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Alkusanat

On kulunut kymmenen vuotta siitä, kun 
eurosetelit ja -kolikot otettiin käyttöön kahdessatoista Euroopan unionin jäsenvaltiossa 
1.1.2002. Käyttöönotto onnistui haasteellisuudestaan huolimatta kitkatta, ja muutamassa päi-
vässä kiertoon saatiin miljardeja seteleitä ja kolikoita. Euro on viime vuosina otettu käyttöön 
vielä viidessä EU:n jäsenvaltiossa, joten euroalueeseen kuuluu nyt kaikkiaan 17 maata ja euroa 
käyttää yhteisenä rahanaan jo 332 miljoonaa ihmistä. Euroseteleistä ja -kolikoista on tullut osa 
arkeamme, ja eurosta on muodostunut Euroopan yhdentymisen symboli. 

Euroalueen ihmiset voivat luottaa siihen, että eurojärjestelmä on sitoutunut pitämään yllä hin-
tavakautta eli määritelmän mukaan pitämään inflaation keskipitkällä aikavälillä lähellä kahta 
prosenttia mutta alle sen. Koko kolmentoista vuoden ajan alkaen euron käyttöönotosta 
vuonna 1999 keskimääräinen vuotuinen inflaatiovauhti euroalueella on ollut noin 2 %. Eurojär-
jestelmä ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimiin hintavakauden säilyttämiseksi nykyisinä haasteel-
lisina aikoina.

Mario Draghi Erkki Liikanen
Pääjohtaja Pääjohtaja
Euroopan keskuspankki  Suomen Pankki

 

©
 IM

AG
O E

CO
NO

M
ICA



XXX

4

Johdanto

Yhteystiedot:

European Central Bank

Directorate Communications

Press and Information Division 

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt am Main

Germany

Puhelin: +49 69 1344 7455

Faksi: +49 69 13 44 7401

Sähköposti: niels.bunemann@ecb.europa.eu

Internet: www.euro.ecb.europa.eu

Suomen Pankki

Mia Ristimäki

Verkkopäätoimittaja 

Viestintä 

PL 160

00101 Helsinki

Puhelin: +358 10 831 2213

Faksi: +358 9 658 424

Sähköposti: mia.ristimaki@bof.fi

Internet: www.suomenpankki.fi

Euroopan keskuspankki ja Suomen 
Pankki ovat laatineet yhdessä tiedotus-
paketin eurosetelien ja -kolikoiden  
käyttöönoton kymmenvuotisjuhlan 
kunniaksi. Mukana on linkki EKP:n verk-
kosivujen osioon, josta löytyy monen-
laista lähdemateriaalia, kuten valmista 
tekstiä ja korkearesoluutioisia kuvia 
euroseteleistä ja -kolikoista sekä valo-
kuva- ja videomateriaalia ihmisistä 

rahankäyttötilanteissa ja eurosetelien 
tuotannosta. Materiaali on vapaasti 
käytettävissä kaikissa euroa koskevissa 
reportaaseissa. Käyttäjätunnuksen ja 
salasanan saa allekirjoitettuaan vastuu-
vapauslausekkeen. Näin halutaan 
varmistaa materiaalin asianmukainen 
käyttö. Materiaalia käytettäessä on 
noudatettava eurosetelien jäljentämistä 
koskevia sääntöjä1. 

Lisätietoja voi pyytää EKP:ltä ja Suomen 
Pankilta. Molemmista voi myös tilata 
julkaisuja eurojärjestelmästä ja Euroo-
pan keskuspankkijärjestelmästä, EKP:n 
historiasta, roolista ja tehtävistä, euro-
järjestelmän rahapolitiikasta sekä pank-
kivalvonnasta euroalueella ja Euroopan 
unionissa. Saatavilla on myös tiedotus-
materiaalia euroseteleistä ja -kolikoista 
ja niiden turvatekijöistä.2

