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LEHDISTÖTIEDOTE 7.2.2012 / JÄRVI-POHJANMAAN SIVISTYSTOIMIALA

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS
KOULUTERVEYDENHUOLTO

KOULUTERVEYSKYSELY 2011

ALAJÄRVEN LUKION KOULUTERVEYSRAPORTTI 2011
Lukion 1. ja 2. vsk:n opiskelijat
Alajärven lukiolaisten tulokset elinolojen suhteen olivat parempia kuin edellisessä kyselyssä. Tosin
perheen yhteinen ateriointi iltaisin vähentyi. Vastaajista 65 % ilmoitti, että perhe ei syö yhteistä
ateriaa iltapäivällä tai illalla. Vanhempien tietoisuus viikonloppuiltojen viettopaikasta parantui,
34 % ilmoitti etteivät vanhemmat ole tietoisia nuoren viikonlopun vietosta. Vanhempien tupakointi sekä vanhempien työttömyys oli vähentynyt. Myös läheiset ystävyyssuhteet olivat yleistyneet.
Fyysistä uhkaa oli kokenut 15 %, seksuaalista väkivaltaa 6 % vastanneista.
Koulun fyysisissä työoloissa puutteet lisääntyivät poikien mielestä. Ongelmat koulun työilmapiirissä vähentyivät. Koulun työmäärän liian suurena koki 37 %, mikä on vähennystä edelliseen kyselyyn. Koulukiusaamista oli kokenut 1 %, koulusta lintsaamista 9 %.
Lukiolaisten oma kokema terveys oli kohentunut pääsääntöisesti. Päivittäin koettu väsymys vähentyi. Terveydentilansa huonoksi tai keskinkertaiseksi koki 15 % lukiolaisista. Sen sijaan 38 % ilmoitti
sairastavansa niska- ja hartiaseudun kipuja viikoittain. Päänsärkyä viikoittain sairastaneiden määrä
oli vähentynyt sekä keskivaikea tai vaikea masentuneisuus oli vähentynyt. Masennusta koki 8 %.
Ylipainoa oli vastanneista 12 %:lla.
Lukiolaisten terveystottumukset olivat pääosin parantuneet. Tosin aamupalan syöminen arkisin oli
vähentynyt. Aamupalaa ei syö 33 % joka arkiaamu. Vain 8 % ilmoitti, että ei syö koululounasta päivittäin. Myös hampaiden harjaus vähintään kahdesti päivässä oli vähentynyt (47 %), nimenomaan
poikien kohdalla. Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla oli lisääntynyt. Myöhään valvominen kouluviikolla vähentyi. Nukkumaan klo 23 jälkeen koulupäivisin meni 24 %. Ruutuaikaa arkisin yli 4
tuntia vietti 12 % nuorista. Päivittäin tupakoi 9 %. Tosi humalaan kerran kuukaudessa itsensä joi
14 % vastanneista.
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Opiskelijahuollon palveluissa koettiin puutteellisuutta, 32 % koki kouluterveydenhoitajan sekä
49 % koululääkärin vastaanotolle pääsyn vaikeaksi. Koulukuraattorille pääsyn koki 53 % helpompana. Koulupsykologille pääsy koettiin pidemmällä aikavälillä helpommaksi. Kokemuksen opiskelijahuollon tuesta kokivat tytöt vaikeammaksi. Kaikille vastaanotoille pääsy koettiin Alajärvellä vaikeammaksi kuin Etelä-Pohjanmaalla tai koko kyselyssä.
Yhteenvetona voi todeta, että moni asia parantui edelliseen kyselyyn verrattuna. Koulun työilmapiiri parani, koulutyön määrä koettiin kohtuullisemmaksi ja lintsaaminen vähentyi. Päivittäin koettu väsymys vähentyi, keskivaikea tai vaikea masentuneisuus vähentyi, ylipainoisia oli vähemmän,
liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla lisääntyi, myöhään valvominen koulupäiviä edeltävinä iltoina
vähentyi sekä humalajuominen vähentyi.
