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I Vihreät joukkolainat 

1. Onko vihreälle joukkolainalle olemassa määritelmää? 

2. Onko liikkeeseen lasketuista vihreistä joukkolainoista olemassa virallista luetteloa?  

3. Mitä hyötyä on vihreän joukkolainan liikkeeseenlaskusta?  

4. Voiko projektijoukkovelkakirjalaina olla vihreä joukkolaina?  

5. Mitä eroa on vihreillä joukkolainoilla, ilmastoa tai ympäristöä hyödyttävillä joukkolainoilla, 

yhteiskunnallisilla joukkolainoilla, kestävän kehityksen joukkolainoilla ja ESG-lainoilla?  

6. Onko vihreistä joukkolainoista muodostumassa erillinen omaisuuslaji?  

7. Miten sijoittajat voivat varmistaa joukkolainan olevan vihreä joukkolaina, jos liikkeeseenlaskija ei 

mainitse lainan tiedoissa GBP-periaatteita?  

8. Voiko GBP-periaatteiden noudattamatta jättäminen olla peruste ennenaikaiselle erääntymiselle? 

 

II. Yleistä 

1. Onko GBP viranomainen?  

2. Onko lainan liikkeeseenlaskijan osoitettava, ettei rahoitettavia hankkeita olisi toteutettu ilman vihreän 

joukkolainan liikkeeseenlaskua?  

3. Miten GBP-periaatteiden mukaiset vihreiden hankkeiden luokat eroavat muista julkisesti saatavilla 

olevista luokituksista?   

4. Ovatko GBP-periaatteet linjassa kansainvälisten ilmastonmuutokseen liittyvien hankkeiden kanssa 

(esim. Pariisin ilmastosopimus tai kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, 

SDGs))?  

5. Voiko vihreän joukkolainan liikkeeseenlaskijalla olla heikko ESG-luokitus tai voiko sillä olla vastuita 

kiistanalaisissa hankkeissa tai sektoreilla/tekniikoissa (esim. fossiiliset polttoaineet tai ydinvoima)?  

6. Voivatko ”pure play” -yhtiöt laskea liikkeeseen vihreitä joukkolainoja? Ovatko kaikki ”pure play” -

yhtiöiden liikkeeseen laskemat lainat automaattisesti vihreitä joukkolainoja?  

7. Onko ulkopuolinen arviointi pakollinen?  

8. Mitä eroa on sertifioidulla, verifioinnilla ja luokitellulla vihreällä joukkolainalla?  

 

III. Varojen käyttö 

1. Sisältävätkö GBP-periaatteet selkeät standardit, joiden mukaan määritellään, mitkä hankkeet 

hyväksytään vihreiksi hankkeiksi? Ovatko GBP-periaatteiden tuoteluokat täydelliset?  

2. Pitääkö kaikkien vihreiden joukkolainojen liittyä ilmastoon?  

3. Kelpaavatko kaikki vesivoimahankkeet laajuudestaan riippumatta vihreän joukkolainan 

rahoituskohteiksi?  

4. Kelpaako hanke vihreän joukkolainan rahoituskohteeksi, jos se lisää sellaisten hankkeiden 

energiatehokkuutta, jotka liittyvät fossiiliseen polttoainetuotantoon tai siihen liittyviin 

teollisuusprosesseihin?  

5. Miten liikkeeseenlaskijat voivat olla avoimia jälleenrahoitettavista hankkeista?  

6. Voidaanko aineettomia hankkeita (kuten koulutus, seuranta, tutkimus ja kehittäminen, 

verovähennykset) rahoittaa vihreillä joukkolainoilla kerätyillä varoilla? Miten sijoittajat voivat arvioida 

sijoituskohteiden hyväksyttävyyttä?  

