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JOHDANTO

Uudet 10 euron setelit otetaan käyttöön kaikkialla euroalueella 23.9.2014.   Toisesta eurosetelisarjasta on 
jo aiemmin otettu käyttöön 5 euron seteli (2.5.2013), ja eurojärjestelmä – eli Euroopan keskuspankki ja 
euroalueen kansalliset keskuspankit – vaihtaa vähitellen loputkin eurosetelit uusiin.

Liikkeessä olevien yli 15 miljardin eurosetelin yhteenlaskettu arvo on yli 900 miljardia euroa. Niiden 
vaihtaminen uusiin on pitkällinen hanke, jonka tarkoituksena on varmistaa setelien luotettavuuden 
säilyminen. Uudistettujen turvatekijöiden ansiosta euroalueen 334 miljoonaa asukasta voivat luottaa 
setelien turvallisuuteen jatkossakin. Lisäksi toisen sarjan eurosetelit ovat uuden teknologian vuoksi 
aiempaa kestävämpiä ja pitkäikäisempiä.

Toisen eurosetelisarjan seteleissä on uusia turvatekijöitä, joiden ansiosta seteleitä on entistäkin vaikeampi 
väärentää. Setelien vesileimassa ja hologrammissa on uutena piirteenä kreikkalaisesta mytologiasta tutun 
Europa-neidon kasvokuva. Lisäksi seteleissä on nyt hohtavanvihreä numero, joka vaihtaa kallisteltaessa 
väriä smaragdinvihreästä tummansiniseen.

Toisen sarjan eurosetelien aihepiirinä ovat arkkitehtoniset tyylisuunnat Euroopan kulttuurihistorian eri 
aikakausilta, kuten jo vuonna 2002 liikkeeseen lasketussa ensimmäisessä eurosetelisarjassa. Euroopan 
kartta ja sillat molempien sarjojen seteleissä kertovat siitä, miten yhteinen raha yhdistää eurooppalaisia. 
Euro on käytössä jo 18:ssa Euroopan unionin maassa.

Uuden 10 euron setelin ulkoasun julkisti Euroopan keskuspankissa 13.1.2014 EKP:n johtokunnan jäsen 
Yves Mersch.

Eurosetelien ulkoasuun voi tutustua lähemmin osoitteessa www.uudet-eurosetelit.eu.

Lisätietoja saa EKP:stä ja eurojärjestelmän kansallisista keskuspankeista.
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Uusissa euroseteleissä on entistä kehittyneempiä 
turvatekijöitä, jotka edustavat uusinta setelien valmistus- ja 
suojaustekniikkaa.  Toisen sarjan setelien hologrammissa ja 
vesileimassa näkyy uutena piirteenä kreikkalaisesta 
mytologiasta tutun Europa-neidon kasvokuva, minkä vuoksi 
setelisarjaa kutsutaan myös Europa-sarjaksi. 

Uusi 10 euron seteli otetaan käyttöön 23.9.2014. Uusia 
euroseteleitä kehitetään, jotta niistä voidaan tehdä entistä 
turvallisempia. Kehitystyö jatkuu koko ajan, sillä EKP:llä ja 
kansallisilla keskuspankeilla on velvollisuus varmistaa 
eurosetelien turvallisuus uudistamalla ja parantamalla 
säännöllisesti niiden turvatekijöitä. Lisäksi toisen 
eurosetelisarjan pienissä seteleissä on suojaava pinnoite, 
jonka ansiosta setelit ovat aiempaa kestävämpiä eivätkä 
kulu yhtä helposti kuin ennen. Niitä ei siis tarvitse korvata 
uusilla yhtä tiheään kuin aiemmin, mikä säästää sekä 
luontoa että kustannuksia.

Toisen setelisarjan setelit otetaan käyttöön 
suuruusjärjestyksessä, eli 10 euron setelin jälkeen on 
vuorossa 20 euron seteli. Uudessa sarjassa on samat 
seteliarvot kuin vanhassa: 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 
500 euroa.

