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PÄIHDEPALVELUT 
Airi Partanen, Kristiina Kuussaari, Jaana Markkula, Martta Forsell, Tuomo Varis  

 

Palveluverkko ja palvelutuotanto 

Päihdeongelmiin liittyvä palveluiden käyttö heijastaa sekä päihteiden käytössä, väestön 

sosiodemografisessa tilanteessa että palvelurakenteessa olevia eroja. 2000-luvun alkuvuosina nopeasti 

kasvanut alkoholin käyttö on vuoden 2007 kulutuksen huippuvuoden jälkeen kääntynyt laskuun.  Vuonna 

2015 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 10,8 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä 

asukasta kohti (THL 2016). Huumeiden käyttö on lisääntynyt. Viimeisimmän väestökyselyn (Hakkarainen 

ym. 2015) mukaan kannabista joskus elämänsä aikana kokeilleita oli 19 prosenttia 15–69-vuotiaista 

suomalaisista. Monen eri päihteen samanaikainen käyttö on tyypillistä vakavammissa päihdeongelmissa. 

Päihdeongelmiin kietoutuu mielenterveyshäiriöitä, somaattisia sairauksia ja sosiaalisia ongelmia. 

Huomattava osa päihteiden käyttäjistä on hoidon ulkopuolella (Partanen ym. 2014).  

Päihdehuollon erityispalveluiden nykyinen tarjonta vaihtelee kunnittain. Suurissa kunnissa palvelutarjonta 

on monipuolisempaa kuin pienissä kunnissa. Päihdeongelmien hoitoon keskittyviä avopalveluita ovat 

esimerkiksi A-klinikat ja päihdeklinikat tai päihdepsykiatrian poliklinikat. Ympärivuorokautisia palveluita 

ovat katkaisuhoito- ja kuntoutusyksiköt sekä päihdepsykiatriset osastot. Osa asumispalveluista on 

kohdennettu päihdeongelmaisille. Päihteiden käyttäjille on tarjolla myös erilaisia nettiavusteisia palveluita. 

Viime vuosina on painotettu päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteistä kehittämistä Mielenterveys- ja 

päihdesuunnitelman 2009–2015 (STM 2016) mukaisesti. Joillakin alueilla nämä palvelut on myös 

hallinnollisesti yhdistetty. Päihdeongelmaiset käyttävät päihteisiin liittyvien sairauksien, tapaturmien ja 

päihteisiin liittyvien monenlaisten muiden akuuttien tai pitkäaikaisten ongelmien vuoksi sosiaalihuollon, 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Ammatillisen hoidon ja kuntoutuksen rinnalla 

hyödynnetään arjen tukea antavaa vertaistukitoimintaa, kuten AA- tai NA-toimintaa.  

Tällä hetkellä kunnat voivat tuottaa päihdepalveluita itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia 

niitä joko yksityisiltä tai kolmannen sektorin palvelutuottajilta. Nykyisistä päihdehuollon erityispalveluista 

noin puolet on voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tuottamia.  

Maakunnan laajuisilla alueilla järjestettävät, päihdeongelmien hoitoon erikoistuneet palvelut voivat lisätä 

yhdenvertaisuutta palvelujen tarjonnassa verrattuna nykyiseen, kuntakoosta riippuvaan palvelutarjontaan.   

Maakunnan laajalla väestöpohjalla tarjottavat palvelut mahdollistavat monipuolisen palvelutarjonnan, 

osaamisen keskittämisen sekä vakaan budjetin. Toisaalta nykyisessäkin palvelurakenteessa kunnat ovat 

saattaneet tarjota joustavia ja asiakaslähtöisiä päihdepalveluita. Sote-uudistuksessa on tärkeä huolehtia 

siitä, että jo toimiviksi arvioituja palveluita ja palveluprosesseja hyödynnettäisiin siten, että ne myös 

tulevaisuudessa palvelisivat päihdeongelmista kärsivien ja heidän läheistensä tarpeita parhaalla 

mahdollisella tavalla.  
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Palvelujen integraation toteutuminen 

Integroidut palvelut ovat tärkeitä erityisesti monista samanaikaisista ongelmista kärsiville ja haavoittuvassa 

asemassa oleville asiakkaille. Integroitujen palvelujen avulla on periaatteessa mahdollista hoitaa nykyistä 

paremmin päihdeongelmien rinnalla myös sosiaalisia, somaattisia ja mielenterveysongelmia. 

