat sukupuut:  
http://www.sa-tuote.com/forum/files/200601300449430.Sukupuut.pdf  
 
Lasten ja nuorten kehityksen riski- ja suojaavat tekijät pitkittäistutkimuksessa; Pirjo 
Pölkki:  
http://vanha.soc.utu.fi/sospol/sosnet/uusi/materiaalit/polkki.ppt  
 
STM, Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö: 
http://pre20031103.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/kommietinto2000_3/luku4.htm 
 
Tarkkaavuus- ja käytöshäiriöt päihdeongelmaisilla nuorilla; Jaana Lepistö & Mauri 
Marttunen: 
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/ohjeet_ja_suositukset/te-aineisto_2005.pdf 
 
STM:n nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö: 
http://pre20031103.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/kommietinto2000_3/luku4.htm 
 
Kohtaavaa lastensuojelua–hanke: 
http://www.hel2.fi/sosv/julkaisu/selvitykset/2004/01_lastensuojelua.pdf 
 
Esimerkkikuvia eBARO:  
http://users.tkk.fi/~jkaivoso/ebaro/ 
 
 
Muita hyödyllisiä linkkejä: 
 
http://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/D94012.pdf 
 
http://www.hus.fi/default.asp?path=1,28,824,2547,6444,7012,7014   
 
http://www.kolumbus.fi/jyrki.vartiainen/oikeuspsykiatria.htm 
 
http://www.reteaming.com/perhevakivalta/ 
 
http://www.redcross.fi/apuajatukea/nuortenturvatalot/talosivut/helsinki/fi_FI/terapiapalve
lut/ 
 
http://www.salford.gov.uk/assessment_framework_triangle.pdf 
 
http://www.aseba.org/support/SAMPLES/YSRSample.pdf  
 
http://www.yjb.gov.uk/en-gb/practitioners/Assessment/  
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Liite 1. BAROfi © -koulutus 

 
1. päivä 
  
09.00  Tervetuloa ja kurssilaisten esittäytyminen  
09.15 Nuoren normaalikehitys 
10.30 Psykiatrinen sairaus ja nuorten rikoskäyttäytyminen 
11.15 BAROfi:n taustaa ja kehittäminen 
12.00 Lounas 
13.00 What are the benefits of BARO for the youngsters, families and society,  
 Theo A. H. Doreleijers 
14.30 Kahvitauko 
15.00 Presentations of interview techniques in practise  

Tapausharjoitus 1: Doreleijers & nuori 
16.15 Päivä päättyy  
 
2. päivä 
 
09.00 Huoliarviointi, tapausanalyysiä 
10.30  Tapausharjoitus 2: pienryhmissä 
12.00 Lounas 
13.00 Tapausharjoituksen palaute ja kysymyksiä harjoituksen perusteella 
15.00 Kahvitauko 
15.30 BARO.fi-menetelmän istuttaminen arkityöhön ja sopiminen jatkosta 
16.30 Päivä päättyy 
 
3. päivä: käyttäjäkoulutetuille  
(toteutetaan noin 4 kuukauden kuluttua 1. ja 2. koulutuspäivän jälkeen) 
 
09.00 Kokemuksia BARO:n käytöstä  
10.00 Arviointiin liittyviä kysymyksiä: evaluation, screening, assessment 
12.00 Lounas 
13.00 BARO-kertausharjoituksia 
14.30 Kahvitauko 
15.00 Sopiminen jatkosta – monialainen tiimituki, jne. 
16.15 Päivä päättyy 
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Liite 2. BARO:n taustaa ja Baron pilotointi Suomessa 

 

BAROfi © -menetelmän kehittämisen tausta on Hollannin 1980-luvun lopun tilanteessa, 
jolloin viranomaisilla oli käytössään monia erilaisia menetelmiä arvioida nuorten tilan-
netta: esimerkiksi 13–17-vuotiaiden lasten hoidollisen seuraamuksen tarve oikeuden-
käyntiä varten. Kun näille lapsille tehtiin psykiatrinen arviointi, osoittautui, että 2/3:lla oli 
diagnoosiperusteita, joita paikallisen lastensuojeluneuvoston työntekijöiden käyttämät 
menetelmät eivät seuloneet riittävästi. Tutkimustuloksen perusteella professori Theo A. 
H. Doreleijersin tutkimusryhmää pyydettiin kehittämään työskentelyväline, jolla päästäi-
siin parempiin tuloksiin erityisesti rikoksiin syyllistyneiden nuorten arvioimiseksi. Mo-
niammatillisen työn tuloksena kehitettiin sosiaalityöhön puolistrukturoitu haastattelume-
netelmä BARO, jonka kysymysalueet olivat tarpeeksi kattavia ja perustuivat tieteellisiin 
tutkimuksiin. Validifiointi tehtiin 295 nuoren BARO-haastatteluilla. Menetelmä päätettiin 
ottaa käyttöön Hollannissa 1999 ja Sveitsissä 2001. Englannin kielelle se käännettiin 
2003. 

