
Vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä puhutaan nykyään paljon. Siksi on myös 

tärkeä tietää, miten se vaikuttaa liikematkojen ja tapahtumien ostamiseen, mitä hyötyä 

siitä on ja miksi sinunkin kannattaisi miettiä sitä. 

ICARUS-projekti on osa GBTA:n eli Global Business Travel Associationin toimintaa. 

GBTA on kansainvälinen liikematkayhdistys, joka kerää yhteen alan ammattilaiset, niin 

ostajat kuin myyjätkin. ICARUS on oikea paikka kaikille, jotka haluavat oppia, toimia, si-

toutua ja johtaa vastuullisesti. Alla on joitakin yleisimpiä kysymyksiä ICARUS-projektista. 

Mitä vastuullisuus tarkoittaa? 

Vastuullisuus tarkoittaa ihmisten, ympäristön ja taloudellisuuden huomioimista liiketoimin-

nassa. Sen voi selittää myös terveellisen taloudellisen tasapainon säilyttämiseksi ja ole-

massa olevien resurssien mukaan elämiseksi. 

Miten vastuullisuus näkyy liikematkustuksessa ja tapahtumissa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos laiminlyöt yhtä vastuullisuuden osa-aluetta, vaikuttaa se kaikkiin. Siksi liiketoiminnan 

kannattaa olla tasapainossa. Kyseessä ei ole lyhyen aikavälin projekti tai kertasuoritus 

vaan vastuullisuutta tulee kehittää toimintatapojen pysyvällä muutoksella ja pitkäjän-

teisellä työllä. 

Miksi minun yritykseni pitäisi tehdä jotain? 

On olemassa monta hyvää syytä, miksi liikematkoista ja tapahtumista vastaavien kannat-

taa huomioida vastuullisuus. 

 Monet maat ovat ottaneet käyttöön lakeja, jotka edellyttävät yrityksiltä toimen-

piteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

 Vastuullisuus on mainekysymys, ja sen laiminlyönti voi vahingoittaa brändiäsi. 

 Kaikkien tekoja tarvitaan. 

 Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu ohjaavat ihmisten käyttäytymistä. 

 

Lue lisää: www.gbtafoundation/ICARUS 

tai ota yhteyttä Bernard Harrop, Head of Sustainability,  

bharrop@gbtafoundation.org 
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”Kestävä kehitys  

on kehitystä,  

joka tyydyttää  

nykyhetken tarpeet 

viemättä tulevilta 

sukupolvilta  

mahdollisuutta  

tyydyttää omat 

tarpeensa.” 

(Brundtland, YK:n 

Ympäristön ja  

kehityksen maailman 

komissio)  

——–——— 

Vastuullisuuden  

kolme I:tä 

 

Ihmiset 

Matkustajien  

hyvinvoinnin täytyy 

olla tasapainossa  

matkan kulujen ja 

tärkeyden kanssa,  

jotta kohtaamisesta 

saa kaiken irti.  

 

Ilmasto 

Jos emme vähennä 

hiilijalanjälkeämme, 

pahimmat ilmaston-

muutosennusteet  

voivat toteutua.  

 

Indeksi 

Liikematkustuksen 

tulee kasvaa ja säilyä 

terveenä. Kun teemme 

älykkäitä valintoja  

matkustustarpeen ja  

-tavan suhteen, voim-

me tasapainottaa  

sen suhdetta  

vastuullisuuteen. 



Parhaat vinkit vastuullisempaan liikematkustukseen ja tapahtumahallintaan 

 Valitse älykkäästi. Kuluta kohtuudella ja suosi tuotteita, joilla on pieni hiilijalanjälki. 

 Vaikuta lähellä. Investoi sosiaaliseen vastuuseen ja tee yhteistyötä lähellä olevien yhteisöjen sekä  

kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. 

 Huomioi työntekijäsi. Huolehdi matkustajiesi turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 

 Vihreytä matkustusohjelmasi. Seuraa hiilijalanjälkeäsi, aseta sille vähennystavoitteita ja kompensoi. 

 Muista vastuullisuus myös hankintaketjussa. Voit huomioida sen jo palveluntuottajien valinnassa. 

 Aseta tavoitteet, mittarit ja seuranta. Niiden tulisi olla Spesifejä, Mitattavia, Aktivoivia, Realistisia ja 

Täsmäaikaisia eli SMART. 

 Viesti. Ole vuorovaikutuksessa sidosryhmiesi kanssa - niin sisäisten kuin ulkoistenkin. 

Miksi minun pitäisi osallistua? 

Vastuullisuuden huomioiminen matkustuspolitiikassa, hankinnoissa ja myynnissä tuottaa yrityksille  

seuraavia etuja: 

 innovoi 

 vähentää kustannuksia 

 parantaa laatua 

 parantaa mainetta 

 houkuttelee tasokasta työvoimaa 

 jne. 

Tutkimiemme esimerkkitapausten perusteella vastuullisuuden sisällyttäminen matkustusohjelmaan korreloi myös 

kustannussäästöjen kanssa. Lisäksi hyödyt vastuullisuustavoitteiden saavuttamisesta, hallinnoit riskejä, toimit vi-

rallisten säädösten mukaisesti ja säilytät parhaat työntekijät palveluksessasi. 

Esimerkki:  PricewaterhouseCoopers (PwC) 

 "PwC:n matkustustiimi on tehnyt paljon töitä tukeakseen yrityksen globaaleja vastuullisuus-aloitteita. Olem-

me erityisen ylpeitä viestintäsuunnitelmastamme, Matkustusmestareidemme tuesta ja panostuksesta sekä 

matkustajien sitoutumisesta. Aiomme kehittää edelleen uusia aloitteita ja parantaa edelleen liikematko-

jemme ja tapahtumiemme vastuullisuutta." Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 60 % verrattuna yleiseen 

lähtötasoon. 

 7 miljoonaa euroa ylimääräisiä kustannuksia saatu vältettyä vuosina 2009-2012. 

 60 liiketoimintayksikköä ja 4 000 osallistujaa mukana Hyvinvointipäivän alueellisissa ohjelmissa. 

Lisätietoa: www.gbtafoundation/ICARUS 

Lisää asiakasesimerkkejä: www.gbta.org/foundation/ICARUS/Pages/Education.aspx 

Ota yhteyttä: Bernard Harrop, Head of Sustainability at: bharrop@gbtafoundation.org  
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