Huolenaiheita olivat perheen yhteisen aterioinnin vähentyminen, fyysistä uhkaa koettiin yleisemmin, koulun fyysiset olot koettiin puutteellisemmiksi, viikoittain koetut niska- ja hartiakivut lisääntyivät, aamupalan syöminen arkisin vähentyi sekä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy
koettiin vaikeammaksi.
Lisätietoja:
Liisa Vesala
terveydenhoitaja
Alajärven lukio
p. 044 465 9531
liisa.vesala@vimpeli.fi

KOULUTERVEYSKYSELY 2011 / ALAJÄRVEN YLÄKOULU
Peruskoulun 8. ja 9.luokkien tulokset
Elinolot
Nuorten vanhempien tupakointi on vähentynyt vuodesta 2003 10 %:lla. 23 % vastaajista ilmoitti
ainakin toisen vanhemman tupakoivan, kun maakunnan vastaava prosentti oli 34 %.
Vanhempien työttömyyttä on Alajärvellä hieman maakuntaa enemmän (Alajärvi 31 %, maakunta
29 %).
Vanhempien kiinnostus nuorten viikonlopun vietosta on lisääntynyt, silti 30 % vastaajista ilmoitti,
että vanhemmat eivät tiedä, missä nuori viettää viikonloppujaan. Maakunnan vastaava prosentti
on 37 %.
Perheiden yhteinen ateriointi on lisääntynyt edellisestä kouluterveyskyselystä, kuitenkin yli puolet
(55 %) ilmoittaa, että perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla.
Läheisen alkoholinkäyttö on aiheuttanut ongelmia 17 % vastaajista, maakunnan vastaava luku on
12%.
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Kouluolot
Koulun työilmapiiri koettiin paremmaksi kuin aikaisempina vuosina. Ongelmia työilmapiirissä kokee 21 % vastaajista. Maakunnan vastaava luku on 26 %.
Koulun fyysisissä työoloissa kokee puutteita 55 % vastaajista. Luku on samaa luokkaa kuin maakunnassa ja koko aineistossa.
51 % vastaajista ei tiedä, miten voisi vaikuttaa koulun asioihin. Maakunnan vastaava luku on 47 %
Lintsaaminen on Alajärvellä yleisempää Alajärvellä kuin maakunnassa. Ainakin 2 päivää kuukaudessa on lintsannut Alajärvellä 16 % vastaajista, maakunnassa 10 %.
Koulukiusaamista on kokenut 7 % vastanneista, koko aineiston vastaava luku oli 8 %.
Koettu terveys
Oppilaat kokivat terveytensä kokonaisuutena paremmaksi kuin aikaisempina vuosina.
Väsymystä koki vastaajista 12 %, niska-hartiaseudun kipuja 28 %, päänsärkyä 27 %, keskivaikeaa
masennusta 10 % ja koulu-uupumusta 10 %. Luvut olivat Alajärvellä hieman pienempiä kuin maakunnassa ja koko aineistossa. Tytöillä oireet ovat yleisempiä kuin pojilla.
Terveystottumukset
Aamupalan syöminen on vähentynyt, 43 % vastaajista ilmoitti, ettei syö aamupalaa joka arkiaamu.
Hampaita harjaa harvemmin kuin kahdesti päivässä 59 % vastaajista. Luku on samansuuntainen
kuin maakunnassa ja koko aineistossa. Pojat pesevät tutkimuksen mukaan hampaitaan huonommin kuin tytöt.
Päivittäin tupakoivia on 14 % vastaajista.
Tosi humalassa kerran kuukaudessa ilmoitti olevansa 11 % vastaajista, koko aineistossa luku on 15
% ja maakunnassa 19 %.
Alajärvellä nuoret ilmoittavat olevansa ruudun ääressä päivittäin vähemmän kuin maakunnassa tai
koko aineistossa. Ruutuaikaa 4 tuntia tai enemmän oli 18 % vastaajista, maakunnan ja koko aineiston vastaava luku on 22 %.
Valvominen myöhempään kuin klo 23 on yleistynyt. 23 % vastaajista ilmoitti menevänsä nukkumaan myöhemmin kuin klo 23, ja pojat valvovat myöhempään kuin tytöt.