 

IV. Yhteiskunnalliset ja kestävän kehityksen joukkolainat 

Tämän asiakirjan virallinen versio on ICMA:n verkkosivulla julkaistu englanninkielinen asiakirja the 
questions and answers. Käännös on tarkoitettu vain ohjeelliseksi. 
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1. Jos kyseessä on joukkolaina, jolla rahoitetaan sekä yhteiskuntaa että ympäristöä hyödyttäviä 

hankkeita, kuten kestävää sosiaalista asuntotuotantoa, kestävää julkista liikennettä ja puhtaan veden 

saatavuutta, voiko lainan liikkeeseenlaskija vapaasti valita, määritelläänkö laina vihreäksi, 

yhteiskunnalliseksi vai kestävän kehityksen joukkolainaksi?  

2. Voiko liikkeeseenlaskija laskea liikkeeseen vihreän, yhteiskunnallisen tai kestävän kehityksen 

joukkolainan, jos kaikkia lainalla kerättyjä varoja ei ohjata vihreisiin ja/tai yhteiskunnallisiin 

hankkeisiin?  

3. Onko yhteiskunnallisella joukkolainalla (social bond) ja joukkolainalla, jolla on yhteiskunnallisia 

vaikutuksia (social impact bond), jotain eroa?  

 
V. GBP- ja SBP-yhteisöön liittyminen 

1. Miten voin liittyä jäseneksi tai tarkkailijaksi GBP:hen tai SBP:hen ja käydä aktiivista vuoropuhelua 

yhteisön kanssa?  

2. Miten Executive Committee valitaan?  

3. Mitä työryhmiä on olemassa ja miten pääsen niihin mukaan?  

 
VASTUUVARAUMA 

 

Tässä asiakirjassa annetaan tietoja vihreistä, yhteiskunnallisista ja kestävän kehityksen joukkolainoista. Se ei ole 

vihreitä joukkolainoja koskevien periaatteiden (GBP), yhteiskunnallisia joukkolainoja koskevien periaatteiden 

(SBP) eikä kestävän kehityksen joukkolainoja koskevien ohjeiden (SBG) täydennys eikä tulkinta. Lisätietoja GBP- 

ja SBP-periaatteista sekä SBG-ohjeista annetaan näiden asiakirjojen tuoreimmissa Secretariatin julkaisemissa 

versioissa. GBP- ja SBP-periaatteissa sekä SBG-ohjeissa määriteltyjen termien merkitys on tässä asiakirjassa 

sama kuin mainituissa asiakirjoissa. 

 
I. Vihreät joukkolainat 
 
1. Onko vihreälle joukkolainalle olemassa määritelmää?  
Vihreät joukkolainat ovat joukkovelkakirjalainoja, joilla nostetut varat käytetään kokonaisuudessaan uusien tai 
käynnissä olevien hyväksyttävien vihreiden hankkeiden tai niiden osan rahoittamiseen tai jälleenrahoittamiseen 
(ks. GBP: osio 1 Varojen käyttö) ja jotka ovat GBP-periaatteiden neljän perusosion mukaisia. 
 
2. Onko liikkeeseen lasketuista vihreistä joukkolainoista olemassa virallista luetteloa?  
GBP ylläpitää Resource Centressä luetteloa liikkeeseenlaskijoista, jotka ovat julkaisseet raportin ulkoisesta 
selvityksestä ja täyttäneet markkinatietolomakkeen, jota käyttämällä vihreiden joukkolainojen 
liikkeeseenlaskijat voivat julkisesti vahvistaa noudattavansa GBP-periaatteita. Luettelo ei ole täydellinen. 
Tämän lisäksi on olemassa useita pörssien, markkinatietojen toimittajien, Climate Bond Initiativen (CBI) ja 
ulkoisia arviointeja tekevien tahojen ylläpitämiä luetteloita, tietokantoja ja indeksejä, jotka perustuvat 
laatijoiden omiin kriteereihin. GBP:n tietokantoja ja indeksejä käsittelevä työryhmä (Database and Index 
Working Group) on myös julkaissut yhteenvetoja vihreitä joukkolainoja sisältävistä tietokannoista ja 
indekseistä. Nämä yhteenvedot ovat saatavilla Resource Centressä. 
 
