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Johdanto 

 

Joukkolainoille, jotka ovat sekä vihreiden joukkolainojen 

periaatteiden (GBP) että yhteiskunnallisten joukkolainojen 

periaatteiden (SBP) mukaisia, on muodostunut omat 

markkinansa. Tämä kuvaa sellaisten joukkolainojen 

markkinoiden jatkuvaa kehitystä, joissa varojen käyttö on 

ratkaiseva tekijä. Yllä mainitut joukkolainat luokitellaan 

yleensä kestävän kehityksen joukkolainoiksi. Esimerkkejä 

tällaisista joukkolainoista löytyy Resource Centrestä 

osoitteessa www.icmagroup.org/gssbresourcecentre. 

 
Näiden ohjeiden tarkoituksena on vahvistaa sekä GBP- että 

SBP-periaatteiden merkitys tässä yhteydessä ja mahdollistaa 

periaatteiden mukaisten avoimuutta ja tietojen antamista 

koskevien ohjeiden soveltaminen kestävän kehityksen 

joukkolainojen markkinoilla. GBP- ja SBP-periaatteiden yhteiset 

neljä perusosiota ja niiden suositus ulkoisten selvitysten käytöstä 

ja vaikutusten raportoinnista koskevat siten myös kestävän 

kehityksen joukkolainoja. 

 
Tämän asiakirjan tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen 
joukkolainojen markkinoiden luotettavuutta ja varmistaa, että 
liikkeeseenlaskijat pystyvät varautumaan sijoittajien odotuksiin ja 
täyttämään ne. Tavoitteena on luoda edellytykset sille, että 
sijoittajien saatavilla on tarvittavat tiedot odotettujen ja 
toteutuneiden positiivisten ympäristövaikutusten ja 
yhteiskunnallisten vaikutusten selvittämiseksi ja arvioimiseksi. 
Tämä asiakirja on tarkoitettu myös tukemaan lainojen järjestäjiä 
edistämällä tietojen ja menettelytapojen julkistamista. 

 
 

Kestävän kehityksen joukkolainan 

määritelmä  

Kestävän kehityksen joukkolainat ovat joukkovelkakirjalainoja, 

joilla nostetut varat käytetään kokonaisuudessaan sellaisten 

hankkeiden rahoittamiseen tai jälleenrahoittamiseen, joissa 

yhdistyvät vihreät ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Kestävän 

kehityksen joukkolainat noudattavat GBP- ja SBP-

periaatteiden neljää perusosiota. GBP-periaatteet koskevat 

erityisesti sijoituskohteena olevia vihreitä hankkeita ja SBP-

periaatteet sijoituskohteena olevia yhteiskunnallisia hankkeita. 

 
Tietyillä yhteiskunnallisilla hankkeilla voi olla ympäristöä 

hyödyttäviä lisähyötyjä ja tietyillä vihreillä hankkeilla voi 

olla yhteiskunnallisia lisähyötyjä. Liikkeeseenlaskijan 

tulee määritellä vihreällä, yhteiskunnallisella tai kestävän 

kehityksen joukkolainalla nostettujen varojen käyttö 

rahoitettavien hankkeiden ensisijaisten tavoitteiden 

perusteella. 

 
On syytä huomata, että kestävän kehityksen joukkolainoiksi ei 

voida kutsua joukkolainoja, jotka eivät ole GBP-periaatteiden 

neljän perusosion mukaisia. 

 

Resource Centre 
 

Suositellut mallipohjat ja muu vihreiden, yhteiskunnallisten ja 

kestävän kehityksen joukkolainojen materiaali ovat saatavilla 

Resource Centressä osoitteessa 

www.icmagroup.org/gssbresourcecentre. Täytetyt 

mallipohjat voi julkaista verkossa markkinatietoina Resource 

Centren sivuilla. Ohje löytyy yllä mainitusta linkistä. 

 
 

Vastuuvarauma 
 

Kestävän kehityksen joukkolainoja koskevat ohjeet 

(Sustainability Bond Guidelines) ovat vapaaehtoiset 

prosesseja koskevat ohjeet. Ne eivät ole tarjous ostaa tai 

myydä arvopapereita ja joita ei ole tarkoitettu minkäänlaiseksi 

kestävän kehityksen joukkolainoja tai muita arvopapereita 

koskevaksi neuvonnaksi (veroihin, juridiikkaan, ympäristöön, 

kirjanpitoon tai säännöksiin liittyvä neuvonta). Kestävän 

kehityksen joukkolainoja koskevista ohjeista ei synny 

kenellekään henkilölle, julkisyhteisölle tai yksityiselle 

yritykselle mitään oikeuksia tai velvollisuuksia. 

Liikkeeseenlaskijat soveltavat kestävän kehityksen 

joukkolainoja koskevia ohjeita ja ottavat ne käyttöön 

vapaaehtoisesti ja itsenäisesti, niille ei synny ohjeiden vuoksi 

mitään velvollisuuksia tai oikeuksia ja ne vastaavat yksin 

päätöksestään laskea liikkeeseen kestävän kehityksen 

joukkolainoja. Kestävän kehityksen joukkolainojen järjestäjät 

eivät ole vastuussa, jos liikkeeseenlaskijat eivät noudata 

kestävän kehityksen joukkolainoihin ja niillä nostettujen 

varojen käyttöön liittyviä sitoumuksiaan. Mikäli sovellettavien 

lakien, asetusten ja määräysten ja kestävän kehityksen 

joukkolainoja koskevien ohjeiden välillä on ristiriitoja, 

noudatetaan asianomaisia paikallisia lakeja, asetuksia ja 

määräyksiä. 
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