1 Eurosetelien jäljentämistä koskevat säännöt ovat luettavissa osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.fi.html.
2 Materiaalit ja tilausohjeet ovat EKP:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.fi.html.
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Valmistautuminen eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönottoon vuonna 2002

Setelien ja kolikoiden suunnittelu

EKP:n edeltäjä eli Euroopan rahapoliitti-
nen instituutti (EMI) käynnisti helmikuussa 
1996 eurosetelien suunnittelukilpailun. 
Kilpailutyöt arvioi riippumattomista mark-
kinoinnin, graafisen suunnittelun ja taide-
historian asiantuntijoista koostunut raati, 
ja myös suuren yleisön mielipidettä kysyt-
tiin. Arviointiraadin ja suuren yleisön 
näkemysten pohjalta EMIn neuvosto 
valitsi joulukuussa 1996 voittajaksi Itäval-
lan keskuspankin setelisuunnittelijan 
Rober t Kalinan setelisarjan,  jonka 
teemana oli ”Euroopan aikakaudet ja tyyli-
suunnat”.

Eurosetelit ovat samanlaisia kaikissa euro-
alueen maissa, mutta eurokolikoissa 
toisella puolella on maiden kansallisia 
tunnuksia ja toinen puoli on kaikille maille 
yhteinen. Yhteinen puoli kuvastaa EU:n 
yhtenäisyyttä, ja sillä näkyy kolikon arvo. 
Yhteisestä puolesta järjestettiin Euroopan 
laajuinen suunnittelukilpailu, jonka voitti 
Luc Luycx Belgian rahapajasta. 

Testaus ja tuotanto

Laaja yhteistyö oli olennaisen tärkeää 
valmistauduttaessa eurosetelien ja -koli-
koiden käyttöönottoon tammikuussa 
2002. Siten setelinkäsittelylaitteiden 

valmistajat pystyivät testauttamaan lait-
teensa kansallisissa ja keskitetyissä 
testeissä ennen käyttöönottoa. 

Eurosetelien tuotanto aloitettiin heinä-
kuussa 1999. Tuotantoon osallistui kaikki-
aan 15 setelipainoa Euroopan unionin eri 
maissa. Yhteisen laadunhallintajärjestel-
män avulla varmistettiin, että kaikki euro-
setelit olisivat täysin yhdenmukaisia. 
Tammikuun 2002 alkuun mennessä oli 
painettu 14,9 miljardia seteliä euroalueen 
silloisten 12 maan alkuvaiheen tarpeita 
varten. Eurokolikoita lyötiin 16 eurooppa-
laisessa rahapajassa yhteensä noin  
52 miljardia kappaletta, ja niihin käytettiin 
yhteensä 250 000 tonnia metallia. Kolikoi-
den yhteenlaskettu arvo oli 15,75 miljardia 
euroa. 

Euro 2002 -tiedotuskampanja  
ja eurosetelien ja -kolikoiden 

käyttöönotto

Setelien turvatekijät täytyy olla helppo 
tunnistaa, joten eurojärjestelmä käynnisti 
vuonna 2001 euroalueen 12 maassa3 
laajan Euro 2002 -tiedotuskampanjan, 
jossa jaettiin tietoa euroseteleistä ja -koli-
koista ja niiden turvatekijöistä. Kampan-
jassa kehotettiin tarkastamaan setelien 
aitous helpolla ”tunnustele – katso – 
kallistele” -menetelmällä. Vuonna 2001 

kehitettyä menetelmää on sittemmin 
esitelty kaikessa eurojärjestelmän eurose-
teliaiheisessa viestinnässä. Samassa yhtey-
dessä on käytetty myös tunnuslausetta 
”EURO. YHTEINEN rahamme”.