TOINEN EUROSETELISARJA   
(EUROPA-SARJA)

Toisen eurosetelisarjan ulkoasu pohjautuu ensimmäiseen sarjaan. Aihepiirinä säilyy ”aikakaudet ja tyylisuunnat”, ja 
myös hallitsevat värit pysyvät ennallaan. Ulkoasua on kuitenkin hieman muutettu paranneltuja turvatekijöitä varten. 
Näin uudet eurosetelit on myös helppo erottaa ensimmäisen sarjan seteleistä. Eurosetelien ulkoasun uudistajaksi 
valittiin Berliinissä toimiva setelisuunnittelija Reinhold Gerstetter. Uusissa seteleissä on otettu huomioon EU:hun 
vuoden 2002 jälkeen liittyneet maat: Euroopan kartalla näkyvät myös Malta ja Kypros. Lisäksi sana ”euro” on 
painettu paitsi latinalaisin ja kreikkalaisin myös kyrillisin aakkosin ja lyhenteen ”EKP” erikielisiä kirjoitusasuja on 
seteleissä kaikkiaan yhdeksän (ensimmäisen sarjan seteleissä viisi).
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UUSI 10 EURON SETELI

ENSIMMÄISEN SARJAN 10 EURON SETELI

1  CDS-järjestelmä (Counterfeit Deterrence System) on väärentämisentorjuntajärjestelmä, jolla estetään suojattujen setelien kuvien käsittely ja tulostaminen tietokoneelta. 
Sen on kehittänyt 32 keskuspankin muodostama kansainvälinen Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG).

Toisen sarjan eurosetelien uudet turvatekijät on helppo löytää.

Eurosetelien kuvia laillisiin ammatillisiin tarkoituksiin jäljentäviä käyttäjiä varten EKP on tuottanut digitaalisia eurosetelikuvia 
(resoluutio 300 dpi, tiedostomuoto  TIFF, kuvissa teksti ”Specimen”), jotka eivät laukaise CDS-järjestelmää1. Kuvia saa käsitellä vain 
laitteistoilla, joissa  on CDS-järjestelmä. Saadakseen näitä kuvia käyttäjien on allekirjoitettava salassapitovakuutus.  Tarvittavan 
lomakkeen saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ecb.europa.eu.

Ensimmäisen sarjan 10 euron seteli: takasivuEnsimmäisen sarjan 10 euron seteli: etusivu

32 2

Toisen sarjan 10 euron seteli: etusivu Toisen sarjan 10 euron seteli: takasivu
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 3  KALLISTELE

  Uutta:
Etusivun vasemmassa ja oikeassa päädyssä on lyhyitä kohoviivoja.

Setelipaperi – Oikea setelipaperi kahisee ja tuntuu lujalta.
Kohokuviot –  Hallitseva kuva-aihe, kirjoitus ja isokokoinen setelin arvon osoittava numero tuntuvat kohokuvioina. 

Hologrammi –  Kun seteliä kallistelee, oikealla olevassa hopeanhohtoisessa nauhassa näkyvät mm. setelin arvo ja euron tunnus €.

Vesileima – Kun seteliä katsoo valoa vasten, näkyviin tulee 
haamukuva, jossa erottuvat mm.  setelin arvo ja ikkuna. 

Toisenkin eurosetelisarjan turvatekijät on helppo tarkastaa ilman apuvälineitä  TUNNUSTELE–KATSO–KALLISTELE-testin avulla. 
Turvatekijöiden uudet piirteet erottuvat helposti.

HELPPO TARKASTAA 

 1  TUNNUSTELE

 2  KATSO

  Uutta: hohtavanvihreä numero
Kun seteliä kallistelee, hohtavassa numerossa 
setelin vasemmassa alakulmassa näkyy valojuova, 
joka siirtyy ylös ja alas. Numero myös vaihtaa 
väriä smaragdinvihreästä tummansiniseen.

  Uutta: kasvokuvahologrammi
Hologrammissa näkyvät Europan kasvot sekä 
ikkuna. 

