
UUSI 20 EURON SETELI

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



2

UUDISTETUT EUROSETELIT  
ENTISTÄ TURVALLISEMPIA

Uusi 20 euron seteli otetaan käyttöön kolmantena toisen eurosetelisarjan setelinä. Se edustaa uusinta 
setelinvalmistustekniikkaa, ja sen hologrammiin sisältyy aivan uudenlainen turvatekijä: kasvokuvaikkuna. 
Kun seteliä katsoo valoa vasten, läpikuultavaan ikkunaan ilmestyvät Europa-neidon kasvot, jotka 
näkyvät kummaltakin puolelta seteliä. Sama kasvokuva näkyy myös hologrammissa.

Lisäksi uudessa 20 euron setelissä on hohtavanvihreä numero, kuten jo uusissa 5 ja 10 euron seteleissä. 
Uudenlaisten turvatekijöiden ansiosta uudet eurosetelit ovat aiempaa turvallisempia ja vaikeampia 
väärentää.

Eurojärjestelmän – eli Euroopan keskuspankin ja euroalueen kansallisten keskuspankkien – tehtävänä  
on ylläpitää eurosetelien turvallisuutta uudistamalla ja parantamalla säännöllisesti niiden turvatekijöitä, 
jotta setelien väärentäminen on jatkossakin vaikeaa. Myös toisen sarjan euroseteleissä käytetään 
puuvillapaperia, sillä eurooppalaisten on todettu pitävän eniten perinteisen setelipaperin tunnusta.1

Euroa käyttää yhteisenä rahanaan jo 338 miljoonaa eurooppalaista 19:ssä eri EU-maassa. Euron kanssa 
olemme entistä vahvempia, sillä euro on turvallinen ja luotettava kansainvälinen valuutta. 

Eurojärjestelmä vaihtaa vähitellen kaikki ensimmäisen sarjan eurosetelit uusiin. Uusi 5 euron seteli  
otettiin käyttöön 2.5.2013 ja uusi 10 euron seteli 23.9.2014. Uuden 20 euron setelin ulkoasu julkistetaan 
Euroopan keskuspankissa 24.2.2015, ja seteleitä aletaan laskea liikkeeseen koko euroalueella 25.11.2015.

Lisätietoa saa EKP:stä ja euroalueen kansallisista keskuspankeista (ks. sivu 12). Eurosetelien ulkoasuun voi 
tutustua lähemmin osoitteessa www.uudet-eurosetelit.eu.

1 Testiryhmät eri puolilla euroaluetta pitivät parhaana samaa koostumusta kuin ensimmäisen sarjan seteleissä.
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Eurosetelit ja  -kolikot – tuoreimpana uusi 20 euron seteli – ovat vahva osoitus euroalueen 
yhdentymisestä. Kuten vuonna 2002 liikkeeseen lasketussa ensimmäisessä eurosetelisarjassa, toisen sarjan 
aihepiirinä ovat arkkitehtoniset tyylisuunnat Euroopan kulttuurihistorian eri aikakausilta. Euroopan kartta ja 
sillat molempien sarjojen seteleissä kertovat siitä, miten yhteinen raha yhdistää eurooppalaisia.

Uuden 20 euron setelin hologrammissa olevassa kasvokuvaikkunassa on käytetty aivan uudenlaista 
setelitekniikkaa. Hohtavanvihreän numeron tavoin kasvokuvaikkunakin on syntynyt vuosia kestäneen  
tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena.

Kierrossa olevien noin 17 miljardin eurosetelin yhteenlaskettu arvo on noin 1 000 miljardia euroa. Toinen 
setelisarja otetaan käyttöön, jotta eurosetelit ovat jatkossa entistäkin turvallisempia ja kestävämpiä.

338 MILJOONAA EUROOPPALAISTA – 
EURON KANSSA ENTISTÄ VAHVEMPIA
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20 EURON SETELIT

TOISEN SARJAN 20 EURON SETELI
UUTTA:

TakasivuEtusivu

ENSIMMÄISEN SARJAN 20 EURON SETELI

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).

Etusivu Takasivu



5

  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 €.

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

HELPPO TARKASTAA  

 1  TUNNUSTELE

 3  KALLISTELE

   
– 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.

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

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

Uutta:  
 – Kasvokuvavesileima 
 
Vesileimassa näkyvät myös  
Europan kasvot.

  
– Kasvokuvaikkuna hologrammissa

Kun seteliä katsoo valoa vasten,  
läpikuultavaan ikkunaan ilmestyvät  
Europa-neidon kasvot, jotka näkyvät  
kummaltakin puolelta seteliä.