3. Mitä hyötyä on vihreän joukkolainan liikkeeseenlaskusta?  
Liikkeeseenlaskijat viestittävät vihreällä joukkolainalla sekä sisäisesti että ulkoisesti sitoutuvansa ottamaan 
vihreät ja ympäristöön liittyvät seikat huomioon rahoittamalla hankkeita, joista koituu selviä ympäristöhyötyjä. 
Lisäksi sijoittajien joukko monipuolistuu, mikä voi lisätä liikkeeseenlaskijan lainojen kysyntää ja mistä voi 
aiheutua muita hyötyjä.  
 
4. Voiko projektijoukkovelkakirjalaina olla vihreä joukkolaina?  
Kyllä, projektijoukkovelkakirjalaina voi olla vihreä joukkolaina, jos se täyttää kelpoisuusehdot ja on GBP:n 
neljän perusosion mukainen. 
 
5. Mitä eroa on vihreillä joukkolainoilla, ilmastoa tai ympäristöä hyödyttävillä joukkolainoilla, 
yhteiskunnallisilla joukkolainoilla, kestävän kehityksen joukkolainoilla ja ESG-lainoilla?  
GBP:n mukaan vihreiden joukkolainojen määritelmä kattaa ilmastoa tai ympäristöä hyödyttävät joukkolainat, 
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jos ne ovat GBP:n neljän perusosion mukaisia. Yhteiskunnalliset joukkolainat on määritelty SBP-
periaatteissa ja kestävän kehityksen joukkolainat SBG-ohjeissa. Vihreiden, yhteiskunnallisten ja kestävän 
kehityksen joukkolainojen yhteinen piirre on, että niillä kerättyjen varojen käytöstä on päätetty etukäteen ja 
niiden liikkeeseenlaskijat noudattavat vapaaehtoisesti yhteisiä periaatteita. Liikkeeseenlaskijoille suositellaan 
vihreän, yhteiskunnallisen tai kestävän kehityksen joukkolainan käsitteen käyttöä aina, kun 
liikkeeseenlaskussa noudatetaan GBP- ja SBP-periaatteiden neljää perusosiota. ESG-
joukkovelkakirjalainoihin (joissa noudatetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan 
liittyviä periaatteita) liittyy myös sellaisia hyvän hallinnon kriteereitä, joita ei mainita GBP- tai SBP-
periaatteissa tai SBG-ohjeissa. ESG saattaa myös viitata liikkeeseenlaskijan yleiseen vastuulliseen 
toimintatapaan eikä niinkään erityisesti joukkolainoilla rahoitettuihin hankkeisiin. 
 
6. Onko vihreistä joukkolainoista muodostumassa erillinen omaisuuslaji?  
Vihreiden joukkolainojen yleiset riskeihin ja tuottoihin liittyvät ominaisuudet eivät eroa ei-vihreistä 
joukkolainoista. Siksi ne eivät täytä kriteerejä, joiden mukaan erillinen omaisuuslaji yleisesti määritellään. 
Jotkut sijoittajat ovat kuitenkin tästä eri mieltä, ja yhä kasvava sijoittajajoukko muokkaa sijoitusprosessejaan 
tai allokaatiotaan kohdentaakseen sijoituksia vihreisiin joukkolainoihin, joiden positiivisia vaikutuksia sijoittaja 
pyrkii aktiivisesti edistämään.   
 
7. Miten sijoittajat voivat varmistaa joukkolainan olevan vihreä joukkolaina, jos liikkeeseenlaskija ei 
mainitse lainan tiedoissa GBP-periaatteita?  
Liikkeeseenlaskija päättää itse, vahvistaako se noudattavansa GBP-periaatteita. Jotkut taloudellisten tietojen 
toimittajat ja indeksit, kuten Bloomberg ja MSCI, laativat laajempia ja täydentäviä määritelmiä. Nämä löytyvät 
Resource Centressä annetuista linkeistä. 
 