Turvalanka – Kun seteliä katsoo valoa vasten, turvalanka 
erottuu tummana raitana. Siinä näkyy valkoisella värillä ja hyvin 
pienellä setelin arvon osoittava numero.

  Uutta: kasvokuvavesileima 
Vesileimassa näkyvät Europan kasvot.   

  Uutta:
Turvalangassa näkyy euron tunnus €.
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EUROTIEDOTUSKAMPANJA

Uuden 10 euron setelin käyttöönottoaikataulu:

Uudet turvatekijät ovat tehokkaita vain, jos suuri yleisö tunnistaa ne helposti.  Tunnistamisen helpottamiseksi eurojärjestelmä järjestää 
uudesta eurosetelisarjasta koko euroalueen laajuisen tiedotuskampanjan vuonna 2014. 

Tarkempia tietoja on verkkosivuilla www.uudet-eurosetelit.eu.

Setelinkäsittelylaitteiden valmistajille ja laitetoimittajille suunnattu kumppanuusohjelma 
käynnistyy. 

26.11.
2013
26.11.

Verkkosivuilla www.uudet-eurosetelit.eu julkaistaan peli, jossa tavoitteena on paljastaa uuden 
10 euron setelin turvatekijät. 

16.12. 
2013
16.12. 

Uuden 10 euron setelin ulkoasu julkistetaan Euroopan keskuspankissa Frankfurt am Mainissa, 
ja euroseteleistä kertovat verkkosivut (ml. Euro Cash Academy) päivitetään.

13.1. 
2014
13.1. 

Uusi 10 euron seteli on nähtävissä euronäyttelyssä Saarbrückenissä lähellä Ranskan ja Saksan 
rajaa. 

15.1.–31.3. 
2014

15.1.–31.3. 

Kansalliset keskuspankit jakavat uudesta 10 euron setelistä kertovia julkaisuja liikepankeille, 
poliisille, kauppakamareille, ammattiliitoille jne.

Huhtikuussa 
2014

Huhtikuussa 

Uudesta 10 euron setelistä kertovia esitteitä jaetaan 3 miljoonaan liikkeeseen euroalueella, ja 
liikkeitä kehotetaan päivittämään laitteensa. 

Kesäkuussa
 2014

Kesäkuussa

EKP:n YouTube-sivulla julkaistaan video, jossa opastetaan tarkastamaan uuden 10 euron 
setelin turvatekijöitä. 

1.9. 
2014 
1.9. 

Uudet 10 euron setelit lasketaan liikkeeseen.
23.9. 
2014
23.9. 
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TOISEN SARJAN 
KÄYTTÖÖNOTTO

 Uudet eurosetelit lasketaan liikkeeseen vähitellen usean 
vuoden aikana. Ensimmäisenä otettiin käyttöön 5 euron 
seteli vuonna 2013. Seuraavana on vuorossa 10 euron seteli 
syyskuussa 2014, ja siitä edetään järjestyksessä yhä suurempiin 
seteleihin. Uudessa sarjassa on samat seteliarvot kuin vanhassa: 
5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 euroa.

 Toisen sarjan muiden setelien tarkka liikkeeseenlaskuajankohta 
päätetään ja ilmoitetaan myöhemmin.

 Setelinkäsittelylaitteiden valmistajat ja muut laitetoimittajat on 
otettu mukaan uuden eurosetelisarjan kehittämisprosessiin, jotta 
ne pystyisivät valmistautumaan uusien setelien käyttöönottoon 
mahdollisimman hyvin.

 Toisen sarjan seteleissä on uudenlaisia, aiempaa 
kehittyneempiä turvatekijöitä, joiden ansiosta seteleitä on entistä 
hankalampi väärentää.

 Uusien 10 euron setelien rinnalla lasketaan vielä liikkeeseen 
ensimmäisen sarjan 10 euron seteleitä usean kuukauden ajan, 
kunnes varastot on käytetty loppuun. Hyväkuntoiset vanhan 
sarjan eurosetelit pidetään käytössä uusien rinnalla.