 2  KATSO

Etusivu Takasivu
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EUROPAN KASVOT 
IKKUNASSA 

Uusinta setelitekniikkaa 

Toisen sarjan euroseteleihin on päätetty sisällyttää kreikkalaisesta 
mytologiasta tutun Europa-neidon kasvokuva. Europa-neidolla 
on selkeä yhteys Eurooppaan maanosana, minkä vuoksi Europa 
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.

Euroseteleissä käytetty kasvokuva on peräisin Louvren 
kokoelmissa olevasta yli 2 000 vuotta vanhasta maljakosta, joka 
on löydetty Etelä-Italiasta. Uudessa 20 euron setelissä Europan 
kuva on sijoitettu hologrammissa olevaan erilliseen 
kasvokuvaikkunaan. 

Ikkunassa on käytetty uusinta setelitekniikkaa, jonka ansiosta 
seteleitä on entistäkin vaikeampi väärentää. Kun seteliä katsoo 
valoa vasten, läpikuultavaan ikkunaan ilmestyvät Europan kasvot. 
Ikkunaa voi katsoa setelin molemmilta puolilta. Kun seteliä 
kallistelee, etusivulla näkyviin tulee myös setelin arvo sateenkaaren 
värien ympäröimänä. Setelin takasivulla taas setelin arvo toistuu 
ikkunassa sateenkaaren väreissä.
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 PERUSTIETOA   
TOISESTA EUROSETELISARJASTA

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, ja arvon osoittava numero setelin etusivulla erottuu suuren kokonsa vuoksi aiempaa 
selvemmin.  Toisen sarjan setelien väritys on samankaltainen kuin ensimmäisessäkin sarjassa, mutta värit ovat voimakkaampia ja 
eri seteliarvot erottuvat helpommin toisistaan.

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

 Toisen sarjan setelit otetaan käyttöön usean vuoden aikana 
seteliarvo kerrallaan. Ensimmäisenä otettiin käyttöön 5 euron 
seteli vuonna 2013, sitten 10 euron seteli vuonna 2014, ja 
seuraavaksi otetaan käyttöön uusi 20 euron seteli 25.11.2015. 
Uudessa sarjassa on samat seteliarvot kuin vanhassa: 5, 10,  
20, 50, 100, 200 ja 500 euroa.

 Toisen sarjan muiden setelien käyttöönottoajankohta 
ilmoitetaan hyvissä ajoin.

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

 Uusien 20 euron setelien rinnalla lasketaan vielä liikkeeseen 
ensimmäisen sarjan 20 euron seteleitä usean kuukauden ajan, 
kunnes varastot on käytetty loppuun.  Vanhan sarjan euroseteleitä 
on kierrossa uusien rinnalla vielä pitkään.

 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.
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Tiedotuskampanjassa suurelle yleisölle ja rahaa työssään käsitteleville kerrotaan uudesta  
20 euron setelistä ja sen turvatekijöistä.

TIEDOTUSKAMPANJAN 
AIKATAULU 

Kuvia euroseteleistä
Eurosetelien kuvat on suojattu digitaalisesti. Setelien kuvia laillisesti käsitteleviä käyttäjiä varten on tuotettu eurosetelikuvia, jotka 
eivät laukaise suojausjärjestelmää. Niiden saamiseksi on allekirjoitettava luottamuksellisuusvakuutus, jonka voi pyytää 
sähköpostitse osoitteesta info@ecb.europa.eu.
Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.fi.html.

Verkossa järjestettävä Tetris®-kilpailu käynnistyy2.
5.2. 
2015

Setelinkäsittelylaitteiden valmistajille ja laitetoimittajille suunnattu eurojärjestelmän 
kumppanuusohjelma käynnistetään Roomassa järjestettävässä seminaarissa.

6.2.  
2015

Uuden 20 euron setelin ulkoasu julkistetaan Euroopan keskuspankissa Frankfurtissa.
24.2.  
2015

Setelinkäsittelylaitteiden valmistajat ja laitetoimittajat voivat saada uusia 20 euron seteleitä 
testikäyttöön laitteiden päivittämistä varten. 

Helmi-maaliskuu  
2015

Kansalliset keskuspankit lähettävät uutta 20 euron seteliä koskevaa tiedotusmateriaalia 
muun muassa liikepankeille, poliisilaitoksille, kauppakamareille ja ammattiliitoille. 
Verkkokoulutusmateriaalit ”Knowledge of Banknotes” ja ”Euro Cash Academy” päivitetään 
osoitteessa www.uudet-eurosetelit.eu.

Toukokuu   
2015

Uutta 20 euron seteliä koskevia esitteitä toimitetaan kolmeen miljoonaan liikkeeseen eri 
puolille euroaluetta.