 
BARO:n pilotointi Suomessa 
 

BAROfi-haastattelumenetelmä käännätettiin hollannista suomeksi syksyllä 2001 ja Hel-
singissä Sosiaalipäivystyksen nuorisoyksikön erityissosiaalityöntekijät ja konsultaatio-
työryhmä (Itäisen nuorisopoliklinikan psykologi ja erityissairaanhoitaja sekä Manner-
heimin Lastensuojeluliiton kaksi perheterapeuttia) koulutettiin (5 pv) menetelmän käyt-
töön. Kouluttajina toimivat professori Theo Doreleijers Hollannista, LT Matti Kaivosoja, 
oikeuspsykiatri Eila Sailas ja lastenpsykiatri Nina Lindberg. Menetelmä pilotoitiin 2002, 
jonka jälkeen instrumentti otettiin käyttöön niin sanottuna nuoren sosiaaliselvityksenä, 
henkilötutkintana. Samaan aikaan kehitettiin myös kannettavaan tietokoneeseen säh-
köinen eBAROfi-apuväline, joka ohjaa haastattelijaa muistamaan kaikki huomioitavat 
alueet, ja jonka avulla voidaan suoraan tuottaa yhteenveto tai esimerkiksi lausunto toi-
selle viranomaisille. Yksikön erityissosiaalityöntekijät ovat käyttäneet menetelmää arvi-
oidessaan nuoren tilanteen vaativan syvempää ja laajempaa selvitystä kuin perinteinen 
henkilötutkintalomake. 

Loppukevään 2005 osalta menetelmän käytön arvioinnin johtopäätös oli, että BARO 
tulisi varhentaa alle rikoslaki-ikäisten lasten elämäntilanteen arviointiin, koska ensim-
mäisiä (lastensuojelu)ilmoituksia oli tehty jo aiemmin, eikä niitä ollut arvioitu systemaat-
tisesti, vaan tiedot sijaitsivat hajallaan ATJ-järjestelmässä ja eri hallintokuntien työnteki-
jöillä. BARO-yhteenvetoja analysoitaessa ongelmat näyttivät olleen pahimmillaan jo 
ala-asteelta yläasteelle siirtymisen vaiheessa ja tilanne 16–17-vuotiaana oli jo vaike-
ammin korjattavissa. 
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Liite 3. Prosessikuvaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

– Nuoren elämäntilanteen 
kokonaisvaltainen 
tilannearvio 
 
– Lastensuojelun tuen 
tarpeen selvittäminen 
 
– Muun auttajaverkoston 
selvittäminen 

Vireilletulo

Alku- 
tapaaminen 

Nuoren 
BARO- 
haastattelu 

Vanhemman 
BARO-
haastattelu 

Palaute-
tapaaminen 

Ei asiakkuutta Asiakkuus 

Dokumentointi asiakastie-
tojärjestelmään 

3. tietolähde 

Asiakkuuden 
jatkaminen 

Asiakkuuden 
lopetus 

Asiakas- 
suunnitelma

K
O
T
I
K
Ä
Y
N
T
IMonialainen  

arviointitiimi 

Ilmoitus 
• koulusta           
• poliisi-ilm. 
• muu 
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Liite 4. Alkuvaiheen tilannearvio 

 

Lapsikeskeisestä alkuvaiheen tilannearviosta löytyy tarkempaa tietoa muun muassa 
Aino Kääriäisen kirjoittamasta Alkuvaiheen tilannearviointi lastensuojelussa -oppaasta 
sekä Hanna Tulensalon ja Sari-Anne Ervastin Sosiaalityötä lapsen kanssa – Kokemuk-
sia lapsikeskeisen tilannearvion kehittämisestä -julkaisusta (Soccan ja Heikki Waris -
instituutin julkaisusarja, 8/2006). 
 
