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Suomen säädöskokoelmaan n:o 829/2018 
(Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta) 

 
Sivulla 1, 2 §:n 5 kohta on: 
5) meristrategiadirektiivillä yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviä (meristrategiadirektiivi) 2008/56/EY; ja 
 
Pitää olla: 
5) meristrategiapuitedirektiivillä yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä (meristrategiapuitedirektiivi) 2008/56/EY; ja 
 
 
Sivulla 1, 2 §:n 6 kohta on: 
6) meristrategiadirektiivin muutosdirektiivillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/56/EY muuttamisesta meristrategioiden valmistelussa huomioon otettavien tekijöiden ohjeellisten 
luetteloiden osalta annettua komission direktiiviä (EU) 2017/845. 
 
Pitää olla: 
6) meristrategiapuitedirektiivin muutosdirektiivillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/56/EY muuttamisesta meristrategioiden valmistelussa huomioon otettavien tekijöiden ohjeellisten 
luetteloiden osalta annettua komission direktiiviä (EU) 2017/845. 
 
 
Sivulla 2, 6 §:n 2 momentin viimeinen virke on: 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja koottaessa on otettava huomioon meristrategiadirektiivin 
muutosdirektiivin liitteen III taulukossa 2 luetellut tekijät. 
 
Pitää olla: 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja koottaessa on otettava huomioon meristrategiapuitedirektiivin 
muutosdirektiivin liitteen III taulukossa 2 luetellut tekijät. 
 
 
Sivulla 2, 7 §:n 1 momentissa on: 
Ympäristöministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus 
toimialueillaan arvioivat ja määrittävät 5 §:ssä tarkoitettujen ominaispiirteiden perusteella 
meriympäristön nykytilan merenhoitosuunnitelmaa varten meristrategiadirektiivin muutosdirektiivin 
liitteen III taulukossa 1 esitettyjä tekijöitä käyttäen… 
 
Pitää olla: 
Ympäristöministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus 
toimialueillaan arvioivat ja määrittävät 5 §:ssä tarkoitettujen ominaispiirteiden perusteella 
meriympäristön nykytilan merenhoitosuunnitelmaa varten meristrategiapuitedirektiivin 
muutosdirektiivin liitteen III taulukossa 1 esitettyjä tekijöitä käyttäen… 
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Sivulla 2, 8 §:n 3 momentissa on: 
Kun meriympäristön hyvää tilaa määritettäessä käytetään meristrategiadirektiivin liitteen I laadullista 
kuvaajaa 8, sovelletaan… 
 
Pitää olla: 
Kun meriympäristön hyvää tilaa määritettäessä käytetään meristrategiapuitedirektiivin liitteen I 
laadullista kuvaajaa 8, sovelletaan… 
 
 
Sivulla 3, 9 §:n 1 momentti on: 
Ympäristöministeriö yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja muiden viranomaisten 
ja laitosten kanssa valmistelee meriympäristön tilan alustavan arvioinnin perusteella meriympäristön 
hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi meristrategiadirektiivin liitteen IV mukaiset kattavat 
ympäristötavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit, ottaen huomioon meristrategiadirektiivin 
muutosdirektiivin liitteen III taulukon 2 mukaiset tekijät. 
 
Pitää olla: 
Ympäristöministeriö yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja muiden viranomaisten 
ja laitosten kanssa valmistelee meriympäristön tilan alustavan arvioinnin perusteella meriympäristön 
hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi meristrategiapuitedirektiivin liitteen IV mukaiset kattavat 
ympäristötavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit, ottaen huomioon meristrategiapuitedirektiivin 
muutosdirektiivin liitteen III taulukon 2 mukaiset tekijät. 
 
 
Sivulla 3, 14 §:n 1 momentin viimeinen virke on: 
Lisäksi otetaan huomioon meristrategiadirektiivin liitteen V vaatimukset. 
 
Pitää olla: 
Lisäksi otetaan huomioon meristrategiapuitedirektiivin liitteen V vaatimukset. 
 
 
Sivulla 3, 14 §:n 2 momentin viimeinen virke on: 
Seurantaohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon meristrategiadirektiivin muutosdirektiivin liitteessä 
III esitetyt tekijät ja meristrategiadirektiivin liitteessä V esitetyt yleiset vaatimukset. 
 
Pitää olla: 
Seurantaohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon meristrategiapuitedirektiivin muutosdirektiivin 
liitteessä III esitetyt tekijät ja meristrategiapuitedirektiivin liitteessä V esitetyt yleiset vaatimukset. 
 
 