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2009–2015 (STM 2016) yhteydessä kehitettiin mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden integraatiota, koska nämä ongelmat esiintyvät usein samanaikaisesti. Mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen integraatio toteutuu jo nyt esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote), 

Kainuun maakuntakuntayhtymässä ja Helsingin kaupungissa. Sote-uudistuksen yhteydessä 

päihdeongelmaisten hoito voi tehostua, kun moniammatillisten päihdepalveluiden yhteyteen saadaan 

nykyistä joustavammin sekä psykiatrista että somaattista erityisosaamista. Vaikeammista päihdeongelmista 

kärsiville tarkoitetut keskitetyt, monen tyyppistä osaamista kokoavat yksiköt voivat näin tarjota 

kokonaisvaltaisempaa tukea. Tämä edellyttää myös keskitetyistä palveluista lähipalveluiksi jalkautuvia 

hoito- ja kuntoutuspalveluja. Lähipalveluilla on tärkeä koordinoiva rooli arjen sosiaalisten tukipalveluiden – 

kuten asumis- tai päivätoimintapalvelujen – kanssa. 

Integroitujen palvelujen haasteena tulee olemaan asumisen ja asumisen tuen varmistaminen sekä 

kuntoutuksen ja koulutus- ja työllistämispalvelujen yhteistyön varmistaminen kuntoutuksen jatkumossa, 

mikäli vastuut jakautuvat maakuntalakiluonnoksen mukaisesti eri tahoille. Pysyvän asumisen 

varmistaminen on osa kunnan perustehtävää, mutta asumisen tuen varmistaminen on osa integroituja 

maakunnan vastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Työllistymisen hoidosta ja edistämisestä oleva 

vastuu jakautuu maakunnalle ja kunnille. Asunnon säilyttäminen on vaikeista päihdeongelmista kärsiville 

tärkeä elämänvakautta tuova tekijä, ja se voi vähentää muiden palveluiden tarvetta (Pleace ym. 2015). On 

riski, että päihde- ja mielenterveysongelmaiset yhtenä vaikeasti työllistyvien ryhmänä jäävät normaalien 

työmarkkinoiden ulkopuolelle, jos maakuntatason kuntouttavien palveluiden ja kunnan vastuulla olevien 

koulutus- ja työllistämispalveluiden yhteys heikkenee.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon, asumis-, koulutus- ja työvoimapalvelujen lisäksi tarvitaan hyvää yhteistyötä 

monenlaisten arjen tukea antavien järjestöjen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislakiluonnoksessa kuvattu palvelujen yhteensovittaminen on keskeistä päihdeongelmaisten 

palvelujen ja tuen kokonaisuudessa. Monituottajamallin soveltamisessa keskeistä tulee olemaan 

kilpailutettavien ja julkisella rahoituksella tuotettavien palvelujen ja arjen tukea antavien 

kansalaisjärjestöjen yhteistyön rakentaminen. Osa päihdehoito- ja -kuntoutuspalveluita tuottavista ja 

palveluiden kilpailutuksiin osallistuvista järjestöistä toimii samanaikaisesti kansalaisjärjestöroolissa 

vertaistuen ja muun arjen tuen kehittäjänä. Näiden kahden roolin yhdistäminen voi edellyttää hallinnollisia 

järjestelyjä, jotka erityisesti pienillä järjestötoimijoilla voivat aiheuttaa painetta paisuttaa hallintoa 

epätarkoituksenmukaisesti suhteessa tuotettavien palveluiden määrään.  