8. Voiko GBP-periaatteiden noudattamatta jättäminen olla peruste ennenaikaiselle erääntymiselle? 
GBP-periaatteiden noudattaminen on vapaaehtoista. Liikkeeseenlaskijoiden pitää kuitenkin ilmoittaa 
raportoinnissaan, noudatetaanko niiden liikkeeseen laskemissa vihreissä joukkolainoissa edelleen GBP:n 
suosituksia. Liikkeeseenlaskijoihin kohdistuu merkittävä maineriski, jos niiden vihreät joukkolainat eivät ole 
liikkeeseenlaskijan ympäristöön liittyvien sitoumusten mukaisia eivätkä enää noudata GBP-periaatteita.  
 
 

II. Yleistä 
 
1. Onko GBP viranomainen?  
Ei. GBP-periaatteet ovat vapaaehtoiset ohjeet, eivät pakollinen säännöstö. GBP:n Executive Committee 
päivittää GBP-periaatteet yleensä vuosittain. Päivitykset tehdään jäsenten ja tarkkailijoiden lausuntojen 
perusteella. Executive Committeehen kuuluu 24 GBP:n jäsenten valitsemaa markkinatoimijaa.  
 
2. Onko lainan liikkeeseenlaskijan osoitettava, ettei rahoitettavia hankkeita olisi toteutettu ilman 
vihreän joukkolainan liikkeeseenlaskua?  
Ei. Vihreiden joukkolainojen markkinoiden tarkoituksena on rahoittaa tai jälleenrahoittaa ympäristön kannalta 
hyödyllisiä hankkeita riippumatta siitä, onko käytettävissä myös muita rahoituskeinoja.   
 
3. Miten GBP-periaatteiden mukaiset vihreiden hankkeiden luokat eroavat muista julkisesti saatavilla 
olevista luokituksista?   
GBP-periaatteissa määritellään hankeluokat yleisellä tasolla. Luokkia voidaan täydentää yksityiskohtaisilla 
määrityksillä, joita voivat olla esimerkiksi Climate Bonds Initiativen ja kansainvälisten kehityspankkien 
laatimat luokitukset. Tällaisia täydentäviä luokituksia löytyy Resource Centrestä.  
 