 Ajankohta, jolloin ensimmäisen sarjan eurosetelit lakkaavat 
olemasta laillisia maksuvälineitä, ilmoitetaan hyvissä ajoin. 
Ensimmäisen sarjan eurosetelit eivät silloinkaan menetä arvoaan, 
vaan eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit vaihtavat niitä 
uusiin seteleihin rajoittamattoman ajan.

 Käyttöönotto lyhyesti:

Eurojärjestelmä on päättänyt sisällyttää toisen eurosetelisarjan vesileimaan ja hologrammiin 
kreikkalaisesta mytologiasta tutun Europa-neidon kasvot. Kasvokuva on peräisin Louvren 
kokoelmissa olevasta yli 2 000 vuotta vanhasta maljakosta, joka on löydetty Etelä-Italiasta. Europa-
neidolla on selkeä yhteys Eurooppaan maanosana, minkä vuoksi Europan kasvokuva sopii uusiin 
euroseteleihin erityisen hyvin. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisillä on luontainen 
kyky tunnistaa kasvoja. Kasvokuvia onkin perinteisesti käytetty setelien kuva-aiheina eri puolilla 
maailmaa.

Europa-neito 

Näkövammaisille suunnatut ominaisuudet 

Toisen eurosetelisarjan suunnittelussa oli mukana näkövammaisten edustajia, ja yhteistyön tuloksena myös näkövammaiset 
pystyvät tunnistamaan setelit vaivattomasti.  Arvoltaan suuret setelit ovat suurimpia myös kooltaan. Lisäksi uuden sarjan setelien 
päädyissä on selvästi tuntuvia kohoviivoja. Myös setelin arvon osoittava numero tuntuu kohokuviona setelien etusivulla,  
ja suuren kokonsa vuoksi se erottuu visuaalisestikin aiempaa selvemmin.   Toisen sarjan setelien väritys on samankaltainen kuin 
ensimmäisessä sarjassa, mutta värit ovat voimakkaampia ja eri seteliarvot erottuvat helpommin toisistaan.
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Eurojärjestelmä tekee paljon työtä varmistaakseen, että 
suuri yleisö ja rahaa ammatissaan käsittelevät osaavat 
erottaa aidot setelit väärennöksistä. Se myös varmistaa, että 
setelinkäsittelylaitteet tunnistavat väärennökset luotettavasti ja 
poistavat ne kierrosta.

Vuoden 2013 alkupuoliskolla kierrosta poistettiin kaikkiaan
317 000 euroseteliväärennöstä.   Verrattuna liikkeessä 
olevien aitojen eurosetelien määrään (15,1 miljardia seteliä) 
väärennösten määrä on edelleen hyvin pieni.

Väärennösten määrä ei tällä hetkellä aiheuta huolta, mutta EKP:n 
ja euroalueen kansallisten keskuspankkien on oltava jatkuvasti 
valppaina ja tehtävä setelien väärentämisestä mahdollisimman 
hankalaa. 

EKP tekee myös tiivistä yhteistyötä Euroopan komission (jonka 
vastuulla on tiedottaminen eurokolikkoväärennöksistä) sekä 
Europolin, Interpolin ja kansallisten poliisiviranomaisten kanssa. 
Lisäksi pyritään varmistamaan, että suuri yleisö tuntee setelien 
turvatekijät mahdollisimman hyvin.

VÄÄRENNÖSTEN TORJUNTA 

Tehokasta väärennösten torjuntaa

Kierrosta poistettujen 
euroseteliväärennösten
lukumäärät vuodesta 2002
vuoden 2013 puoliväliin
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KUMPPANUUSOHJELMA
LAITTEIDEN PÄIVITTÄMINEN 

Kumppanuusohjelmassa mukana olevat toimijat pystyvät 
varmistamaan, että laitteet tunnistavat toisen eurosetelisarjan 
setelit alusta alkaen. 

