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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0819/2007, Sean Smyth, Irlannin kansalainen, kuolemaan
johtaneesta onnettomuudesta, jonka syynä oli työpaikkaturvallisuussääntöjen 
laiminlyöminen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hänen poikansa kuoli ajaessaan raivaustraktoria, joka ei 
ollut EY:ssä hyväksytty eikä täyttänyt vaadittuja turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi pojan 
palkannut yritys oli jättänyt noudattamatta asiaa koskevia työpaikkaturvallisuussäännöksiä. 
Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että Irlannin terveys- ja turvallisuusviranomainen on 
laiminlyönyt asian perusteellisen tutkinnan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 31. tammikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

"Vetoomus koskee kahta kuolemaan johtanutta onnettomuutta: vetoomuksen esittäjän nro 1 
pojan kuolemaan johtanutta työtapaturmaa 18. elokuuta 2001 ja vetoomuksen esittäjän nro 2 
pojan kuolemaa työpaikalla 3. joulukuuta 2002. Näiden kahden kuolemaan johtaneen 
onnettomuuden tiedot, jotka vetoomusten esittäjät toimittivat, voidaan tiivistää seuraavasti.

Vetoomuksen esittäjä nro 1 kertoo, että 18. elokuuta 2001 hänen poikansa sai kuolettavia 
vammoja, kun tämän kuljettama kaivinkone kaatui. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että 
kaivinkone oli valmistettu Japanissa ja että eräs paikallinen yritys oli asentanut siihen puomi-
ja kauhaosan. Hän katsoo, että asennetut osat olivat liian painavia ja aiheuttivat kaivinkoneen 
kaatumisen. Lisäksi koneen käyttöohjeet olivat saatavilla vain japaniksi. Näin ollen
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vetoomuksen esittäjä katsoo, että direktiiviä 98/37/EY1 on rikottu, erityisesti sen liitteen I
4.3.2, 4.3.3, 1.7.3 ja 1.7.4. b) kohtia, joissa todetaan, että CE-merkintä on kiinnitettävä 
koneeseen selvästi ja näkyvästi, että jokainen käyttöpaikka on varustettava kuormakilvellä, 
jossa on tiedot jokaisen koneenkäyttötilanteen nimelliskuormista ja että koneen mukana on 
oltava asianmukaiset ohjeet jollain yhteisön kielellä tai sen maan kielellä tai kielillä, jossa 
konetta käytetään. Vetoomuksen esittäjä väittää, että myös direktiiviä 89/655/ETY2 rikottiin. 
Kyseisen direktiivin mukaan on varmistettava, että työntekijöillä on työssä käytettäviä 
välineitä koskevat riittävät tiedot ja kirjalliset ohjeet.

Vetoomuksen esittäjä nro 1 valittaa, että työterveys- ja työturvallisuusviranomainen ei 
tutkinut tapausta perusteellisesti eikä vastannut tärkeisiin kysymyksiin, jotka koskivat 
kaivinkoneen kaatumisen syytä.

Vetoomuksen esittäjä nro 2 kertoo poikansa työskennelleen Davies Turner & Co. Limited 
-nimisessä yrityksessä kuljetusjärjestelijänä. Hän oli opastamassa peruuttavaa kuorma-autoa 
rahtiterminaalin lastauslaiturilla 3. joulukuuta 2002, jolloin hän jäi puristuksiin kuorma-auton 
ja seinän väliin ja sai kuolettavia vammoja päähänsä. Työnantaja Davies Turner & Co. 
Limited oli maahantuontiyritys. Se on vuokrannut rahtiterminaalin Liam Robinson Transport 
Services Limited -yritykseltä, joka toimi varasto- ja kuljetusalalla. Kuorma-auto kuului 
Donald Bradley International Transport Limited -yritykselle.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että useita vuodelta 1993 peräisin olevien työturvallisuutta, 
työterveyttä ja työhyvinvointia (yleinen soveltaminen) koskevien määräysten sekä 
vuonna 1989 hyväksytyn työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia koskevan 
säädöksen menettelyjä ja aineellisia säännöksiä oli rikottu. Erityisesti hän katsoo rikotun 
säännöksiä, jotka koskevat kuolemantapauksesta ilmoittamista, onnettomuuspaikan 
eristämistä (määräysten X osa), työnantajan velvollisuutta teettää riskinarviointi (määräysten 
10 kohdan a) alakohta ja säädöksen 12 pykälän 3 kohta) sekä työnantajan velvollisuutta 
varmistaa, että laitteistojen ja koneiden suunnittelu, määräykset ja kunnossapito ovat, siinä 
määrin kuin on kohtuullisesti mahdollista, turvallisia eivätkä aiheuta vaaraa terveydelle 
(säädöksen 6 pykälän 2 momentin c alakohta). Vetoomuksen esittäjä katsoo myös, että 
työpaikka eli lastauslaituri ei vastannut turvallisuus- ja terveysnormeja.

