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UUSI 50 EURON SETELI

www.uudet-eurosetelit.eu
www.euro.ecb.europa.eu

UUSI 50 EURON SETELI: TURVATEKIJÄT

Helppo tarkastaa

Toisenkin eurosetelisarjan turvatekijät on helppo tarkastaa  TUNNUSTELE–KATSO–KALLISTELE-testin avulla.

Setelipaperi – Oikea setelipaperi kahisee ja tuntuu lujalta.
Kohokuviot – Setelin oikeassa ja vasemmassa päädyssä on lyhyitä kohoviivoja, jotka tuntuvat selvästi. Hallitseva kuva-aihe, kirjoitus ja isokokoinen setelin arvon osoittava 
numero tuntuvat niin ikään kohokuvioina.

Kasvokuvavesileima – Katso seteliä valoa vasten.  Vesileimassa näkyvät Europa-neidon kasvot, setelin arvo ja hallitseva kuva-aihe.
Kasvokuvaikkuna hologrammissa – Kun seteliä katsoo valoa vasten, läpikuultavaan ikkunaan ilmestyvät Europa-neidon kasvot, jotka näkyvät kummaltakin puolelta seteliä.

Hohtavanvihreä numero – Hohtavassa numerossa näkyy valojuova, joka liikkuu kallisteltaessa ylös ja alas. Numero myös vaihtaa väriä smaragdinvihreästä tummansiniseen.
Hologrammi – Hopeanhohtoisessa nauhassa näkyvät setelin arvo, hallitseva kuva-aihe ja euron tunnus €.
Kasvokuvaikkuna hologrammissa – Läpikuultavaan ikkunaan hologrammin yläosassa ilmestyvät Europa-neidon kasvot. Kun seteliä kallistelee, näkyviin tulee myös setelin  
arvo sateenkaaren värien ympäröimänä. Setelin takasivulla taas setelin arvo toistuu ikkunassa sateenkaaren väreissä.
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TOINEN EUROSETELISARJA: YLEISTÄ

Luotettava maksuväline  

Eurosetelit ja  -kolikot ovat olleet käytössä vuodesta 2002, 
ja nykyään niitä käyttää jo 338 miljoonaa ihmistä 
19 maassa. Yhteinen raha on siis vahva Euroopan 
yhdentymisen symboli. Euroja pidetään yhtenä 
luotettavimmista maksuvälineistä maailmassa, ja EKP:n 
tehtävänä on varmistaa, että niihin voidaan luottaa 
jatkossakin. Siksi euroseteleissä käytetään uusinta 
setelinvalmistustekniikkaa.

Mario Draghi
Euroopan keskuspankin pääjohtaja

ENSIMMÄINEN SARJA

TOINEN SARJA

Miksi tarvitaan uusi setelisarja? 
 
Setelien turvatekijöitä on tärkeää uudistaa ja parantaa aika ajoin, jotta seteleitä  
on vastaisuudessakin vaikea väärentää. Uudessa 50 euron setelissä on uutena 
turvatekijänä setelin molemmin puolin näkyvä kasvokuvaikkuna. Muitakin 
turvatekijöitä on parannettu, joten toisen sarjan setelit ovat entistäkin turvallisempia, 
ja niiden aitous on helppo tarkastaa. Myös setelien ulkoasua on uudistettu.

Uusi 50 euron seteli otetaan käyttöön 4.4.2017.

Lisätietoa on osoitteessa
www.uudet-eurosetelit.eu

Uusi sarja otetaan käyttöön vähitellen

Toisen sarjan setelit otetaan käyttöön usean vuoden aikana. Uudet 5, 10 ja 20 euron 
setelit ovat jo käytössä, ja uusia 50 euron seteleitä aletaan laskea liikkeeseen 4.4.2017. 
Uudet 100 ja 200 euron setelit on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 lopulla. 
Toiseen eurosetelisarjaan ei tule 500 euron seteliä. Syynä ovat epäilyt siitä, että
500 euron seteleitä käytetään usein laittomassa toiminnassa.

Ensimmäisen sarjan setelit pysyvät laillisina maksuvälineinä uusien setelien rinnalla.  
Ne eivät myöhemminkään menetä arvoaan, vaan eurojärjestelmän kansalliset 
keskuspankit vaihtavat niitä uusiin seteleihin rajoittamattoman ajan.

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.bsi.si

www.eestipank.ee

www.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.nbs.sk

www.suomenpankki.fi

www.lb.lt

www.dnb.nl

www.centralbankmalta.org

www.banque-france.fr

www.centralbank.ie

www.bank.lv

www.bportugal.pt

www.nbb.be

Lisätietoa euroseteleistä ja -kolikoista saa oman maan keskuspankista sekä Euroopan 

keskuspankista. Yhteystiedot:

Euroopan keskuspankki

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Saksa

Puhelin: +49 69 1344 7455 / Faksi: +49 69 1344 7401

Sähköposti: info@ecb.europa.eu

www.uudet-eurosetelit.eu

www.euro.ecb.europa.eu
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