Kokemus oppilashuollon tuesta
- Koululääkärin koulukuraattorin ja koulupsykologin vastaanotolle pääsy on helpottunut edellisistä
vuosista.
- Kouluterveydenhoitajalle pääsy on vaikeutunut edellisistä vuosista.
- Avun puutetta itseä huolestuttavissa asioissa kokee 23% vastaajista.
Ilonaiheet peruskoulussa
- Vanhemmat tietävät paremmin lapsensa viikonloppujen viettopaikan
- perheiden yhteinen ateriointi lisääntyi aiemmista vuosista
- koulun työilmapiiri parani
- humalajuominen vähentyi.
- useiden oireiden kokeminen päivittäin vähentyi
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Huolenaiheet peruskoulussa
- Läheisen alkoholinkäytön aiheuttamat ongelmat lisääntyivät
- aamupalan syöminen arkisin vähentyi
- avun saaminen koulunkäynnin vaikeuksiin vähentyi
- koulutapaturmat lisääntyivät
- tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin vähentyi.

TAIMELAN KOULU
Peruskoulun 8. ja 9. luokkien tulokset
Elinolot
− Vanhempien tupakointi on vähentynyt aiemmasta. Taimelan koulun oppilaista 10 % ilmoitti
ainakin yhden vanhemman tupakoivan, kun aiempi tulos oli 21 %. Maakunnan vastaava
tulos on 34 %.
− Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana ilmoitti 23 % vastaajista, maakuntatuloksen ollessa 29 %.
− Vanhemmat tietävät aiempia vuosia paremmin nuorensa viikonloppuiltojen viettopaikan.
Vuonna 2009 38 % ilmoitti, että vanhemmat eivät aina tiedä nuoren viikonloppuiltojen
viettopaikkaa, kun tulos vuonna 2011 on 31 %. Maakunnan vastaava tulos on 37 %.
− Vastaajista 47 % ilmoittaa, että perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla. Aiempi
tulos oli 53 %. Maakunnan tulos on 51 %.
− Läheisen alkoholin käyttö aiheutti huolta 11 % vastaajista, tulos on samaa tasoa maakunnan tuloksen kanssa, joka on 12 %.
Kouluolot
− Koulun fyysiset työolot koettiin aiempaa paremmiksi. Puutteita koulun fyysisissä työoloissa
koki 30 % oppilaista (aiemmin 70 %). Maakunnan vastaava tulos on 54 %.
− Koulun työilmapiiri koettiin myös aiempaa parempana, sillä vuonna 2009 22 % vastaajista
koki ongelmia koulun työilmapiirissä ja vuonna 2011 tulos on 13 %. Myös maakuntatulokseen nähden tulos on parempi, maakunnan vastaava tulos on 26 %.
− Koulutyöhön liittyvän työmäärän koki liian suureksi 19 % vastaajista, maakunnan vastaavan
tuloksen ollessa 35 %.
− Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa ilmoitti olevansa 6 %, (aiemmin 11 %).
Koettu terveys
− Terveydentila koettiin paremmaksi monilta osin viime kyselyyn verrattuna.
− Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi koki 4 % vastaajista, kun vuonna 2009 tulos
oli 18 %. Maakuntatasolla tulos vuonna 2011 on 15 %.
− Päivittäin vähintään kaksi oiretta ilmoitti kokevansa 4 % vastaajista, (aiemmin 19 %).
− Lähes päivittäistä väsymystä ilmoitti 0 % (aiemmin 11 %).
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− Niska-hartiakipuja viikoittain ilmoitti kokevansa 31 %, ja päänsärkyä 4 %.
Terveystottumukset
− Yli puolet oppilaista (54 %) ei syö säännöllisesti aamupalaa joka arkiaamu. Tulos on suurempi maakunnan tulokseen (44 %) verrattuna.
− Päivittäin koululounaan jättää syömättä 20 %.
− Yli puolet ilmoittaa harjaavansa hampaat harvemmin kuin kahdesti päivässä. Tulos on sama
myös maakuntatasolla, 59 %.
− Arkipäivisin yli 4 tuntia ruudun ääressä olevia on 31 %. Tulos on huonompi maakuntaan
nähden, joka on 22 %.