4. Ovatko GBP-periaatteet linjassa kansainvälisten ilmastonmuutokseen liittyvien hankkeiden kanssa 
(esim. Pariisin ilmastosopimus tai kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, 
SDGs))?  
GBP-periaatteet ovat yksityisen sektorin laatimat vapaaehtoiset ohjeet. Ne edistävät parhaita käytäntöjä 
vihreiden joukkolainamarkkinoiden avoimuudessa ja tietojen antamisessa. Pariisin ilmastosopimus on YK:n 
alainen kansainvälinen sopimus. Kestävän kehitykset tavoitteet kuuluvat YK:n vastuullisuuden edistämistä 
koskevaan ohjelmaan. GBP-periaatteet ovat linjassa näiden hankkeiden kanssa. Ne ovat kuitenkin erillinen ja 
riippumaton markkinoiden alulle panema hanke. GBP-periaatteiden mukaisiin, vihreän joukkolainan 
rahoituskohteiksi hyväksyttävien hankkeiden luokkiin sisältyy ilmastonmuutokseen liittyviä hankkeita, mutta 
myös hankkeita, jotka liittyvät ympäristöasioihin laajemmin. Vihreillä joukkolainoilla nostetuilla varoilla 
rahoitetaan yleensä hankkeita, joiden avulla pyritään noudattamaan kansallisia tavoitteita (NDC) tai kestävän 
kehityksen tavoitteita (SDG). Kaikkia 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta ei kuitenkaan mainita 
tämänhetkisissä GBP- ja SBP-periaatteiden mukaisissa hyväksyttävien hankkeiden luokissa. 
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5. Voiko vihreän joukkolainan liikkeeseenlaskijalla olla heikko ESG-luokitus tai voiko sillä olla 
vastuita kiistanalaisissa hankkeissa tai sektoreilla/tekniikoissa (esim. fossiiliset polttoaineet tai 
ydinvoima)?  
Vihreissä joukkolainoissa huomio kohdistuu hyväksyttäviin hankkeisiin pikemmin kuin itse 
liikkeeseenlaskijaan. GBP-periaatteissa suositellaan kuitenkin, että liikkeeseenlaskijat ilmoittavat selvästi 
sijoittajille yleiset ympäristöasioihin liittyvät tavoitteensa sekä sen, miten ne aikovat tunnistaa ja hallita 
valitsemiinsa hankkeisiin liittyviä mahdollisia ympäristöriskejä ja yhteiskunnallisia riskejä. Monet sijoittajat 
ottavat huomioon liikkeeseenlaskijan yleisen profiilin sekä erityisesti ympäristöasioihin liittyvän profiilin ja 
toiminnan laadun. Jos asiaan liittyy ristiriitaisuuksia esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden, kaivosteollisuuden 
tai ydinvoiman vuoksi tai jos toiminnan vastuullisuudesta ei ole riittävästi tietoa, sijoittajat, pörssit, indeksien 
laatijat ja muut markkinaosapuolet voivat vaatia liikkeeseenlaskijalta lisää avoimuutta ja todisteita. Tällaiset 
vaatimukset voivat koskea erityisesti vastuullisuuden strategista merkitystä liiketoiminnalle, sekä näyttöä 
liikkeeseenlaskijan toiminnan muutoksesta ja/tai rahoitettavien hankkeiden hyödyistä jotka ylittävät vallitsevat 
toimialanormit ja liiketoimintakäytännöt kestävän kehityksen kannalta.   
 
6. Voivatko ”pure play” -yhtiöt laskea liikkeeseen vihreitä joukkolainoja? Ovatko kaikki ”pure play” -
yhtiöiden liikkeeseen laskemat lainat automaattisesti vihreitä joukkolainoja?  
Sellaisten yhtiöiden liikkeeseen laskemat joukkolainat, joiden liiketoiminta keskittyy vain vihreään talouteen 
(pure play), katsotaan vihreiksi joukkolainoiksi vain, jos ne nimenomaisesti noudattavat GBP-periaatteita (ks. 
yllä oleva vihreän joukkolainan määritelmä). GBP-periaatteissa huomioidaan kuitenkin, että on olemassa 
laaja määrä joukkolainoja, joiden teemana on ilmasto ja/tai ympäristö. ”Pure play” -lainojen, jotka eivät 
nimenomaisesti noudata GBP-periaatteita, voidaan katsoa kuuluvan näihin joukkolainoihin. 
 
7. Onko ulkopuolinen arviointi pakollinen?  
GBP-periaatteissa suositellaan, että liikkeeseenlaskija käyttää ulkopuolista arvioita, joka vahvistaa, että 
liikkeeseenlaskijan vihreät joukkolainat ovat GBP-periaatteiden mukaiset. Lisäksi sijoittajat arvostavat 
ulkopuolisten tarkastajien antamia kolmannen osapuolen arvioita, verifiointeja ja sertifiointeja. 
 
8. Mitä eroa on sertifioidulla, verifioidulla ja luokitellulla vihreällä joukkolainalla?  
Vihreän joukkolainan ulkopuolinen arviointi voi tapahtua monella eri tavalla. Yleisimmät arviointitavat on 
lueteltu GBP- ja SBP-periaatteiden ulkopuolisia arviointeja koskevissa osioissa. Arvioiden tekijöillä ja 
arviointitavoilla on erilaiset laajuutta ja tarkkuutta koskevat tavoitteet. Ulkopuolisten arvioiden tekijöille 
suositellaan, että ne kuvaavat työnsä laajuutta ja lähestymistapaansa Resource Centressä saatavilla 
olevassa mallipohjassa. 
 