Vetoomuksesta käy ilmi, että tapausta käsiteltiin kuolinsyytä tutkivassa tuomioistuimessa
(Coroner's Court)3. Käsittelyn tuloksesta ei kuitenkaan ole toimitettu tietoja.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/37/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, koneita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, EYVL L 207, 23.7.1998.
2 Neuvoston direktiivi 89/655/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työntekijöiden työssään käyttämille 
työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi), EYVL L 393, 30.12.1989.
3 Dublinin kaupungin kuolinsyytutkimusten tuomioistuimen verkkosivuilla olevien tietojen mukaan: 
"Kuolinsyyntutkija on riippumaton viranhaltija, jonka velvollisuutena lain nojalla on suorittaa tiettyjen 
kuolemantapausten oikeuslääketieteellinen tutkinta. Kuolinsyyntutkijan on selvitettävä äkillisten, 
selittämättömien, väkivaltaisten ja epäluonnollisten kuolemantapausten seikat – – Kuolinsyyntutkijan 
tutkimuksessa selvitetään, johtuiko kuolema luonnollisista tai epäluonnollisista syistä. Jos kuolema johtuu 
epäluonnollisista syistä, kuolinsyyn tutkimus on käsiteltävä tuomioistuimessa." 
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
"Siviili- tai rikosoikeudellista vastuuta koskevia kysymyksiä ei voida käsitellä tai tutkia kuolinsyyn tutkimuksessa 
eikä ketään henkilöä voida vapauttaa syytteestä." (www.coronerdublincity.ie/about.htm /).
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Lisäksi vetoomuksen esittäjä nro 2 viittaa Irish Independent -sanomalehdessä 
23. marraskuuta 2006 julkaistuun artikkeliin, jossa todettiin: "Irlantilaiset joutuvat neljä 
kertaa todennäköisemmin kuolemaan johtavaan työtapaturmaan kuin britit – –".

Vetoomuksen esittäjä nro 2 valittaa, että työterveys- ja työturvallisuusviranomainen ei 
syyttänyt oikeudessa kyseistä kolmea yritystä, jotka ovat Davies Turner & Co. Limited, Liam 
Robinson Transport Services Limited ja Donald Bradley International Transport Limited.
Lisäksi hän valittaa, että tapauksen käsittelyn yhteydessä uhrin perhettä ei kohdeltu 
hienotunteisesti. Erityisesti työterveys- ja työturvallisuusviranomainen ei antanut riittävästi ja 
ajoissa tietoa tutkimuksen edistymisestä.

Aluksi on ilmaistava syvät pahoittelut kyseisten työtapaturmien ja niissä menetettyjen
ihmishenkien johdosta.