− Oppilaat myös valvovat myöhään, sillä jopa 47 % vastaajista ilmoitti menevänsä nukkumaan myöhemmin kuin klo 23, maakunnan tuloksen ollessa 28 %.
− Päivittäin tupakoivia on 11 %, maakunnan vastaava tulos on 14 %.
− Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa ilmoitti olevansa 19 % vastaajista, maakunnan tuloksen ollessa sama.
Kokemus oppilashuollon tuesta
− Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsyn koki vaikeaksi 21 % vastaajista.
− Koululääkärin vastaanotolle pääsyn koki vaikeaksi 33 %.
− Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin aiempaa helpommaksi. Vastaajista 14 % piti
koulukuraattorin vastaanotolle pääsyä vaikeana, kun aiempi tulos vuonna 2009 oli 55 %.
− Koulupsykologin vastaanotolle pääsyn vaikeana koki 28 %.
− Avun puutetta koulunkäynnissä koki 6 %, maakunnan tuloksen ollessa 10 %.
Ilonaiheet peruskoulussa
− Koulun työolot ja työilmapiiri koettiin aiempiin vuosiin verrattuna paremmiksi.
− Terveydentila koettiin paremmaksi, ja päivittäin tai viikoittain esiintyviä oireita koettiin
aiempiin vuosiin nähden vähemmän.
− Koululääkärin, koulukuraattorin ja koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi kuin aiempina vuosina.
Huolenaiheet peruskoulussa
─ Terveystottumusten heikentyminen, aamupalan syömättä jättäminen, myöhään valvominen, ruutuajan lisääntyminen ja puutteellinen hammashygienia.
Lisätietoja:
Anne Lanamäki
anne.lanamaki@alajarvi.fi
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SOININ KUNTARAPORTTI
Kyselyyn ovat vastanneet Soinin yhtenäiskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat maalis-huhtikuussa
2011.
Thl:n analysoimassa raportissa verrataan tuloksia edelliseen vuoteen nähden, tilannetta aikaisempiin kyselyvuosiin 2003−2011 ja lisäksi verrataan kunnan tulosta koko maakuntaan ja koko aineistoon 2011. Koska peruskoulussa vastasi alle 30 tyttöä ja poikaa vuonna 2011, sukupuolen mukaisia
tuloksia ei Soinissa esitetä.
Elinolot
─ Vanhempien tupakointi väheni edellisvuoteen verrattuna Soinissa. Vähintään toisen vanhemman tupakointia oli 22 %:lla perheistä, vanhempien tupakointi on harvinaisempaa
maakuntaan ja koko aineistoon verrattuna.
─ Soinilaisnuorten vanhempien tietoisuus viikonloppujen viettopaikasta on yleisempää kuin
maakunnassa ja koko aineistossa. Ainoastaan 20 % ei tiedä missä nuoret vapaa-aikaansa
viettää. Lisäksi toistuvien rikkeiden tekeminen on harvinaisempaa kuin keskimäärin EteläPohjanmaalla ja koko aineistossa.
─ Fyysistä uhkaa on kokenut 18 % vuoden aikana ja seksuaalista väkivaltaa 11 %.
─ Huolestuttavaa on, että 51 %:lla perheistä ei syödä yhteistä ateriaa päivän aikana mikä on
samaa luokkaa kuin maakunnassa ja koko aineistossa.
Kouluolot
─ Koulun fyysiset työolot koki puutteellisiksi 38 % vastaajista mikä on vähentynyt huomattavasti vuodesta 2003 lähtien.
─ Koulussa kuulluksi tuleminen on yleistynyt vuodesta 2007, kuitenkin 38 % vastaajista ei koe
tulevansa kuulluksi mikä on maakunnan ja koko aineiston 29 %:iin verrattuna yleisempää.
─ Opiskeluun liittyvät vaikeudet yleistyivät edellisvuoteen verrattuna ja vaikeuksia opiskelussa on 33 %:lla vastaajista, mikä on samaa koko aineistoon nähden.
─ Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa kokee olevansa 5 % vastaajista, mikä on
vähemmän kuin maakunnassa ja koko aineistossa.