Sote-integraation yhteydessä on ratkaistava, mihin osaan palvelujärjestelmää rahapeliongelmien hoito 

tulee sijoittumaan. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten tupakoinnin vähentäminen on myös syytä 

sisällyttää osaksi heille tarkoitettua palvelukokonaisuutta, koska runsas tupakointi on yleistä osalla päihde- 

ja mielenterveysongelmaisia. Järjestöt ja perusterveydenhuolto ovat käynnistäneet tupakoinnin 

lopettamiseen tähtääviä erillisiä ryhmiä, mutta niillä ei ole ollut luontevaa yhteyttä päihdeongelmaisten 

palveluihin.  
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Monen tyyppisestä integraatiosta huolimatta on tärkeä säilyttää ne erityisosaamista vaativat palvelut, 

joiden ensisijainen kohderyhmä ovat päihdeongelmaiset. Sellaisia ovat esimerkiksi huumeiden käyttäjien 

sosiaali- ja terveysneuvonta pistosvälineiden vaihtoineen, selviämis- ja katkaisuhoito, huume- tai 

monipäihdekäyttäjien palvelut, päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten/äitien palvelut sekä 

pitkäaikainen laitosmuotoinen päihdeongelmaisten kuntoutus.  

Edellytykset turvata riittävien ja yhdenvertaisten palvelujen saatavuus, ml. 

lähipalvelut 

Isompi väestöpohja nykyistä laajemmalla alueella voi antaa mahdollisuuden tarjota päihdeongelmaisille 

tarkoitettuja palveluja nykyistä tasapuolisemmin ja tarpeeseen pohjautuen. Nykyistä laajemmat sote-

palveluiden järjestämisalueet voivat mahdollistaa monipuolisen palveluvalikoiman. Keskeinen kysymys on, 

miten palveluiden tarve arvioidaan. Yhdenvertaisuuden varmistamisessa on huomioitava eri kohderyhmien 

edellytykset päästä palveluihin ja käyttää palveluja.  

Päihdepalveluista hyötyvien, mutta hoitojärjestelmän ulkopuolella olevien, päihdeongelmaisten määrä on 

moninkertainen verrattuna päihdepalveluissa nykyisellään olevien määrään. Lähipalveluiden kynnyksen 

tulisi olla matala ja mahdollistaa hoidon tarpeen arviointi sekä joustava pääsy tarpeenmukaisiin palveluihin. 

Yhdenvertaisuus edellyttää, että tarpeeseen perustuvia sote-palveluja tarjottaessa huomioidaan kunta- ja 

aluekohtaiset erot päihteiden käytössä ja sosiaalisessa huono-osaisuudessa sekä näihin liittyvissä 

erityyppisissä palvelutarpeissa.  

Palveluiden yhdenvertaisuuteen liittyy keskeisesti palveluiden järjestämis- ja tuottamistapa. 

Päihdepalveluiden nykyinen pääasiallinen hankintatapa – kilpailuttaminen tarkasti rajattuihin 

palvelutuotteisiin ja painottuen hintaan – ei ole välttämättä tuottanut laadukkaampia palveluita asiakkaille, 

vaan palvelut ovat pirstaloituneet entisestään ja niiden suunnittelusta on tullut lyhytjänteistä.  

Uudistuksen myötä palveluiden hankinta ja siihen liittyvä kilpailutus siirtyy maakuntien vastuulle. Asiakkaan 

kannalta palveluiden hyvä ja oikea-aikainen saatavuus, toimivat hoitoketjut ja palveluiden jatkuvuus ovat 

oleellisia tekijöitä. Tähän tulisi palveluiden hankinnassa kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. 

Hoitoketjun eheyden kannalta tarkoituksenmukaisempaa olisi palveluita tuottavan yksikön ja asiakkaan 

yhdessä tekemä tarveharkinta jatkohoidosta sen sijaan, että jatkohoitoa koskevat päätökset vietäisiin 

hallinnollisesti erillään tehtäviksi. Palvelujärjestelmän ohjauksessa on tärkeä jättää riittävästi joustavuutta 

palveluiden toteuttajille vastata palveluita käyttävien yksilöllisiin tarpeisiin.  