Tilannearvio perustuu nuoren kanssa erilaisilla työvälineillä tehtävään tilannearvioon ja 
sosiaalityöntekijä harkitsee, mitä teemoja hän käy läpi nuoren kanssa. Mallissa huomio 
on kohdennettu erityisesti nuoren kohtaamiseen, vuorovaikutussuhteen luomiseen ja 
lapsikeskeiseen työskentelyyn. Vanhemman kanssa käydään läpi nuoren elämäntilan-
netta ja vanhemman käsitystä siitä. Tilannearviosta laaditaan yhteenveto, johon sosiaa-
lityöntekijä kirjaa yhteisen keskustelun pohjalta nuoren vahvuudet ja muutostarpeet. 
Tilannearvion tavoite on arvioida nuoren ja perheen mahdollinen lastensuojelun tuen 
tarve. 
 
Arviointimalleja: 

• Suomalainen kehittämistyö: (Pesäpuu; Kohtaavaa lastensuojelua…; VALMA-
hanke). Lapsikeskeisyyden, vuorovaikutuksellisuuden, arkisuuden ja konkreetti-
suuden korostukset.  

• Ruotsi: Barns Behov i Centrum (BBIC) & Barnavårdsutredning: arviointi eriytetty 
omaksi vaiheekseen, arvioinnin turvaaminen lainsäädännöllisesti, lapsen arki 
keskiössä, arvioinnin selkeys ja merkitys, ratkaisee perheen asiakkuuden las-
tensuojelussa. 

• Englanti & Wales: Framework for the Assessment of Children in Need and their 
Families.  

• Tilannekohtainen arviointimalli; Rolf Widerkranz: Outamo; EUROADAD, Achen-
bach. 

 
Yleisimmät laajemmassa väestöpohjassa, kuten esimerkiksi kouluväestössä, käytettä-
vät psykopatologiaa mittaavat seulontavälineet ovat esimerkiksi SDQ (Vahvuuksien ja 
vaikeuksien kyselylomake) ja CBCL (Child Behaviour Checklist)/YSR (Youth Self Re-
port). SDQ-kyselyn täyttäminen vie noin 10 minuuttia ja siitä on omat versiot sekä van-
hemmille että opettajille.  
 
Nuoren itsearviointiraportti (The Youth Self Report) ja sen vanhempi versio (CBCL) ja 
opettajan versio (Teacher Report Form, TRF) ovat olleet käytössä parikymmentä vuot-
ta, mutta eri tutkimuksissa niiden on todettu olevan riittämättömiä tämän kohderyhmän 
rikosten uusimisriskien arvioinnissa. 
http://www.aseba.org/support/SAMPLES/YSRSample.pdf  
 
Helsingin vastaanottolaitoksissa tehdään kaikille nuorille Achenbach ja Euroadad-
haastattelu. Työntekijät on koulutettu menetelmän käyttöön. Tilannearvio perustuu 
strukturoituihin haastatteluihin, joista laaditaan pisteytys ja sen pohjalta tietokoneohjel-
ma laatii analyysin nuoren tilanteesta. Jatkossa tavoitteena on saada koottua tietoa 
nuorten päihdehoidon vaikuttavuudesta systemaattisten, koottujen tilannearviotietojen 
pohjalta. 
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Liite 5 Taulukot 

Taulukko 1. Yhteenveto riskitekijöistä ja suojaavista tekijöistä 

 
 

Osa-alueet Suojaavat tekijät Riskitekijät 

1. Rikos 
 
 
 

  

2. Toimintakyky koulussa/työssä 
 
 
 
 

  

3. Toimintakyky vapaa-ajalla 
 
 
 
 

  

4. Kasvuolot 
 
 
 
 

  

5. Kehityshistoria 
 
 
 
 

  

6. Toimintakyky perheessä 
 
 
 
 

  

7. Käyttäytyminen 
 
 
 
 

  

8. Päihteiden käyttö/uhkapelit  
 
 
 
 

  

9. Tunteet 
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Taulukko 2 Huolen vyöhykkeiden arvioinnin perustaulukko 
 
 

Osa-alue 
          
        