Haasteellisuudestaan huolimatta eurose-
telien ja -kolikoiden käyttöönotto sujui 
kitkatta, ja se vietiin menestyksekkäästi 
päätökseen helmikuun 2002 loppuun 
mennessä kaikkialla euroalueella. Niin 
mittavaa uuden käteisrahan käyttöönot-
toa ei ollut toteutettu koskaan ennen. 
Prosessissa olivat mukana pankkisektori, 
arvokuljetusyritykset, vähittäiskauppa, 
käteismyyntiautomaateista vastaavat 
yritykset ja luonnollisesti suuri yleisö. 
Käyttöönoton onnistumisen takasivat 
kaikkien osapuolten huolelliset ennakko-
valmistelut, joiden ansiosta liikepankit, 
setelinkäsittelylaitteiden valmistajat ja 
rahaa ammatissaan käsittelevät pystyivät 
alusta lähtien käsittelemään uutta rahaa 
varmuudella. Mikä tärkeintä, suuri yleisö 
otti rahan omakseen. 

Kansallisten setelien ja kolikoiden poista-
minen kierrosta oli varsin monimutkainen 
prosessi, mutta 1.3.2002 mennessä kier-
rosta oli poistettu yli 6 miljardia vanhaa 
seteliä ja lähes 30 miljardia kolikkoa. 

3 Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi.
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Käyttöönotto maittain: 2002, 2007, 2008, 2009 ja 2011

Maa
Eurosetelien ja 

-kolikoiden 
käyttöönotto

Kansallinen valuutta 
lakkasi olemasta 

laillinen maksuväline
Setelien vaihto Kolikoiden vaihto

Belgia 1.1.2002 28.2.2002 rajattoman ajan 31.12.2004 saakka

Saksa 1.1.2002 28.2.2002 rajattoman ajan rajattoman ajan

Viro 1.1.2011 14.1.2011 rajattoman ajan rajattoman ajan

Irlanti 1.1.2002 9.2.2002 rajattoman ajan rajattoman ajan

Kreikka 1.1.2002 28.2.2002 1.3.2012 saakka 1.3.2004 saakka

Espanja 1.1.2002 28.2.2002 rajattoman ajan rajattoman ajan

Ranska 1.1.2002 17.2.2002 17.2.2012 saakka 17.2.2005 saakka

Italia 1.1.2002 28.2.2002 28.2.2012 saakka 28.2.2012 saakka

Kypros 1.1.2008 31.1.2008 31.12.2017 saakka 31.12.2009 saakka

Luxemburg 1.1.2002 28.2.2002 rajattoman ajan 31.12.2004 saakka

Malta 1.1.2008 31.1.2008 31.1.2018 saakka 1.2.2010 saakka

Alankomaat 1.1.2002 28.1.2002 1.1.2032 saakka 1.1.2007 saakka

Itävalta 1.1.2002 28.2.2002 rajattoman ajan rajattoman ajan

Portugali 1.1.2002 28.2.2002 28.2.2022 saakka 31.12.2002 saakka

Slovenia 1.1.2007 14.1.2007 rajattoman ajan 31.12.2016 saakka

Slovakia 1.1.2009 16.1.2009 rajattoman ajan 31.12.2013 saakka

Suomi 1.1.2002 28.2.2002 29.2.2012 saakka 29.2.2012 saakka

Euroopan unioniin liittyi kymmenen uutta maata vuonna 2004. Niistä viisi on sittemmin liittynyt euroalueeseen: Slovenia vuonna 
2007, Kypros ja Malta vuonna 2008, Slovakia vuonna 2009 ja Viro vuonna 2011. Euro on siis tähän mennessä otettu käyttöön kaikki-
aan 17 maassa. 

Kaikkien EU-maiden edellytetään liittyvän rahaliittoon ja ottavan euron käyttöön, kun ne täyttävät lähentymiskriteerit (lukuun 
ottamatta Tanskaa ja Isoa-Britanniaa, jotka ovat neuvotelleet itselleen mahdollisuuden jäädä ulkopuolelle).
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Käyttöönotto maittain: 2002, 2007, 2008, 2009 ja 2011

Euroalueen kartta
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Eurosetelit ja -kolikot Suomessa

Suomessa euro otettiin käyttöön tiliva-
luuttana 1.1.1999. Valtaosalle väestöstä 
eurosta kuitenkin tuli todellinen raha 
vasta, kun eurosetelit ja -kolikot otettiin 
käyttöön 1.1.2002. 