Uudistuksen vaikutukset asiakkaisiin ja potilaiden asemaan sekä eri 

väestöryhmiin 

Integroidut palvelut voivat koota monipuolisen osaamisen kokonaisvaltaisesti yhteen ja mahdollistaa 

nykyistä tarkoituksenmukaisemmat ja kustannusvaikuttavuudeltaan paremmat palvelut moniongelmaisille 

ja paljon palveluja käyttäville (Ahola ym. 2016). Laajempi väestöpohja mahdollistaa paremmin myös 

erityisryhmille tai pienille marginaaliryhmille suunnattujen palvelujen järjestämisen ja niiden vakaamman 

resursoinnin. Tämä voi toteutua maakuntamallin avulla.  

Uudistus voi parhaimmillaan vähentää päihdehaittoja, jos päihde- ja mielenterveysongelmien hoidon 

rinnalla hoidetaan ja ehkäistään aktiivisesti somaattisia ja sosiaalisia ongelmia. Alkoholin käytön vuoksi 
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sairaalahoidossa olleiden elinajanodote on nykyisellään yli 25 vuotta lyhyempi kuin muiden suomalaisten 

(Westman ym. 2014). Riskiryhmien tunnistaminen eri elämänvaiheissa vaatii kokonaisvaltaista ja laaja-

alaista yhteistyötä terveys- ja sosiaalialan toimijoiden välillä. Tarvitaan oikea-aikaisia ja tehokkaita 

interventioita, tukitoimia sekä seurantaa.  Hoidon ja kuntoutuksen rinnalla työelämässä pysymistä tai 

työelämään paluuta sekä vertaistukea edistävillä palveluilla on tärkeä rooli päihdeongelmaisten 

kuntoutumisprosessissa. (Ks. esimerkiksi Kuusisto 2010, Laine ym. 2015, Paljärvi ym. 2014.) 

Palveluiden kokonaisvaltaisuutta määrittää myös se, miten valinnanvapaus tullaan toteuttamaan. 

Valinnanvapauden merkitykseen on tässä vaiheessa vaikea ottaa kantaa, koska sitä koskevan lainsäädännön 

valmistelu on kesken. Jos valinnanvapaus määritellään koskemaan yksittäisiä palveluja, kokonaisvaltainen 

hoito voi sirpaloitua epätarkoituksenmukaisesti. Valinnanvapauden merkitys palveluiden laadun 

parantamiseksi voi olla huono-osaisen päihdepalveluiden käyttäjän näkökulmasta kyseenalainen myös siksi, 

ettei hänellä itsellään ole välttämättä tosiasiallista mahdollisuutta vertailla päihdepalvelujen laatua eikä 

tehdä perusteltuja valintoja. Tässä tarvitaan tuettua päätöksenteon kehittämistä yhdenvertaisuuden 

toteutumiseksi. Palveluita käyttävän näkemykset hänelle tarkoituksenmukaisesta laitoshoidon palvelusta 

voidaan nykyisellään joskus ohittaa sosiaalihuollon hallinnollisella päätöksellä.  

Perustason palveluiden valinnanvapaudesta on esitetty vaihtoehtoisia malleja: väestövastuinen laajan 

palveluvalikoiman sisältävä sosiaali- ja terveyskeskus, väestövastuinen omatiimi tai sote-asema, 

palveluseteli tai henkilökohtainen budjetointi (Valinnanvapauden toteuttamisen ja monikanavarahoituksen 

rahoituksen yksinkertaistamisen jatkovalmistelu, 27.6.2016).  Päihteiden käyttäjien näkökulmasta 

olennaista on se, että asiakas saisi erilaisiin ongelmiinsa mahdollisimman laajan tuen joutumatta siirtymään 

palveluyksiköstä tai tuottajalta toiselle.  Tämä voisi toteutua paremmin väestövastuisesti monipuolisia 

palveluja kokoavassa kokonaisuudessa kuin erillisiksi palveluhankinnoiksi pirstoutuvassa palveluketjussa.  