 

III. Varojen käyttö 
 
1. Sisältävätkö GBP-periaatteet selkeät standardit, joiden mukaan määritellään, mitkä hankkeet 
hyväksytään vihreiksi hankkeiksi? Ovatko GBP-periaatteiden tuoteluokat täydelliset?  
GBP-periaatteissa on ehdotettu vihreitä luokkia vain yleisellä tasolla. Periaatteissa suositellaan kuitenkin, että 
liikkeeseenlaskijat käyttävät olemassa olevia standardeja ja luokituksia (kuten tietyn sektorin omia 
hyväksyntöjä) ja/tai kehittävät omat periaatteensa. Hanke saattaa soveltua myös useaan luokkaan tai 
sellaiseen luokkaan, jota ei ole nimenomaisesti lueteltu GBP-periaatteissa. 
 
2. Pitääkö kaikkien vihreiden joukkolainojen liittyä ilmastoon?  
Ei. GBP-periaatteissa käsitellään neljää keskeistä ympäristöongelmaa, jotka ovat ilmastonmuutos, 
luonnonvarojen ehtyminen, luonnon monimuotoisuuden katoaminen sekä ilman, vesistöjen ja maaperän 
saastuminen. Mitä tahansa hanketta, jolla on selviä näihin osa-alueisiin liittyviä ympäristöhyötyjä, voidaan 
rahoittaa vihreillä joukkolainoilla.  
 
3. Kelpaavatko kaikki vesivoimahankkeet laajuudestaan riippumatta vihreän joukkolainan 
rahoituskohteiksi?  
GBP-periaatteissa todetaan, että uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita, kuten esimerkiksi vesivoimaa, 
voidaan laajuudestaan riippumatta mahdollisesti rahoittaa vihreällä joukkolainalla. Lisäksi GBP-periaatteissa 
suositellaan, että liikkeeseenlaskijat ilmoittavat selvästi sijoittajille yleiset ympäristöasioihin liittyvät 
tavoitteensa sekä sen, miten ne aikovat tunnistaa ja hallita vihreän joukkolainan rahoituskohteeksi 
valitsemiinsa hankkeisiin liittyviä mahdollisia ympäristöriskejä ja yhteiskunnallisia riskejä. Periaatteissa 
suositellaan myös, että liikkeeseenlaskijat käyttävät ulkopuolista selvitystä rahoitettavien hankkeiden 
ympäristöystävällisyydestä ja niiden odotetuista vaikutuksista. Sijoittajat, pörssit, indeksien laatijat ja muut 
markkinaosapuolet vertaavat vihreitä joukkolainoja omiin ympäristöön liittyviin arviointistandardeihinsa ja 
sijoituskriteereihinsä, mukaan lukien laajemmat ESG-vaatimukset. 
 
