
Mikä on ICARUS-projekti? 

ICARUS-projekti on osa kansainvälisen Global Business Travel Association-yhdistyksen 

(GBTA) toimintaa. Se on liikematkustusalan kansainvälisesti tunnetuin ja arvostetuin 

vastuullisuusohjelma. 

Tavoitteenamme on rohkaista liikematkojen ja tapahtumien ostajia ja palveluntuottajia 

ottamaan vastuullinen liiketoiminta yleisesti osaksi hallitustoimintaa. 

ICARUS-projekti tukee kaikkia alan ammattilaisia, jotka haluavat oppia, toimia, sitoutua ja 

johtaa vastuullisesti. 

 

Mitä ICARUS-projekti tekee? 

ICARUS-projekti tuottaa monipuolisia toimintoja, jotka auttavat alaa kehittämään vastuul-

lisuusohjelma. Nämä hyödyttävät yrityksiä myös taloudellisesti. 

Tarjoamme nettikoulutuksia, esimerkkejä parhaista toimintatavoista, tutkimustietoa, koulu-

tusta, vastuullisen matkustuksen foorumeita sekä tunnustuspalkintoja ja sertifikaatteja. 

Jos sinä ja yrityksesi haluatte säästää matka- ja tapahtumakuluissa SEKÄ 

toimia vastuullisesti, ICARUS-projekti on teitä varten. 

 

Miten ICARUS-projekti toimii? 

Projektia vetää GBTA:n vastuullisuusjohtaja. Hänen tukenaan ovat vapaaehtoisista 

muodostuvat komiteat eri alueilla maailmaa. Tällä hetkellä komiteoita toimii Pohjois-

Amerikassa, Euroopassa ja Australiassa / Uudessa-Seelannissa. 

 

Mikä on ICARUS-projektin vastuullisuuskomitean rooli? 

Alueelliset vastuullisuuskomiteat muodostuvat matkapalveluiden ostajista, tuottajista, 

välittäjistä, tutkijoista ja asiantuntijoista. Jäsenet tarjoavat projektin käyttöön ammatti-

taitonsa ja johtamistaitonsa sekä osallistuvat koulutustilaisuuksiin ja verkostotapaamisiin. 

Aluetapaamisia pidetään kuukausittain puhelin- tai videoneuvotteluina. Paikallisissa 

tilaisuuksissa jäsenet voivat tavata myös kasvotusten. 

Osallistuminen ei vaadi sinulta liikaa: kunnioitamme kiinnostustasi ja käytämme 

aikaasi järkevästi. 

 

Miksi minun pitäisi liittyä komiteaan? 

Vapaaehtoisesta komiteatyöstä on sinulle paljon henkilökohtaista ja ammatillista hyötyä. 

Jatkuva oppiminen ja osallistuminen vastuullisuustyöhön tuo uskottavuutta sinulle ja yri-

tyksellesi ja voi parantaa työtuloksiasi. 

Työskenteleminen paremman tulevaisuuden puolesta voi myös edistää henkilökohtaisia 

ja ammatillisia päämääriäsi ja työmahdollisuuksiasi. Lisäksi se on hauskaa. 

Lisätietoa: www.gbtafoundation/ICARUS 

Ota yhteyttä: Bernard Harrop, Head of Sustainability at:  

bharrop@gbtafoundation.org 

Project ICARUS 

Responsible Travel 

Series 

Hyödynnä parhaat vastuullisuuskäytännöt ja 
pienennä samalla matkakulujasi 

Asiakasesimerkkejä 
 

Microsoft 

Yritys on noudattanut 

liikematkustuksessaan 

vastuullista lähesty-

mistapaa jo yli neljä 

vuotta:  

 Kulut vähentyneet 

yli 9 milj. $ 

 Hiilijalanjälki 

pienentynyt 35 

prosentista 25 

prosenttiin yri-

tyksen kokonaishii-

lidioksidipäästöistä 

 Tuottavuus paran-

tunut 160 000 h. 

 

PwC 

"Kiitos viestintäsuun-

nitelmamme, Matkus-

tusmestareidemme 

panostuksen ja mat-

kustajiemme sitou-

tumisen: 

 Hiilidioksidipäästöt 

vähentyneet 60 % 

verrattuna yleiseen 

lähtötasoon. 