Haastateltava 
 

Ei 
voida 
arvi-
oida 

Ei 
huolta 

Jonkin 
verran 
huolta 

Paljon huolta Erittäin 
paljon 
huolta 

1. Rikos nuori 
vanhemmat  
poliisi/koulu 

   
 
 

  

2. Toimintakyky  
koulussa 

nuori 
vanhemmat 
koulu/muu 

     

3. Toimintakyky  
vapaa-ajalla 

nuori 
vanhemmat  
koulu/muu 

     

4. Kasvuolot nuori 
vanhemmat  
koulu/muu 

     

5. Kehityshistoria nuori 
vanhemmat  
koulu/ muu  

     

6. Toimintakyky 
perheessä 

nuori 
vanhemmat  
koulu/muu 

     

7. Käyttäytyminen nuori 
vanhemmat  
poliisi/ koulu/ muu 

     

8. Päihteiden 
käyttö/uhkapelit 

nuori 
vanhemmat  
poliisi/koulu/muu 

     

9. Tunteet nuori 
vanhemmat  
koulu/muu 

     

 
 
Taulukko 3. Indeksitaulukko 

 
 
 

1. RIKOS  
vanhempi: Aikaisemmat poliisiyhteydet 

 
o Ei koskaan 

 
o Kerran 

 
o 3 > 

2. TOIMINTAKYKY KOULUSSA 
nuori: Ongelmia koulussa 

 
o Ei 

 
o Joitain 

 
o Paljon 

 
 vanhempi: Ongelmia opettajien 
 kanssa 

 
o Ei 

 
    o Joskus 

 
   o Paljon 

4.  KASVUOLOT 
nuori: Väkivaltaa perheen ulkopuolella 

 
o Ei ollenkaan/ 

vähäisessä määrin 

 
o Kohtalaisesti 

 
o Vakavaa 

vanhempi: Isän yhteydet terveys- 
(tms.) viranomaisin 

 
o Ei 

 
o Kyllä 

5. KEHITYSHISTORIA 
nuori: Laitosmenneisyys 

 
o Ei 

 
o Kyllä 

 
 vanhempi: Vaarallisia tekoja 

 
o Ei koskaan 

 
o Joskus 

 
o Usein 

8. PÄIHTEIDENKÄYTTÖ/UHKAPELIT 
nuori: Päihteiden käytöstä aiheutuneet 
ongelmat 

 
o Ei 

 
o Vähän 

 
o Kohtalaisesti 

 
o Vakavia 

9. TUNTEET 
 nuori: Kipukokemukset 

 
o Ei yhtään 

 
o Vähän 

 
o Melkoisesti 

 
o Vakavia 

 vanhempi: Mieliala 
 

       o Hyvä o Vähän   
ongelmallinen 

o Vakavasti 
ongelmallinen 
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child protection assesment or evaluation of a child in need of protection is done in different ways and 
criterias used vary around the country. Lack of homogenous practise and shortage of documentation 
has given a diffused picture on how child protection works. When a worry/concern about a youth's life 
situation is comes up and a report is made for social or any other official it is (ambulatory) hard to know 
if there is a need for protection to be given under the act or what help/service would be the most 
accurate for the particular need of of the child at that moment. Young persons differ a lot among 
themselves and are developing in their own speed. They usually do not seek help even though they face
many problems at the same time. 
 
Hence assesments in child protection services ought to be done not only accordingly to the law but also 
for other humanitarian reasons and it has to be agreed and be in-line and universal for all. Also 
ambulatory need of services should be met according to the situational need. This is why there has been 
a drive to find and develop a method/ an approach with which information from a family can be collected 
and analyzed systematically for a base used to plan potential actions. 
 
In the Netherlands multiprofessional working group has developed in late 90's BARO interview method  
(BAsis RaadsOnderzoek / Basic Child Welfare Council Screening), which includes nine domains with 
semi structured question packages and mental health sqreening questions based on scientific studies. 
BAROfi has been developed out of the Dutch one in different stages of implementation processes in 
Helsinki Social Services' Social Emergency Office's Youth Group.   
 
In this handbook the BAROfi working process is presented and guidance to use the tool is given. The 
method suits eg. in situations of delinquency, changes in behaviour patterns, concerns about absence 
from school and assesments with other big changes in youngsters life situation such as leaving an 
instution for after care. 
 

Avainsanat - Nyckelord - Key words 
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