Kummankin vetoomuksen esittäjän kirjeistä käy ilmi, että he väittävät, että olemassa olevaa
lainsäädäntöä ei pantu tehokkaasti täytäntöön eli työterveys- ja työturvallisuusviranomainen ei 
suorittanut perusteellista tutkimusta kyseisistä tapaturmista.

a. Työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan yhteisön säännöstön saattaminen osaksi 
Irlannin kansallista lainsäädäntöä

Vaikka vetoomuksen esittäjät eivät valita tehokkaan lainsäädännön puuttumisesta, on tärkeää
panna merkille, että Irlanti on saattanut työterveyden ja työturvallisuuden alalla olemassa olevan 
yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tästä mainittakoon 12. kesäkuuta 1989 
annettu neuvoston direktiivi 89/391/ETY toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden parantamisen edistämiseksi työssä1 (jäljempänä "puitedirektiivi"), 
30. marraskuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/654/ETY työpaikoille asetettavista 
turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (ensimmäinen direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)2 sekä 30. marraskuuta 1989 
annettu neuvoston direktiivi 89/655/ETY työtekijöiden työssään käyttämille työvälineille
asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi).3

Koska direktiivit oli saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, komissio tarkisti kansallisen 
lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden.4

Kun puitedirektiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä oli analysoitu, Irlannin 
tasavaltaa vastaan käynnistettiin rikkomismenettely, koska se ei ollut saattanut eräitä 
puitedirektiivin säännöksiä oikein osaksi kansallista lainsäädäntöä.

                                               
1 EYVL L 183, 29.6.1989.
2 EYVL L 393, 30.12.1989.
3 EYVL L 393, 30.12.1989.
4Kyseisen selvityksen tärkeimmät tulokset arvioidaan komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle työterveyttä ja työturvallisuutta 
koskevien direktiivien 89/391 (puitedirektiivi), 89/654 (työpaikat), 89/655 (työlaitteet), 
89/656 (henkilönsuojaimet), 90/269 (taakkojen käsittely) ja 90/270 (näyttöpäätteet) käytännön 
täytäntöönpanosta (KOM(2004)0062 lopullinen).
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Niinpä Irlannin tasavalta hyväksyi muun muassa työturvallisuutta, työterveyttä ja 
työhyvinvointia koskevan säädöksen vuodelta 2005 (N:o 10/2005), jonka avulla kansallinen 
lainsäädäntö saatettiin vastaamaan puitedirektiiviä.

b. Tilastotietoja Irlannin tasavallassa tapahtuneista kuolemaan johtaneista 
työtapaturmista

Aluksi on pantava merkille, että Irlannin tasavallan Eurostatille toimittama kuolemaan 
johtaneita onnettomuuksia koskeva tilasto sulkee pois liikenneonnettomuudet sekä
työliikennetapaturmat kuolemaan johtaneita työtapaturmia koskevista luvuista. Näin ei ole 
muiden EU:n jäsenvaltioiden tapauksessa.1 Siksi ei ole mahdollista vertailla kuolemaan 
johtaneiden työtapaturmien esiintymistiheyttä Irlannin tasavallan ja EU:n muiden 
jäsenvaltioiden välillä.

Viimeisimmät kuolemaan johtaneita työtapaturmia koskevat tarjolla olevat Eurostatin tiedot 
ovat vuodelta 2005. Koska vetoomuksessa käsitellyt onnettomuudet tapahtuivat vuosina 2001 
ja 2002, jäljempänä annetut tiedot koskevat kuolemaan johtaneita työtapaturmia 
100 000 työssäkäyvää henkilöä kohden vuosina 2001–2005.

Näin ollen Euroopan unionissa (15 jäsenvaltiota) kuolemaan johtaneiden työtapaturmien 
keskiarvot 100 000 työssäkäyvää kohden olivat:
2001 – 2,7 tapaturmaa
2002 – 2,5 tapaturmaa
2003 – 2,5 tapaturmaa
2004 – 2,4 tapaturmaa
2005 – 2,3 tapaturmaa

Koska vetoomuksen esittäjä nro 2 viittaa kuolemaan johtaneiden työtapaturmien 
esiintymistiheyteen sekä Irlannin tasavallassa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 
seuraavassa annetaan tiedot kuolemaan johtaneiden työtapaturmien esiintymistiheydestä 
100 000 työntekijää kohden molemmissa maissa:

