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EU:n tarkastajat: Euroopan unionin edustustojen kiinteistöillä 
ei aina saada parasta vastinetta rahalle 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että eri puolella 
maailmaa sijaitsevat EU:n diplomaattien käytössä olevat toimistorakennukset ja virka-asunnot 
eivät aina tarjoa parasta vastinetta rahalle, sillä niiden valinnassa ja hallinnoinnissa on 
puutteita. 

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) koordinoi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se hankkii 
toimistotilat EU:n henkilöstölle ja virka-asunnot edustustojen päälliköille noin 140:ssä EU:n 
edustustossa ympäri maailmaa. Vuonna 2014 edustustojen kiinteistöihin liittyneet EUH:n menot 
olivat 165 miljoonaa euroa. 

Tarkastajat tutkivat valintaprosessit 30 edustuston kiinteistön osalta ja lähettivät kyselyn kaikkiin 
edustustoihin. Lisäksi he kävivät neljässä edustustossa (Nepalissa, Tansaniassa, Turkissa ja 
USA:ssa Washington DC:ssä). He havaitsivat, että edustustojen kiinteistöt vastasivat yleensä 
EUH:n tarpeita, mutta joissakin tapauksissa kiinteistöillä ei saatu parasta vastinetta rahalle 
seuraavista syistä: niiden tilamäärä ylitti kiinteistöpolitiikan mukaiset raja-arvot tai EUH:n 
omistamat kiinteistöt eivät olleet enää käytössä; lisäksi joissakin tapauksissa maksut, jotka 
perittiin samoissa tiloissa toimivilta organisaatioilta, eivät riittäneet kattamaan kaikkia kuluja. 

”Edustustojen kiinteistöjen vaikuttava hallinnointi edistää EU:n tavoitteiden saavuttamista 
ulkopolitiikan, kaupan ja kehitysyhteistyön aloilla”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Pietro Russo. ”Vaikuttavan hallinnoinnin on kuitenkin 
tarkoitettava myös sitä, että rahalle saadaan vastinetta.”  

Tarkastajien mukaan EUH ei aina valitse oikeita kiinteistöjä, koska valintamenettelyn jokaisen 
keskeisessä vaiheessa ilmenee joitakin puutteita: osalla edustustoista ei ole riittävästi 
asiantuntemusta sopivien vaihtoehtojen tunnistamista varten, kun ne kartoittavat paikallisia 
kiinteistömarkkinoita, eivätkä edustustot saa riittävästi tukea päätoimipaikalta; kun edustustot 
esittelevät vaihtoehtoja päätoimipaikalle, ehdotettu ratkaisu ei aina pohjaudu perusteelliseen 
tekniseen ja taloudelliseen analyysiin, ja kun päätoimipaikka tekee lopullisen päätöksensä, on 
toisinaan liian myöhäistä allekirjoittaa sopimus eikä päätöksellä myöskään aina saada parasta 
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vastinetta rahalle. 

Sen jälkeen, kun EUH on valinnut kiinteistöt, se arvioi säännöllisesti paikan päälle tehtävien 
käyntien avulla, vastaavatko kiinteistöt edelleen edustustojen tarpeita, mutta se ei havaitse 
kaikkia puutteita. EUH ei myöskään tallenna seurantansa tuloksia tietojärjestelmiinsä 
luotettavasti. Tarkastajat toteavat, että luotettavien perustietojen puuttuminen estää 
vaikuttavan suunnittelun.  

EUH:n tavoitteena on pitkällä aikavälillä ostaa enemmän tiloja, ja vuonna 2015 EUH sopi enintään 
200 miljoonan euron lainaamisesta. Tarkastajat kuitenkin toteavat, että EUH:lta puuttuu 
kiinteistöjen hallinnoinnin asiantuntemusta eikä se ole vielä luonut vaikuttavia järjestelmiä 
omistamiensa kiinteistöjen hallinnointiin. 

Tarkastajat suosittivat havaintojensa perusteella, että EUH:n olisi 

• sisällytettävä ympäristötekijät, esteettömyys ja joustavuus toimistorakennuksia 
koskeviksi kiinteistöpolitiikan tavoitteiksi 

• varmistettava, että edustustojen kiinteistöissä toimivien muiden elinten maksamat 
maksut ovat yhdenmukaisia ja että ne kattavat kulut kokonaan 

• vahvistettava kiinteistöjen valintamenettelyn soveltamista 
• käytettävä keskitettyä tietolähdettä toimistorakennusten vuokrien markkinatason 

varmistamiseksi ja valvomiseksi 
• parannettava kiinteistöjensä hallinnoinnin tietojärjestelmää, jotta suunnitteluprosessin 

perustaksi saataisiin entistä luotettavampaa ja relevantimpaa tietoa 
• lisättävä kiinteistöjen hallinnoinnin asiantuntemusta päätoimipaikassa entistä 

strategisemman lähestymistavan kehittämiseksi 
• määriteltävä keskipitkän aikavälin suunnitelmissa vuokraamista, ostoja, myyntejä, 

muutoksia ja huoltoa koskevia ensisijaisia tavoitteita 
• otettava käyttöön järjestelmiä, joiden avulla omistuksessa olevia kiinteistöjä 

hallinnoidaan vaikuttavasti. 

 

Toimittajille tiedoksi 

Kun Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) aloitti toimintansa tammikuussa 2011, vastuu eri puolilla 
maailmaa toimivien EU:n edustustojen toiminnasta siirtyi komissiolta EUH:lle. Sillä on 
toimistotilaa 5 300:lle henkilöstön jäsenelle noin 140 edustustossa. EUH vastaa myös 
edustustojen päälliköiden virka-asunnoista sekä asuntojen järjestämisestä tai niiden 
kustannusten korvaamisesta 2 400:lle henkilöstön jäsenelle.  

Erityiskertomus nro 7/2016 ”Euroopan ulkosuhdehallinnon eri puolella maailmaa omistamien 
kiinteistöjen hallinnointi” on saatavissa 23:lla EU:n kielellä. 

Vuonna 2014 Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi samasta aihepiiristä erityiskertomuksen 
nro 11/2014 ”Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen” (saatavissa sivustolla eca.europa.eu). 

 