Lokakuu  
2015

Uutta 20 euron seteliä koskevat videot julkaistaan verkossa.
Lokakuun  

2015 loppu

Uusia 20 euron seteleitä aletaan laskea liikkeeseen.
25.11. 
2015

http://www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.fi.html
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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.

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

EUROSETELIEN 
SUOJAAMINEN VÄÄRENTÄMISELTÄ 

Tehokasta väärennösten torjuntaa

Kierrosta poistettujen väärennettyjen eurosetelien määrä vuosina 2002–2014
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KUMPPANUUSOHJELMA 

 järjestävät tapahtumia, joissa jaetaan tietoa ja valmistaudutaan 
uuden 20 euron setelin käyttöönottoon

 toimittavat kumppaneille elektronista ja painettua 
tiedotusmateriaalia 23:lla Euroopan unionin virallisella kielellä 
jaettavaksi eteenpäin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

 tarjoavat mahdollisuuden testata päivitettäviä 
setelinkäsittelylaitteita uusilla 20 euron seteleillä keskuspankkien 
ulkopuolella (laitevalmistajien tiloissa ja laitteiden sijaintipaikoilla) 
helmi-maaliskuusta alkaen, kun setelien ulkoasu on julkistettu.

Setelinkäsittelylaitteiden valmistajien ja laitetoimittajien tulisi 
valmistautua laitteiden päivittämiseen mahdollisimman varhain. 
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.

Luettelo eurojärjestelmän keskuspankkien testaamista 
setelinkäsittelylaitteista ja aitouden tarkastamisessa käytettävistä 
laitteista, jotka tunnistavat uudet 5 ja 10 euron setelit, on saatavilla 
EKP:n verkkosivuilla (www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/
cashhand/devices/html/results.fi.html).  Vuoden 2015 kuluessa 
luetteloon päivitetään tiedot eurojärjestelmän keskuspankkien 
testaamista laitteista, jotka tunnistavat uudet 20 euron setelit. 

Euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmän kansalliset 
keskuspankit auttavat setelinkäsittelylaitteiden valmistajia  
ja laitetoimittajia uuden 20 euron setelin käyttöönottoon 
valmistautumisessa. Laitevalmistajille ja  toimittajille on  
toimitettu tietoa, ja niille on tarjottu mahdollisuus testata 
laitteitaan uusilla seteleillä. Lisäksi on käynnistetty kattava 
kumppanuusohjelma.

Kumppanuusohjelman tarkoituksena on varmistaa, että 
setelinkäsittelylaitteet saadaan päivitettyä ajoissa kaikkialla 
euroalueella.  Vuonna 2013 järjestettiin uuden 10 euron setelin 
käyttöönoton yhteydessä samankaltainen ohjelma, jossa oli 
mukana yli 300 kumppania.

Koska 20 euron setelit ovat yleisimmin käytettyjä euroseteleitä, 
kumppanuusohjelmaan otetaan tällä kertaa mukaan myös 
pankkialan järjestöjä sekä muita ammattijärjestöjä ja 
organisaatioita, jotka pystyvät levittämään EKP:n materiaalia. 

Kumppanuusohjelma käynnistettiin Italian keskuspankissa 
Roomassa 6.2.2015 pidetyssä eurojärjestelmän seminaarissa. 
Ohjelmassa setelinkäsittelylaitteiden valmistajat, toimittajat ja 
käyttäjät pääsevät tutustumaan monenlaisiin koulutusmateriaaleihin. 
Suurin osa materiaaleista on saatavilla EU:n virallisilla kielillä.

Kumppanuusohjelman avulla EKP ja eurojärjestelmän kansalliset 
keskuspankit

 jakavat runsaasti tietoa setelinkäsittelylaitteiden ja aitouden 
tarkastamisessa käytettävien laitteiden päivittämisestä 
tunnistamaan uudet setelit



20

20

2015
20

20 20

YHTEINEN
RAHAMME 

20

20

24.2.

6.2.

Lokakuu

20

20

102020

20

20

Eurojärjestelmä järjestää Italian
keskuspankissa Roomassa
seminaarin laitevalmistajille ja
-toimittajille.

Kolmeen miljoonaan liikkeeseen 
euroalueella lähetetään esite, jossa 
kerrotaan uudesta 20 euron setelistä.

Uusi 20 euron seteli 
otetaan käyttöön koko 
euroalueella.

 

Uusia 20 euron seteleitä lainataan
laitevalmistajille ja -toimittajille
setelinkäsittelylaitteiden ja aitouden
tarkastamisessa käytettävien
laitteiden päivittämistä varten.

EKP julkistaa uuden
20 euron setelin
ulkoasun Frankfurtissa.

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote
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UUDEN 20 EURON SETELIN  
KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULU
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