Käyttöönottoa varten valmistettiin 
Suomen tarpeisiin 225 miljoonaa seteliä ja 
1,5 miljardia kolikkoa. Niillä täytettiin alku-
vaiheen tarpeet, minkä lisäksi Suomen 
Pankille jäi seteli- ja kolikkovarasto. Peräk-
käin asetettuina setelit ulottuisivat noin 
25 kertaa Suomen päästä päähän.

Euron käyttöönottoon valmistaudutta-
essa Euroopan keskuspankki ja Suomen 
Pankki järjestivät puolen vuoden mittai-
sen tiedotuskampanjan, johon kuului 
esitteitä sekä mainoksia lehdissä, televisi-
ossa ja radiossa.

Jotta eurosta saatiin levitetyksi ajoissa 
tietoa, käynnistettiin kumppanuusoh-
jelma, jossa EKP:n ja Suomen Pankin 

tukena oli monia julkisen ja yksityisen 
sektorin organisaatioita. Sen ansiosta 
pankit, kaupat, arvokuljetusyritykset ja 
käteismyyntiautomaateista vastaavat 
yritykset olivat hyvin valmistautuneita ja 
pystyivät edistämään merkittävästi uusien 
setelien ja kolikoiden käyttöönoton suju-
mista.

Suomen eurokolikoiden ulkoasun valitsi 
silloinen valtiovarainministeri Sauli 
Niinistö. Yhden euron kolikkoon on 
kuvattu kaksi lentävää joutsenta. Kolikon 
on suunnitellut Pertti Mäkinen. Kahden 
euron kolikon kuva-aiheena on Raimo 
Heinon suunnittelema hilla, ja 50, 20, 10, 5, 
2 ja 1 sentin kolikoissa oleva vaakunalei-
jona on jäljennös kuvanveistäjä Heikki 
Häiväojan suunnittelemasta mallista

Vuonna 2002 toteutetussa kyselyssä suuri 
enemmistö suomalaisista katsoi, että 
markoista oli siirrytty eurojen käyttöön 
suuremmitta ongelmitta. Useimmat olivat 

saaneet euroseteleitä haltuunsa käteisau-
tomaateista tai vaihtorahana maksaes-
saan markoilla.

Euron ja markan rinnakkaiskäyttöjakso 
päättyi 28.2.2002, minkä jälkeen euro on 
ollut Suomen ainoa laillinen maksuväline.

Eurosetelien ja -kolikoiden kymmenvuo-
tisjuhlan myötä päättyy mahdollisuus 
vaihtaa markkoja euroiksi. Markkaseteleitä 
ja viimeisimmän markkakolikkosarjan koli-
koita voi 29.2.2012 saakka vaihtaa euroiksi 
Suomen Pankissa sekä tietyin rajoituksin 
tavallisissa pankeissa ja rahanvaihtokont-
toreissa.

Lisätietoa markkojen vaihtamisesta 
euroiksi on Suomen Pankin verkkosivuilla: 

http://www.suomenpankki.fi/fi/setelit_ja_
kolikot/markkojen_vaihtaminen_euroiksi
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Setelien tuotanto ja kierto, seteliväärennökset sekä uusi setelisarja

Setelien tuotanto

Eurojärjestelmä määrittää vuosittain euro-
setelien tuotantotarpeen ja osoittaa euro-
alueen kansallisille keskuspankeille niiden 
osuudet eri seteliarvojen tuotantomää-
rästä. Kullakin kansallisella keskuspankilla 
on vastuullaan tietty osuus yhden tai 
useamman seteliar von vuotuisesta 
tuotantomäärästä. Ne valmistavat setelit 
joko itse tai alihankintana. Painaminen voi 
tapahtua myös toisessa maassa. Setelin 
sarjanumeron alussa oleva kirjain tai 
maakoodi kertoo vain, minkä maan 
keskuspankin tilauk sesta seteli  on 
painettu.4 Vuoden 2011 tuotantotarpeeksi 
määritettiin kaikkiaan 6 miljardia eurose-
teliä, joiden yhteenlaskettu arvo oli 171,3 
miljardia euroa. 