 7 milj. € kustannuk-

sia vältetty v. 2009-

2012. 

 60 liiketoiminta-

yksikköä ja 4 000 

osallistujaa mukana 

Hyvinvointipäivän 

alueellisissa 

ohjelmissa. 

Aiomme jatkaa uusien 

aloitteiden kehitämistä 

ja vastuullista liikemat-

kustusta." 



Mikä on ICARUS-kultamitali? 

ICARUS-projektin vastuullisuuden kultamitaliohjelma palkitsee ostajia 

ja palveluntuottajia, jotka noudattavat tasokkaita vastuullisuusohjelmia 

ja näyttävät hyvää esimerkkiä alalle. 

Etsimme yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet tekemään vastuullisuudesta ydintoimintaansa ja 

ryhtyneet toimenpiteisiin parhaiden toimintamallien toteuttamiseksi yritykselleen, mat-

kustajille ja asiakkaille. 

Matkaostajille, alan ammattilaisille, palveluntuottajille ja -välittäjille on jokaiselle oma kul-

tamitaliohjelmansa. Kultamitalihakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti ja ne ovat voimassa 

kolme vuotta ennen kuin ne pitää uusia. Kyseessä ei ole kilpailu. 

 

Mitä ovat Outstanding Achievement -palkinnot? 

ICARUS-projektin Outstanding Achievement -palkinto on alan ar-

vostetuin huomionosoitus. 

Palkinnolla annetaan tunnustusta yrityksille ja alan ammattilaisille, 

jotka ovat osoittaneet johtajuutta, innovatiivisuutta, luovuutta ja si-

toutumista kehittäessään vastuullisuusohjelmia, tuotteita tai palveluita missä tahansa alla 

mainituista kategorioista. 

Haemme ainutlaatuisuutta, edelläkävijyyttä, toimintatapojen uudistamista ja erinomaisia 

saavutuksia. 

Palkintoja jaetaan vuosittain aluekohtaisesti seuraavista kategorioista: 

* Matkaostaja – liikematkustuksen ja tapahtumien ostajat ja hankinnoista vastaavat 

* Matkustuksen ammattilainen – yksittäinen henkilö tai tiimi matkustusalalta 

* Matkapalveluiden tuottaja – Esimerkiksi lentoyhtiöt, junayhtiöt, hotellit, maapalve-

luiden tuottajat jne. 

* Välittäjät ja tukipalveluiden tuottajat - Esimerkiksi teknologiapalvelut, liikemat-

katoimistot, maksupalvelut, varauspalvelut 

  

Miksi minun kannattaisi hakea kultamitalia tai Outstanding Achievement -

palkintoa? 

ICARUS-projektin tunnustukset ovat arvostetuimpia ja tunnustetuimpia liikematka- ja 

tapahtumamarkkinoilla ympäri maailmaa. 

Tunnustus on kiistaton osoitus yrityksesi sitoutumisesta vastuulliseen liiketoimintaan, ja 

se tuo arvostusta ja menestystä alalla. Henkilökohtaisella tasolla se tuo uskottavuutta ja 

edistää päämääriäsi ja työmahdollisuuksiasi. 

Lisätietoa: www.gbtafoundation/ICARUS 

Ota yhteyttä: Bernard Harrop, Head of Sustainability at:  

bharrop@gbtafoundation.org 

Project ICARUS 

Responsible Travel 

Series 

ICARUS-projekti palkitsee parhaat käytännöt 

Carlson Wagonlit Trav-

el sai ensimmäisenä 

liikematkatoimistona 

kultamitalin vastuulli-

sesta toiminnastaan 

Isossa-Britanniassa ja 

Irlannissa. 

"Tämä huomionosoi-

tus on tärkeä CWT:lle, 

sillä se on julkinen 

tunnustus niistä 

toimenpiteistä, mitä 

olemme tehneet 

vastuullisen 

liiketoiminnan eteen.  

Tämän myötä olemme 

myös voineet työsken-

nellä yhdessä muiden 

samoin ajattelevien 

organisaatioiden 

kanssa." 