Päihdepalveluiden – kuten myös muiden sote-palveluiden – kehittämisessä on tärkeä huomioida palveluita 

tarvitsevien mahdollisuus osallistua palveluiden arviointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen. 

Maakuntalakiluonnoksessa on kuvattu monipuolisia asukkaiden ja palveluiden käyttäjien 

osallistumismahdollisuuksia, kuten mielenterveys- ja päihdetyössä viime vuosina kehitetty 

kokemusasiantuntijatoiminta. Järjestämislakiluonnoksessa on viitattu maakuntalaissa mainittuihin 

asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin. Viittaus kokemusasiantuntijatoiminnan 

hyödyntämiseen voitaisiin sisällyttää esimerkiksi maakunnan omavalvontaohjelmaan tai palveluntuottajien 

omavalvontaan. Kokemusasiantuntijatoiminnan muodossa tapahtuva osallistaminen vaatii resursseja ja 

koordinointia (Laitila ym. 2015; Peränen ym. 2015; Rissanen 2015.), minkä vuoksi 

kokemusasiantuntijatoiminnan olisi hyvä näkyä käsitteenä myös järjestämislaissa. 

Yhtenä maakunnan asukkaiden osallistumisoikeuden muotona ovat maakuntalakiluonnoksessa mainitut 

vaikuttamistoimielimet, joille tulisi päätösten valmisteluvaiheessa turvata tiedonsaantioikeus ja 

vaikuttamismahdollisuus. Ne voisivat tehdä myös aloitteita, lausuntoja ja kannanottoja ja ottaa oma-

aloitteisesti kantaa edustamiensa väestöryhmien kannalta merkittäviin asioihin.  

 Maakuntalakiluonnoksessa on määritelty vaikuttamistoimielimenä kolme neuvostoa, joiden 

toimintaedellytyksistä maakunnan tulee huolehtia: nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 

maakunnan vanhusneuvosto sekä maakunnan vammaisneuvosto. Lisäksi maakunnan tehtäväalaan on 

määritelty kuuluvan liikuntaneuvosto. Olisi perusteltua sisällyttää maakuntatasoisten neuvostojen listaan 

myös mielenterveys- ja päihdeasioita käsittelevä maakunnallinen ”mielenterveys- ja päihdetyön neuvosto”. 
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Tämä neuvosto voisi koota maakunnallisia, kunnallisia ja järjestöjen toimijoita tukemaan laaja-alaista ja 

hyvää yhteistyötä edellyttävää mielenterveys- ja päihdetyötä.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö ja ohjaustarpeet 

Ehkäisevä päihdetyö pyrkii vaikuttamaan alkoholin riskikäyttöön, tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden ja 

huumausaineiden käyttöön, haitalliseen rahapelaamiseen sekä päihdeilmiöön. Tavoitteena on päihteiden 

saatavuuden, kysynnän ja tarjonnan sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentäminen sekä sitä kautta 

väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Ehkäisevä päihdetyö on laaja-alaista monelle 

hallinnonalalle ja yhteiskunnan sektorille ulottuvaa yhteistyötä ja yhteistä toimintaa, sillä se koskettaa 

sosiaali- ja terveysalan lisäksi esimerkiksi varhaiskasvatusta, opetus-, kulttuuri- ja nuorisoalaa, 

yhdyskuntasuunnittelua, alkoholi- ja tupakkalakien valvontaa sekä poliisin, elinkeinoelämän ja 

yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa.  

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) mukaisesti päävastuu ehkäisevän päihde-

työn organisoinnista paikallistasolla on kunnalla, osana kunnassa tehtävää laaja-alaista hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistä. Laki edellyttää kunnalta edellä kuvatunlaista monialaista toimintaa ja työn 

pohjaamista päihdetilanteeseen ja tutkittuun tietoon. Ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja 

raportoinnissa lain mukaisesti sovelletaan samoja prosesseja kuin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 

(Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 11 ja 12§, järjestämislain luonnos).  