Eurosetelien ja -kolikoiden  
kierto

Tunnuslukuja
Vuoden 2011 puolivälissä liikkeessä oli 
14,2 miljardia euroseteliä ja 95,6 miljardia 
eurokolikkoa. Setelien yhteenlaskettu 
arvo oli 847 miljardia ja kolikoiden 22,8 
miljardia euroa. Määrällisesti liikkeessä oli 
eniten 50 euron seteleitä (39,5 % kaikista 
euroseteleistä), mutta 500 euron setelien 
yhteisarvo oli suurin (34,3 % kaikkien liik-
keessä olevien setelien kokonaisarvosta; 
50 euron setelien yhteisarvo oli 33 % 
kokonaisarvosta).  

Setelihuolto
Finanssikriisin kärjistyttyä lokakuussa 
2008 liikkeessä olevien eurosetelien 
määrä kasvoi merkittävästi. Varsinkin 
nimellisarvoltaan suuria seteleitä lasket-
tiin liikkeeseen poikkeuksellisen paljon eli 

kolme kertaa niin paljon kuin lokakuussa 
2007.

Eurojärjestelmä on perustanut logistisia ja 
strategisia setelivarastoja voidakseen 
vastata eurosetelien kysyntään. Logisti-
silla varastoilla katetaan setelien kysyntä 
normaalitilanteessa, johon luetaan myös 
kausiluonteiset kysyntähuiput. Strategi-
seen varastoon turvaudutaan, jos jollakin 
kansallisella keskuspankilla on vajaus 
jonkin seteliarvon varastoissa eivätkä 
muut kansalliset keskuspankit pysty täyt-
tämään vajausta. 

Euroseteliväärennökset  

Vuoden 2011 alkupuoliskolla poistettiin 
kierrosta yhteensä 295 553 väärennettyä 
euroseteliä. Liikkeessä olevien aitojen 
eurosetelien määrään verrattuna (vuoden 
2011 alkupuoliskolla keskimäärin 13,8 
miljardia seteliä) väärennöksiä oli yhä 
häviävän vähän. Eniten väärennettiin 50 ja 

20 euron seteleitä. Eurosetelien turvalli-
suuteen voi jatkuvien väärentämisen 
vastaisten toimien vuoksi luottaa. Silti on 
syytä olla valppaana väärennösten varalta 
ja tarkastaa setelien aitous EKP:n verkkosi-
vuilla5 kuvatulla menetelmällä (”tunnus-
tele – katso – kallistele”). Aina tulisi 
tarkastaa enemmän kuin yksi turvatekijä. 

Uusi setelisarja

Vaikka euroseteliväärennösten määrä on 
häviävän pieni, eurojärjestelmän täytyy 
pysytellä väärentäjien edellä ja tehdä 
euroseteleistä entistä vaikeampia väären-
tää. Siksi EKP:n neuvosto on hyväksynyt 
toisen eurosetelisarjan kehittämisen. Sen 
setelien keskeiset elementit pysyvät 
samoina kuin ensimmäisessä euroseteli-
sarjassa. Uuden sarjan setelit on tarkoitus 
ottaa käyttöön usean vuoden kuluessa. 
Eurojärjestelmä tiedottaa uusien eurose-
telien käyttöönotosta hyvissä ajoin. 