Koettu terveys
─ Nuoret kokee oman terveytensä kutakuinkin samana aikaisempiin vuosiin nähden. 13 %
vastanneista koki oman terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi, mikä on maakuntaan ja
koko aineistoon nähden kuitenkin parempi.
─ Masentuneisuus väheni aikaisempiin kyselyihin nähden ja 9 % koki vaikeaa tai keskivaikeaa
masennusta.
─ Koulu-uupumus ja viikottain koettu päänsärky on myös huomattavasti harvinaisempaa kuin
maakunnassa tai koko aineistossa. Esimerkiksi koulu-uupumusta koki ainoastaan 2 % vastaajista.
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Terveystottumukset
─ Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla vähentyi ja vastaajista 42 % harrastaa korkeintaan
tunnin viikossa hengästyttävää liikuntaa. Luku on myös maakuntaan ja aineistoon nähden
huomattavasti heikompi.
─ Myöhemmin kuin klo 23 nukkumaanmenijöitä oli 40 %. Maakunnan vastaava luku on 28 %.
─ Myönteistä on se, että humalahakuinen juominen vähentyi ja vähintään kerran kuukaudessa tunnusti olevansa vain 6 % vastaajista.
─ Laittomia huumeita kyselyn perusteella oli kokeillut 7 % vastaajista, mikä on sama luku kuin
koko aineistossa.
Kokemus oppilashuollon tuesta
─ Aikaisempiin vuosiin verrattuna kouluterveydenhoitajalle, koululääkärille, psykologille ja
kuraattorille pääsy koettiin helpommaksi.
─ Vaikeimmaksi koettiin koululääkärille vastaanotolle pääseminen 38 %:ssa vastauksista.
Lisätietoja:
Reija Peltomäki
lastennla ja kouluth, Soini
reija.peltomaki@alajarvi.fi

VIMPELIN KUNTARAPORTTI
8. ja 9.lk:n oppilaat
Nuoren elinolojen kartoituksessa haasteeksi nousee se, että vanhemmat ovat aiempaa epätietoisempia nuorensa viikonloppuiltojen viettopaikasta. 46 % nuorista kertoo, että vanhemmat eivät
tiedä, missä he ovat viikonloppuiltoina olleet. Keskusteluvaikeuksia nuoret eivät tuo esille vanhempiensa kanssa.
Toinen haaste on perheen yhteinen aika, jota selvitettiin kysymyksellä, kokoontuuko perhe yhteiselle aterialle päivittäin. 63 % perheistä ei aterioi yhdessä iltapäivän tai illan aikana. Ilmiö on laaja,
koska vastaava tulos on muuallakin maakunnassa sekä koko aineistonkin osalta.
20 % nuorista oli kokenut fyysistä uhkaa viimeisen vuoden aikana, seksuaalista väkivaltaa 13 %,
sekä huolta läheisen alkoholin käytöstä ilmaisi 13 % nuorista. Mainitut asiat nousivat esille erityisesti tyttöjen kohdalla.
Kouluoloissa tuli esille tyytyväisyys koulun työilmapiiriin ja parempi kokemus kuulluksi tulemisessa
koulussa. Sen sijaan opiskeluvaikeuksia koki yhä useampi, niitä ilmeni 33 %:lla oppilaista.
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Koulun fyysiset työolot olivat puutteelliset jopa 58 %:n mielestä. 55 % ei tiennyt, miten koulun
asioihin voisi oppilaana vaikuttaa. Koulukiusaaminen oli vähentynyt, sitä oli ilmennyt 6 %:n kohdalla.
Huonoksi tai keskinkertaiseksi oman terveytensä koki 16 % oppilaista. Tulos on edelliskyselyyn
nähden parempi ja maakunnan tasoa. Päänsärkyä sekä niska-hartiaseudun kipuja viikottain oli
30 %:lla vastanneista. Masennusta ilmeni 11 %:lla nuorista. Kivut ja masennus olivat tytöillä poikia
yleisempiä. Joka 4:s nuori oli kyselyn mukaan ylipainoinen.