Setelinkäsittelylaitteiden valmistajat ja laitemyyjät jakavat 
tiedotusmateriaalia eteenpäin ja valmistautuvat uusien setelien 
käyttöönottoon hyvissä ajoin. 

Setelinkäsittelylaitteiden ja aitouden tarkastamisessa 
käytettävien laitteiden käyttäjiä kehotetaan olemaan yhteydessä 
laitetoimittajiin ja laitevalmistajiin. Ennen laitehankintojen 
tekemistä kannattaa varmistaa laitteiden toimittajilta, että laitteet 
voidaan päivittää hyväksymään uudet setelit. 

Euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmän kansalliset 
keskuspankit tekevät yhteistyötä rekisteröityneiden kumppanien 
ja muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa helpottaakseen 
valmistautumista uusien setelien käyttöönottoon.

Ulkoasun julkistamisen jälkeen uusia 10 euron seteleitä voi saada 
lainaksi laitteiden testaamista ja päivittämistä varten.

Luettelo eurojärjestelmän keskuspankkien testaamista 
setelinkäsittelylaitteista ja aitouden tarkastamisessa käytettävistä 
laitteista, jotka tunnistavat uudet 5 euron setelit, on saatavilla 
EKP:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/euro/
cashprof/cashhand/recycling/html/tested.fi.html. Luetteloon 
päivitetään alkuvuodesta 2014 tiedot eurojärjestelmän 
keskuspankkien testaamista laitteista, jotka tunnistavat uudet  
 10 euron setelit.  

Uuden 5 euron setelin käyttöönoton yhteydessä 
tiedotusvälineet kertoivat, että osa lippu- ja myyntiautomaateista 
ja aitouden tarkastamisessa käytettävistä laitteista ei hyväksynyt 
uusia seteleitä.

Eurojärjestelmä haluaa parantaa tiedonkulkua ja varmistaa, että 
laitteet päivitetään hyvissä ajoin kaikkialla euroalueella. Siksi se 
käynnisti kumppanuusohjelman 26.11.2013 seminaarissaan 
Brysselissä.

Kumppanuusohjelmassa setelinkäsittelylaitteiden valmistajat, 
toimittajat ja käyttäjät pääsevät tutustumaan monenlaisiin 
opetusmateriaaleihin. Suurin osa materiaaleista käännetään 
kaikille EU:n virallisille kielille. 

Kumppanuusohjelman avulla EKP ja kansalliset keskuspankit

 jakavat runsaasti tietoa setelinkäsittelylaitteiden ja aitouden 
tarkastamisessa käytettävien laitteiden päivittämisestä ennen 
uusien setelien käyttöönottoa

 järjestävät tapahtumia, joissa valmistaudutaan uuden 
10 euron setelin käyttöönottoon

 toimittavat kumppaneille digitaalista, audiovisuaalista ja 
painettua tiedotusmateriaalia 22:lla Euroopan unionin virallisella 
kielellä jaettavaksi eteenpäin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.fi.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.fi.html
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KUMPPANUUSOHJELMAN  
AIKATAULU
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EKP järjestää Brysselissä seminaarin 
laitevalmistajille ja laitteiden
toimittajille.

Uuden 10 euron setelin 
ulkoasu julkistetaan 
Frankfurtissa.

Uusia 10 euron seteleitä lainataan 
laitevalmistajille ja -toimittajille 
setelinkäsittelylaitteiden ja aitouden 
tarkastamisessa käytettävien 
laitteiden päivittämistä varten.

Kolmeen miljoonaan liikkeeseen 
euroalueella lähetetään esite, jossa 
kerrotaan uudesta 10 euron setelistä.

Uusi 10 euron seteli otetaan 
käyttöön koko euroalueella.

UUDEN 10 EURON SETELIN KÄYTTÖÖNOTTO
JA SETELINKÄSITTELYLAITTEIDEN SEKÄ AITOUDEN

TARKASTAMISESSA KÄYTETTÄVIEN LAITTEIDEN PÄIVITTÄMINEN

13.1.

Kesäkuu

23.9.

YHTEINEN 

RAHAMME
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