Uudistuksen myötä ehkäisevä päihdetyö laajenisi kunnan lisäksi myös maakunnan järjestämisvastuulle. 

Sote-palveluissa on laaja-alaista asiantuntemusta ennaltaehkäisevästä työotteesta, ja tärkeä rooli erityisesti 

riskiehkäisyn alueelle sijoittuvassa varhaisvaiheen tupakka-, päihde- ja riippuvuusongelmien ehkäisyssä: 

perheet ja läheiset huomioivassa huolen ja ongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja puheeksiotossa, 

vähentämään tai lopettamiseen motivoinnissa sekä tarvittaessa hoitoon ohjaamisessa. Olennaista on 

huolehtia kunnassa toteutettavan riskiehkäisyn sujuvasta yhteydestä muuhun päihdetyöhön (esim. 

nuorisotyössä varhainen puuttuminen tai huumausaineesta ensimmäistä kertaa kiinni jääneen nuoren 

puhuttelukäytäntö). 

Sote-palveluiden ohella alueellisen alkoholihallinnon ja tupakkavalvonnan tehtävien on suunniteltu 

sijoittuvan maakuntaan (maakuntalain luonnos). Lupa- ja valvontatoiminnan tulee tukea paikallisella tasolla 

tehtävää ehkäisevää päihdetyötä. Ehkäisevän päihdetyön laaja-alaisuuden varmistamiseksi on tarpeen 

huolehtia, että niin valvonnan kuin sote-palveluiden asiantuntemus ja tuki on kuntien käytössä jatkossakin.  

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevassa laissa (523/2015) on määritelty ehkäisevän päihdetyön 

ohjausketju (STM–THL–aluehallintovirastot), jonka toimivuuden varmistamiseksi eri toimijoiden 

keskinäisten roolien ja vastuiden tulisi olla selkeästi määriteltyjä. Kunnassa koordinaatiota ja 

yhteensovittamista on pyritty varmistamaan nimeämällä toimielin, jolle vastuu ehkäisevän päihdetyön 

tehtävien organisoinnista lain mukaan kuuluu. Työn monialaisuudesta johtuen ehkäisevää päihdetyötä on 

tarpeen koordinoida myös maakunnan tasolla sekä varmistaa yhteistyö paitsi päihde- ja 

mielenterveyspalveluiden niin kuntaan jäävien sekä maakuntaan siirtyvien ja siellä toimivien ehkäisevää 

päihdetyötä tukevien toimijoiden kesken.  

Järjestämislakiluonnokseen on sisällytetty kunnan ja maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

vastuiden erittely yleisellä tasolla. Luonnoksessa hahmotellaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun sekä kuntien ja maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien 
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velvoitteiden toteutumisen valvontaa, siihen liittyvää ohjausta ja työnjakoa. Maakuntalakiluonnoksen 

yksityiskohtaisissa perusteluissa kunnan tehtäväksi on määritelty vastata ehkäisevän päihdetyön 

varsinaisesta organisoinnista osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Luonnoksen mukaan 

maakunnille siirtyisi aluehallintovirastoille nykyisin kuuluva ehkäisevän päihdetyön ohjaustehtävä sekä 

alkoholi- ja tupakkalaissa tarkoitetut lupa- ja valvontatehtävät, minkä pohjalta maakunnista arvioidaan 

muodostuvan monialaisia ja tehokkaita toimijoita päihdehaittojen ehkäisyssä. Valtakunnallisesta 

ohjauksesta vastaaviksi on määritelty sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Tämä yhteistyö ja sen koordinaatio olisi tarpeen huomioida järjestämislaissa osana hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen kuvausta. Hyviä toimintatapoja on jo luotu ehkäisevän päihdetyön nykyiseen 

alueelliseen koordinaatioon ja ohjaukseen, ja ne kannattaa huomioida myös jatkoa suunniteltaessa niin, 

että valvonnasta ja ohjauksesta syntyy toimiva kokonaisuus. 
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