4. Kelpaako hanke vihreän joukkolainan rahoituskohteeksi, jos se lisää sellaisten hankkeiden 
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energiatehokkuutta, jotka liittyvät fossiiliseen polttoainetuotantoon tai siihen liittyviin 
teollisuusprosesseihin?  
Tällaiset hankkeet voivat kelvata vihreän joukkolainan rahoituskohteeksi, jos joukkolainat noudattavat GBP-
periaatteiden neljää pääosiota. GBP-periaatteissa suositellaan kuitenkin, että liikkeeseenlaskijat ilmoittavat 
selvästi sijoittajille yleiset ympäristöasioihin liittyvät tavoitteensa sekä sen, miten ne aikovat tunnistaa ja 
hallita valitsemiinsa hankkeisiin liittyviä mahdollisia ympäristöriskejä ja yhteiskunnallisia riskejä. Periaatteissa 
suositellaan myös, että liikkeeseenlaskijat käyttävät ulkopuolista selvitystä rahoitettavien hankkeiden 
ympäristöystävällisyydestä ja niiden odotetuista vaikutuksista. Lisäksi sijoittajat, pörssit, indeksien laatijat ja 
muut markkinaosapuolet vertaavat vihreitä joukkolainoja omiin ympäristöön liittyviin arviointistandardeihinsa 
ja sijoituskriteereihinsä, joissa voidaan asettaa energiatehokkuuden parantumista koskevia raja-arvoja ja 
jotka voivat sisältää laajempia ESG-vaatimuksia. Jotkut markkinaosapuolet ja sidosryhmät eivät hyväksy 
joukkolainoja, joilla rahoitetaan fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä hankkeita. Toiset saattavat esimerkiksi 
hyväksyä sijoitukset energiatehokkuuteen, jos hanke ei edistä pitkäaikaista riippuvuutta hiili-intensiivisestä 
infrastruktuurista. Monet yhteisöt, kuten kansainväliset kehityspankit, kehitysrahoituslaitokset ja Climate Bond 
Initiative (CBI), ovat laatineet fossiilisten polttoaineiden energiatehokkuudelle standardeja, joita 
markkinaosapuolten suositellaan noudattavan.  
 
5. Miten liikkeeseenlaskijat voivat olla avoimia jälleenrahoitettavista hankkeista?  
GBP-periaatteissa suositellaan, että liikkeeseenlaskijat ilmoittavat, mitä ja kuinka paljon jo rahoitettuja 
investointeja tai hankkeen osia voidaan tai aiotaan jälleenrahoittaa.  
 
6. Voidaanko aineettomia hankkeita (kuten koulutus, seuranta, tutkimus ja kehittäminen, 
verovähennykset) rahoittaa vihreillä joukkolainoilla kerätyillä varoilla? Miten sijoittajat voivat arvioida 
sijoituskohteiden hyväksyttävyyttä?  
Vihreällä joukkolainalla kerätyt varat voidaan käyttää hyväksyttävien vihreiden hankkeiden muiden kulujen 
rahoittamiseen tai jälleenrahoittamiseen, mikäli näistä aiheutuu selviä ympäristöhyötyjä. GBP-periaatteissa 
suositellaan, että liikkeeseenlaskijat käyttävät ulkopuolisia arviointeja, jotka auttavat sijoittajia arvioimaan, 
miten hyvin joukkolaina noudattaa GBP-periaatteiden neljää perusosiota, mukaan lukien rahoitettavien 
hankkeiden ympäristöhyödyt. 
 
 

IV. Yhteiskunnalliset ja kestävän kehityksen joukkolainat 
 
1. Jos kyseessä on joukkolaina, jolla rahoitetaan sekä yhteiskuntaa että ympäristöä hyödyttäviä 
hankkeita, kuten kestävää sosiaalista asuntotuotantoa, kestävää julkista liikennettä ja puhtaan veden 
saatavuutta, voiko lainan liikkeeseenlaskija vapaasti valita, määritelläänkö laina vihreäksi, 
yhteiskunnalliseksi vai kestävän kehityksen joukkolainaksi?  
Kyllä (kunhan joukkolaina on GBP- tai SBP-periaatteiden neljän pääosion mukainen). Liikkeeseenlaskijan 
tulee määritellä joukkolaina rahoitettujen hankkeiden ensisijaisten tavoitteiden perusteella. Jos 
liikkeeseenlaskijan päähuomion kohteena ovat hankkeen ympäristötavoitteet, laina pitää luokitella vihreäksi 
joukkolainaksi. Jos taas liikkeeseenlaskijan päähuomion kohteena ovat hankkeen yhteiskunnalliset tavoitteet, 
laina pitää luokitella yhteiskunnalliseksi joukkolainaksi. Sellaisille joukkolainoille, joilla rahoitetaan sekä 
yhteiskunnallisia että vihreitä hankkeita, on laadittu kestävän kehityksen lainoja koskevat ohjeet. 
Liikkeeseenlaskun pitää kuulua vain yhteen yllä mainituista kolmesta luokasta. Siksi liikkeeseenlaskijan ei 
pidä määrittää eri luokkia samalle joukkolainalle, vaikka vihreästä hankkeesta saattaa aiheutua 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja yhteiskunnallisista hankkeista ympäristöhyötyjä.  
 