Irlanti Yhdistynyt kuningaskunta
2001 – 2,6 tapaturmaa 2001 – 1,5 tapaturmaa
2002 – 2,6 tapaturmaa 2002 – 1,4 tapaturmaa
2003 – 3,2 tapaturmaa 2003 – 1,1 tapaturmaa
2004 – 2,2 tapaturmaa 2004 – 1,4 tapaturmaa
2005 – 3,1 tapaturmaa 2005 – 1,4 tapaturmaa

Täydentävien tietojen perusteella korkein kuolemaan johtaneiden tapaturmien 
esiintymistiheys 100 000 työssäkäyvää kohden kyseisen ajan kuluessa oli Portugalissa –
vuonna 2001 9,0 tapaturmaa, vuonna 2002 7,6 tapaturmaa, vuonna 2003 6,7 tapaturmaa, 
vuonna 2004 6,3 tapaturmaa ja vuonna 2005 6,5 tapaturmaa.

                                               
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408.
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c. Työterveys- ja työturvallisuusviranomaisen päätehtävät ja kahden kyseisen 
kuolemaan johtaneen tapaturman tutkiminen

Kansallinen työterveys- ja työturvallisuusviranomainen (jäljempänä "HSA") on julkinen elin, 
joka toimii vuonna 2005 annetun työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia koskevan 
säädöksen nojalla. Se on vastuussa muun muassa työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanosta, tapaturmien ehkäisyn edistämisestä ja siihen 
kannustamisesta sekä tiedottamisesta, neuvonnan ja tutkimustyön tarjoamisesta kaikille 
yrityksille, ryhmille, järjestöille ja yksilöille, jotka kuuluvat viranomaisen 
vastuualaan (säädöksen 34 pykälä).

HSA:n vastuualaan kuuluvat kaikentyyppiset työpaikat ja kaikenlainen työ sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla.

HSA:n vastuulla on työtapaturmien, myös kaikkien kuolemantapausten, tutkiminen.

Vuonna 2005 annetun työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia koskevan säädöksen 
77 pykälästä käy ilmi kaksi laajaa rikkomusten luokkaa säädöksen sekä terveys- ja 
turvallisuuslainsäädännön nojalla (kun tapaturmat sattuivat, asiaan sovellettiin vuonna 1989 
annetun työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia koskevan säädöksen 48 pykälää). 
Ensimmäinen luokka koskee rikkomuksia, joita vain HSA voi käsitellä yksinkertaistetussa 
menettelyssä alueellisessa tuomioistuimessa. Toiseen luokkaan sisältyvät rikkomukset, joita 
joko HSA voi käsitellä yksinkertaistetussa menettelyssä tai syyttäjälaitoksen johtaja 
syytteeseenpanon perusteella1. Siksi HSA voi

– 82 pykälän nojalla ryhtyä yksinkertaistettuun menettelyyn alueellisessa 
tuomioistuimessa sellaisen rikkomuksen osalta, johon mitkä tahansa 
säädöksen asiaankuuluvat lakisääteiset säännökset pätevät (vuoden 1989 
säädöksen 51 pykälä)

– esittää todisteita, jotta syyttäjälaitoksen johtaja voi panna vireille 
oikeudenkäynnin syytteeseenpanon perusteella, jolloin järjestetään 
kuuleminen ylemmässä alemman oikeusasteen tuomioistuimessa (Circuit 
Court) asiaankuuluviin lakisääteisiin säännöksiin kohdistuneesta 
rikkomuksesta2.

HSA:lla on "asiakaspalveluopas", jonka avulla pyritään vastaamaan henkilöille, jotka haluavat 
valittaa saamastaan palvelusta. Oppaassa ehdotetaan eri yhteydenottotapoja – puhelinsoittoja, 
kirjeitä, sähköpostiviestejä sekä henkilökohtaisia tapaamisia. Oppaassa annetaan myös 
asianmukaiset yhteystiedot. 3

