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Valtioneuvoston asetus

12/2016

tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 8 ja 39 artikloihin tehtyjen muutosten
voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tieliikennettä koskevan yleissopimuksen (SopS 30/1986) 8 ja 39 artikloihin tehdyt muu-

tokset tulevat voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2016 niin kuin niistä on sovittu.
Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 4 päivänä syyskuuta 2015.

2 §
Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2016.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Liikenneneuvos Kimmo Kiiski
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Sopimusteksti 

 
8 artikla 
 

5bis. Ajamiseen vaikuttavien ajoneuvojär-
jestelmien katsotaan olevan tämän artiklan 5 
kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisia, jos 
ne täyttävät rakenteelle, laitteelle ja käytölle 
asetetut edellytykset niiden kansainvälisten 
oikeudellisten välineiden mukaisesti, jotka 
koskevat ajoneuvoja, varusteita ja pyörillä 
varustettuihin ajoneuvoihin asennettavia 
ja/tai niissä käytettäviä osia. 

 
Ajamiseen vaikuttavien ajoneuvojärjestel-

mien, jotka eivät täytä yllämainittuja raken-
teen, laitteen ja käytön edellytyksiä, katso-
taan olevan tämän artiklan 5 kohdan ja 13 ar-
tiklan 1 kohdan mukaisia, jos kuljettaja voi 
ohittaa tai sammuttaa ne. 
 
 

Article 8: 
 

5bis. Vehicle systems which influence the 
way vehicles are driven shall be deemed to 
be in conformity with paragraph 5 of this Ar-
ticle and with paragraph 1 of Article 13, 
when they are in conformity with the condi-
tions of construction, fitting and utilization 
according to international legal instruments 
concerning wheeled vehicles, equipment and 
parts which can be fitted and/or be used on 
wheeled vehicles. 

Vehicle systems which influence the way 
vehicles are driven and are not in conformity 
with the aforementioned conditions of con-
struction, fitting and utilization, shall be 
deemed to be in conformity with paragraph 5 
of this Article and with paragraph 1 of Arti-
cle 13, when such systems can be overridden 
or switched off by the driver. 
 

 
39 artiklan 1 kappale 
 

1. Kaikkien kansainvälisessä liikenteessä 
olevien moottoriajoneuvojen, perävaunujen 
ja ajoneuvoyhdistelmien tulee täyttää tämän 
yleissopimuksen 5 liitteen määräykset. Nii-
den tulee myös olla hyvässä toimintakunnos-
sa. Jos tällaisten ajoneuvojen järjestelmät, 
osat ja varusteet täyttävät tämän yleissopi-
muksen 8 artiklan 5bis kohdassa tarkoitettu-
jen kansainvälisten oikeudellisten välineiden 
teknisissä määräyksissä rakenteelle, laitteelle 
ja käytölle asetetut edellytykset, niiden katso-
taan olevan 5 liitteen mukaisia.  
 

Paragraph 1of Article 39: 
 

1. Every motor vehicle, every trailer and 
every combination of vehicles in interna-
tional traffic shall satisfy the provisions of 
Annex 5 to this Convention. It shall also be 
in good working order. When these vehicles 
are fitted with systems, parts and equipment 
that are in conformity with the conditions of 
construction, fitting and utilization according 
to technical provisions of international legal 
instruments referred to in Article 8, para-
graph 5bis of this Convention, they shall be 
deemed to be in conformity with Annex 5. 
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