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Hinnoitteluluokat / Price categories 

 

Kansalliset lisenssi-
luokat 

National license 
categories Hinta / Price 

 

Luokka 0: Rekisteröinti yleis-
hyödyllisille organisaatioille, 
jotka edistävät FSC:tä, mutta 
eivät myy FSC-sertifioituja 
tuotteita, ja verkkokaupoille, 
joiden FSC-sertifioitujen tuot-
teiden liikevaihto on alle 3000 
€/vuosi. 

Category 0: Registration for 
non-profit organizations that 
promote FSC but do not sell 
FSC certified products. And, 
for online retailers with a turn-
over for FSC certified prod-
ucts being less than 3000 € 
per year. 

0 EUR 

 

Luokka 1: Vain rekisteröinti / 
Verkkokaupat. 

Category 1: Registration for 
online retailers. 120 EUR 

 

Luokka 2: Rekisteröinti ja 
enintään 5 mainonnan hyväk-
syntää vuodessa. 

Category 2: Registration and 
max 5 annual approvals. 240 EUR 

 

Luokka 3: Rekisteröinti ja 
enintään 15 mainonnan hy-
väksyntää vuodessa. 

Category 3: Registration and 
max 15 annual approvals. 510 EUR 

 

Luokka 4: Rekisteröinti ja ra-
joittamaton määrä mainonnan 
hyväksyntäkertoja vuodessa. 

Category 4: Registration and 
unlimited annual approvals. 840 EUR 

 

Luokka 5: Itsenäinen 
hyväksyntä. Category 5: Self-approval. 1040 EUR 

 

Kansainväliset 
lisenssiluokat 

International li-
cense categories  Hinta / Price 

 

Luokka 6: Kansainvälinen li-
senssi (<2 kieltä, enintään 5 
hyväksyntää vuodessa). 

Category 6: International li-
cense (< 2 languages, max 5 
approvals). 

750 EUR 

 

Luokka 7: Kansainvälinen li-
senssi (<5 kieltä, enintään 5 
hyväksyntää vuodessa). 

Category 7: International cli-
ents (< 5 languages, max 5 
annual approvals). 

1125 EUR 

 

Luokka 8: Kansainvälinen li-
senssi (<10 kieltä, enintään 5 
hyväksyntää vuodessa). 

Category 8: International li-
cense (< 10 languages, max 5 
annual approvals). 

1500 EUR 

 

Luokka 9: Kansainvälinen li-
senssi (<10 kieltä, enintään 
15 hyväksyntää vuodessa). 

Category 9: International li-
cense  (< 10 languages, max 
15 annual approvals). 

2250 EUR 
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Luokka 10: Kansainvälinen li-
senssi (>15 kieltä, enintään 5 
hyväksyntää vuodessa). 

Category 10: International li-
cense (> 15 languages, max 5 
annual approvals). 

2625 EUR 

 

Luokka 11: Kansainvälinen li-
senssi (<15 kieltä, rajoittama-
ton määrä hyväksyntiä vuo-
dessa). 

Category 11: International li-
cense  (< 15 languages AND 
flat rate for unlimited number 
of approvals per year). 

3750 EUR 

 

Luokka 12: Kansainvälinen li-
senssi (>15 kieltä, rajoittama-
ton määrä hyväksyntiä vuo-
dessa). 

Category 12: International li-
cense (> 15 languages AND 
flat rate for unlimited number 
of approvals per year). 

5250 EUR 

 

Luokka 13: Kansainvälinen li-
senssi (>15 kieltä, itsenäinen 
hyväksyntä). 

Category 13: International li-
cense (> 15 languages, 
selfapproval). 

2250 EUR 

 

Luokka 14: Kansainvälinen li-
senssi (<5 kieltä, itsenäinen 
hyväksyntä). 

Category 14: International li-
cense (< 5 languages, selfap-
proval). 

1500 EUR 

 

*       Hyväksyntäkertojen 
määrä, joka määrittää valitta-
van kategorian, perustuu 
markkinoitavien tuotteiden 
määrään julkaisuissa (verkko-
sivut, katalogit, esitteet jne.). 1 
hyväksyntä = 1 julkaisu jossa 
FSC-sertifioituja tuotteita enin-
tään viideltä eri toimittajalta. 

*       The number of approv-
als, which determines the se-
lected category, is based on 
the numbers of products to be 
marketed in publications 
(webshops, catalogues, bro-
chures etc.) and the number 
of suppliers. 1 approval = 1 
publication with FSC certified 
products from maximum 5 
suppliers. 

  
 

 
 

 