                                               
1 Katso myös HSA:n opas "Guide to the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005", s. 60, saatavana 
osoitteessa http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf.
2 Työterveys- ja työturvallisuusviranomaisen verkkosivut http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/.
3 Asiakaspalveluoppaan, saatavana osoitteessa http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, 
2 sivulla ilmoitetaan, että "asiakkaamme voivat olla yhteydessä meihin eri tavoin. Huolimatta yhteystavasta, 
kaikki asiakkaat saavat ammattimaista, tehokasta ja kunnioittavaa palvelua. Lakikieltä tai teknistä kieltä 
käytetään vain tarvittaessa." Niinpä oppaassa todetaan muun muassa: "jos haluat valittaa jostakin seikasta 
viranomaisen palvelussa, haluaisimme kuulla siitä. Ota yhteyttä kirjeitse suoraan viestintä- ja 
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Koska vetoomuksen esittäjät syyttävät HSA:ta kyseisten kahden onnettomuuden 
perusteellisen tutkinnan laiminlyömisestä, komissio otti yhteyttä toimivaltaisiin Irlannin 
viranomaisiin saadakseen kyseisten tapausten tutkintaa koskevat tiedot.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toimittivat seuraavat tiedot:

1) Vetoomuksen esittäjä nro 2:n pojan kuolemaan johtaneen tapaturman osalta oli kolme 
aluetta, joilla todettiin työterveyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviin 
säännöksiin kohdistuneita rikkomuksia, jotka olivat:

– vuonna 1989 annetun työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia koskevan 
säädöksen 12 pykälän 3 momentti, jossa edellytetään vaarojen tunnistamista ja 
riskien arviointia ja jota voidaan soveltaa Liam Robinson Transport Services 
Limited -yritykseen

– vuodelta 1993 peräisin olevien työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia 
(yleinen soveltaminen) koskevien määräysten 10 määräyksen a kohta, jossa 
edellytetään turvallisuustiedotteen ja kirjallisen riskinarvioinnin laatimista ja jota 
voidaan soveltaa Davies Turner and Co Limited -yritykseen

– vuonna 1989 annetun työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia koskevan 
säädöksen 12 pykälän 1 momentti, jossa edellytetään turvallisuustiedotteen 
laatimista ja jota voidaan soveltaa Donald Bradley International Transport Limited
-yritykseen.

Vetoomuksen esittäjän nro 1 pojan kuolemaan johtanutta tapaturmaa koskeneen viranomaisen 
tutkimuksen ja tapaukseen liittyvän työpaikan tutkimisen perusteella todettiin työterveyteen, 
työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvään säännökseen kohdistunut rikkomus:

– Hitachi EX200-3 -sarjan kaivinkoneessa ei ollut CE-merkintää, jolloin rikkomus 
koskee Frank McGovern Plant Hire -konevuokrausyritystä.

2) Näin ollen HSA antoi parannusilmoituksia, kieltoilmoituksen ja julkaisi 
tiedotuskirjeen todetuista lainsäädäntöön kohdistuneista rikkomuksista:

– vuonna 1989 annetun työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia koskevan 
säädöksen 12 pykälän 3 momentin osalta, jossa edellytetään vaarojen 
tunnistamista ja riskien arviointia ja jota voidaan soveltaa Liam Robinson 
Transport Services Limited -yritykseen, annettiin parannusilmoitus 
13. tammikuuta 2003

– vuodelta 1993 peräisin olevien työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia 
(yleinen soveltaminen) koskevien määräysten 10 määräyksen a kohdan osalta, 
jossa edellytetään turvallisuustiedotteen ja kirjallisen riskinarvioinnin laatimista ja 
jota voidaan soveltaa Davies Turner and Co Limited -yritykseen, annettiin 
parannusilmoitus 20. tammikuuta 2003

                                                                                                                                                  
asiakaspalvelujohtajaamme: Gavin Lonergan, viestintä- ja asiakaspalvelujohtaja."(s. 12).
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– vuonna 1989 annetun työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia koskevan 
säädöksen 12 pykälän 1 momentin osalta, jossa edellytetään turvallisuustiedotteen 
laatimista ja jota voidaan soveltaa Donald Bradley International Transport Limited 
-yritykseen, julkaistiin 20. tammikuuta 2003 tiedotuskirje, jossa vaadittiin asian 
korjaamista.