2. Voiko liikkeeseenlaskija laskea liikkeeseen vihreän, yhteiskunnallisen tai kestävän kehityksen 
joukkolainan, jos kaikkia lainalla kerättyjä varoja ei ohjata vihreisiin ja/tai yhteiskunnallisiin 
hankkeisiin?  
Ei. Vihreällä, yhteiskunnallisella tai kestävän kehityksen joukkolainalla kerätyt varat on suunnattava 
kokonaisuudessaan vihreisiin tai yhteiskunnallisiin hankkeisiin. Koska hankkeita rahoitetaan hankkeiden 
edistymisen aikataulussa, osa joukkolainalla kerätyistä varoista saattaa aika ajoin olla kohdentamatta. 
Liikkeeseenlaskijoiden on selvästi ilmoitettava, mihin kohdentamattomat varat sijoitetaan väliaikaisesti.  
 
3. Onko yhteiskunnallisella joukkolainalla (social bond) ja joukkolainalla, jolla on yhteiskunnallisia 
vaikutuksia (social impact bond), jotain eroa?  
Joukkolainoja, joilla on yhteiskunnallisia vaikutuksia, kutsutaan myös pay-for-performance-lainoiksi. Yleensä 
niillä tarkoitetaan julkisen sektorin ja yksityisen yrityksen kumppanuutta, jossa lainojen kassavirrat riippuvat 
ennalta määriteltyjen, muiden kuin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Näiden lainojen ominaisuudet 
eroavat tyypillisen joukkolainan ominaisuuksista. Yhteiskunnalliset joukkolainat ovat sen sijaan joukkolainoja, 
joilla kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan uusien ja/tai käynnissä olevien myönteisiä yhteiskunnallisia 
hyötyjä tuottavien hankkeiden tai niiden osan rahoittamiseen tai jälleenrahoittamiseen ja jotka ovat SBP-
periaatteiden neljän perusosion mukaisia. 
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V. GBP- ja SBP-yhteisöön liittyminen 
 
1. Miten voin liittyä jäseneksi tai tarkkailijaksi GBP:hen tai SBP:hen ja käydä aktiivista vuoropuhelua 
yhteisön kanssa?  
Yhteisöt, jotka ovat mukana vihreiden, yhteiskunnallisten tai kestävän kehityksen joukkolainojen markkinoilla 
tai vihreässä ja yhteiskunnallisessa rahoituksessa yleisesti, ovat tervetulleita hakemaan GBP:n jäseniksi tai 
tarkkailijoiksi. Lisätietoja on jäsenyyden periaatteista kertovalla verkkosivulla. 
 
2. Miten Executive Committee valitaan?  
Executive Committeen muodostavat 24 yhteisöä, joihin kuuluu 8 sijoittajaa, 8 liikkeeseenlaskijaa ja 8 
järjestäjäpankkia. Executive Committeen jäsenistä puolet valitaan vuosittain jäsenten äänestyksellä ennen 
vuosikokousta hallintotapaa koskevien periaatteiden mukaisesti. 
 
3. Mitä työryhmiä on olemassa ja miten pääsen niihin mukaan?  
Työryhmiä on tällä hetkellä neljä (Green Projects Eligibility, Impact Reporting, Index and Database ja Social 
Bonds). Jäseniä, tarkkailijoita ja muita työryhmistä kiinnostuneita markkinaosapuolia pyydetään ottamaan 
yhteyttä Secretariatiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Greenbonds@icmagroup.org, 

socialbonds@icmagroup.org tai sustainabilitybonds@icmagroup.org. 
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