Terveystottumusten kohdalla ilmenee, että puolet nuorista jättää aamupalan väliin. Sen sijaan
kouluruoka maistuu, sen jätti silloin tällöin väliin 17 %. 50 % oppilaista hoiti riittämättömästi hampaiden harjauksen. 42 % vastanneista harrasti kuntoa kohottavaa liikuntaa liian vähän. Joka 4:s
nuori menee nukkumaan myöhemmin kuin klo 23. Päivittäin tupakoivia oli 14 %. Huumeita ei oltu
kokeiltu lainkaan. Sen sijaan vähintään kerran kuukaudessa tosihumalaan itsensä joi 21 %.
Oppilashuollon palveluista kouluterveydenhoitajan ja koulukuraattorin vastaanotot olivat nuorten
mielestä helposti saatavissa. Koululääkärille pääsyn koki vaikeana 39 %, vastaavasti koulupsykologille 56 % vastanneista. Avun puutetta jossain itseä huolestuttavassa asiassa koki 28 %, suurin osa
tyttöjä.

Lukion 1. ja 2. vsk opiskelijat
Elinolojen suhteen ilmenee, että vanhemmat ovat tietoisempia nuorensa viikonlopunvietosta kuin
yläkoulun puolella. 35 % vastanneista kertoo, etteivät vanhemmat ole tietoisia, missä nuori liikkuu.
57 % ilmoittaa, ettei perheessä kokoonnuta päivittäin yhteiselle aterialle. Fyysistä uhkaa oli kokenut 11 %, seksuaalista väkivaltaa 8 % vastanneista.
Koulun fyysisissä työoloissa tai koulun työilmapiirissä lukiolaiset eivät koe puutteita. Sen sijaan
lukion työmäärän liian suureksi koki 55 % opiskelijoista. Koulukiusaamista oli kokenut 4 %, koulusta lintsaamista oli 10 %.
Terveydentilansa huonoksi tai keskinkertaiseksi koki 12 % lukiolaisista, mikä on hyvä tulos. Silti
päivittäin väsymystä koki 20 % vastanneista ja niska-hartiaseudun kipuja viikottain 39 %. Ylipaino
oli hieman nousussa, nyt 23 % vastanneista oli ylipainoisia. Masennusta oli 8 %:lla vastanneista.
Lukiolaisten terveystottumuksissa on parantamisen varaa. Vaikka liikunnan harrastuksen osalta
Vimpelin tulos on maakunnan tulosta parempi, olivat terveystottumukset joiltain osin heikommat.
Liikunnan ohella hyviä asioita olivat tupakoinnin sekä huumekokeilujen vähäisyys. Nukkumaan klo
23 jälkeen koulupäivisin meni 41 % nuorista, mikä kertoo nuorten lian lyhyestä yöunesta.
Ruutuaikaa arkisin yli 4 tuntia vietti 16 % nuorista. Tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa
itsensä joi 34 % vastanneista.
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Opiskelijahuollon palvelut koettiin joiltain osin heikkoina. Terveydenhoitajan vastaanotolle pääsy
koettiin helpoksi, kuraattorille pääsy oli helpottunut viime kyselyn jälkeen. Kuitenkin yli puolet
opiskelijoista kertoo, että kuraattorin, koululääkärin sekä koulupsykologin vastaanotolle pääsy on
hankalaa. Erityisesti nousee esille koulupsykologin puute, näin ilmoittaa 74 % vastanneista.
Yhteenvetona voi todeta, että yläkoulun puolella positiivisina asioina tuotiin esille koulun hyvä
työilmapiiri ja kuulluksi tuleminen. Myös oppilashuollon peruspalvelut koettiin riittäviksi.
Haasteita olivat perheen yhteisen ajan määrä sekä vanhemmuuden vahvistaminen. Tyttöjen avun
tarve ja oireilu nousi myös esille. Sekä lukiolaisilla että yläkoululaisilla terveystottumukset olivat
joiltain osin heikot. Terveystottumusten suhteen huolestuttavaa oli myöhään valvominen ja humalahakuinen juominen sekä riittämätön hampaiden hoito ja aamupalan laiminlyönti. Oma koettu
terveydentila oli kuitenkin molempien ryhmien kohdalla paremmalla tasolla aiempaan kyselyyn
nähden. Psykologipalveluiden riittämättömyyden nuoret toivat vahvasti esille.
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