Kaikki osapuolet noudattivat annettuja täytäntöönpanotoimia.

Vetoomuksen esittäjän nro 1 pojan kuolemaan johtaneen työtapaturman osalta Frank 
McGovern Plant Hire -konevuokrausyritykselle annettiin 20. marraskuuta 2001 
kieltoilmoitus, joka liittyi Hitachi EX200-3 -sarjan koneisiin. Ilmoitusta noudatettiin.

3) HSA:n tutkittua nämä kaksi tapausta sen päätelmät olivat, että

– todisteita ei ollut riittävästi syytteen nostamiseksi
– todetut rikkomukset eivät itsessään suoraan aiheuttaneet tapaturmia.

Näin ollen syytteen nostamista ei suositeltu, ja osapuolten pitäminen juridisesti 
vastuullisina tapaturmiin johtaneista todetuista rikkomuksista ei ollut aiheellista.

4) Kansallisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella HSA on myös saanut 
lukuisia yhteydenottoja tapaturman uhrien perheiden puolesta, joko suoraan tai 
kolmansien osapuolten kautta. Kaikki HSA:lle kohdistetut yhteydenotot on käsitelty. 
Viranomaisella ei ole merkintöjä tutkimuksia koskevista muodollisista valituksista.

Uhrien perheenjäseniltä saatiin vuosina 1997 ja 2003 annettujen tiedonvapautta koskevien 
säädösten mukaisia muodollisia asiakirjoja koskevia pyyntöjä:

– vetoomuksen esittäjä nro 1:n pyyntöön vastattiin 25. kesäkuuta 2003 ja annettiin 
kaikki tiedot, jotka säädöksen nojalla voitiin antaa

– vetoomuksen esittäjä nro 2:n pyyntöön vastattiin 16. heinäkuuta 2003 ja annettiin 
kaikki tiedot, jotka säädöksen nojalla voitiin antaa.

5) Lisäksi on pantava merkille, että kansallisten viranomaisten komissiolle toimittamista 
vastauksista ei ilmennyt, tekikö julkinen syyttäjäelin eli syyttäjälaitoksen johtaja 
päätöstä olla panematta vireille oikeudenkäyntiä kyseisistä tapauksista. Jos näin oli, on 
kuitenkin huomautettava, että kyseisen elimen tekemät päätökset olla panematta 
vireille oikeudenkäyntiä voidaan käsitellä uudelleen.1

Päätelmät

Edellisen perusteella voidaan todeta, että HSA tutki kyseiset kaksi kuolemaan johtanutta 
työtapaturmaa, totesi sovellettavan työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön eräisiin 
säännöksiin kohdistuneita rikkomuksia, julkaisi siksi tiedotuskirjeen, kieltoilmoituksen ja 

                                               
1 Syyttäjälaitoksen johtajan verkkosivut: http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/.
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parannusilmoituksia sekä varmisti, että niitä on noudatettu.

Työterveys- ja työturvallisuusviranomainen ei ole saanut onnettomuuksista suorittamistaan 
tutkimuksista virallisia valituksia uhrien perheenjäseniltä.

Edellä mainitun perusteella voidaan siten päätellä, että ei ole aihetta todeta Irlannin tasavallan 
jättäneen varmistamatta, että sovellettavaa työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä pannaan 
täytäntöön tehokkaasti. Kyseisen lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaava elin, työterveys- ja 
työturvallisuusviranomainen, ei myöskään toiminut tehottomasti.

Siksi ei ole perusteltua ryhtyä toimiin Irlannin tasavaltaa vastaan yhteisön lainsäädännön, 
erityisesti puitedirektiivin 4 artiklan, rikkomisesta. Kyseisen artiklan mukaan jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työnantajat, työntekijät ja 
työntekijöiden edustajat ovat niiden oikeussääntöjen alaisia, jotka ovat tarpeellisia kyseisen 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi, ja erityisesti jäsenvaltioiden on varmistettava asianmukaiset 
tarkastukset ja valvonta."