4 Luxemburgin keskuspankin liikkeeseen laskemissa seteleissä on sen maan keskuspankin koodi, jossa seteli on painettu.
5 Ks. http://www.ecb.europa.eu/turvatekijat.
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Setelien ja kolikoiden ulkoasu ja turvatekijät 

Setelien ulkoasu

Ikkunat ja porttikäytävät eurosetelien etusivulla symbo-
loivat avoimuuden ja yhteistyön henkeä Euroopassa. 
Euroopan unionin 12 tähteä edustavat Euroopan kanso-
jen yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta ja sopusointua. 
Etusivulla on myös EKP:n pääjohtajan allekirjoitus.

Setelien takasivulla Euroopan karttakuva ja silta kuvasta-
vat tiivistä yhteistyötä ja yhteyksiä Euroopan kansojen 
kesken sekä Euroopan ja muun maailman välillä.

Suunnitteluvaiheessa kysyttiin neuvoa Euroopan soke-
ain unionilta, jotta eurosetelit soveltuisivat mahdollisim-
man hyvin myös näkövammaisten käyttöön.

Setelien aitouden tarkastaminen 
”tunnustele – katso – kallistele” 

-menetelmällä

120 x 62 mm

127 x 67 mm 

147 x 82 mm

153 x 82 mm 

160 x 82 mm 

Kohokuviot
Kaiverruspainatuksessa syntyneet 
kohokuviot tuntuvat selvästi 
karheina kohtina paperissa.

1  TUNNUSTELE

Setelipaperin tuntu
Oikea setelipaperi kahisee ja 
tuntuu lujalta.

2  KATSO

Vesileima
Haamukuvassa näkyvät ikkuna/
porttikäytävä ja setelin arvon 
osoittava numero.

Turvalanka
Turvalanka näkyy valoa 
vasten tummana viivana.

3  KALLISTELE
Väriä vaihtava  
numero
Suurissa (50, 100, 200 ja  
500 euron) seteleissä arvon 
osoittava numero takasivun 
alakulmassa vaihtaa väriä 
purppuranpunaisesta 
vihertävänruskeaan.

Helmiäisraita
Pienten (5, 10 ja 20 euron) setelien takasivulla näkyy kallisteltaessa 
helmiäishohtoinen raita, jossa näkyvät setelin arvo ja euron tunnus €.

Hologrammi 
Näkyviin tulee vuoroin setelin 
arvon osoittava numero, vuoroin 
euron tunnus € tai ikkuna/
porttikäytävä.

140 x 77 mm 

1

2 2 3

3

133 x 72 mm 

1

2 2 3
3
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Kolikoiden ulkoasu ja turvatekijät

Eurokolikoissa on kaikille maille yhteinen puoli, jolle on kuvattu Euroopan kartta ja 
Euroopan unionin 12 tähteä, sekä kansallinen tunnuspuoli, jolla on maiden kansallisia 
kuva-aiheita. Kaikki eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä kaikkialla euroalueella.

Yhden ja kahden euron kolikoiden turvatekijöinä ovat esimerkiksi kulta/hopea-väriyh-
distelmä sekä kahden euron kolikon syrjän kaiverrus, joka vaihtelee maittain. Lisäksi 
yhden ja kahden euron kolikot ovat kaksoismetallirakenteensa ja ainutlaatuisten 
magneettisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisia käyttää myyntiautomaateissa.

Ympäristövaikutukset

Eurojärjestelmän keskuspankit tiedostavat ympäristövastuunsa, joten eurosetelien 
valmistuksessa ja setelihuollossa pyritään käyttämään luonnonvaroja harkiten, pitä-
mään ympäristö puhtaana ja ottamaan terveysvaikutukset huomioon. Vuonna 2003 
tehdyn tutkimuksen mukaan vuoden kuluessa painettujen eurosetelien ympäristövai-
kutus niiden koko elinkaaren aikana olisi verrattavissa siihen, että jokainen EU-maiden 
asukas ajaisi autolla kilometrin tai polttaisi 60 watin hehkulamppua puolen päivän 
ajan. Lisäksi EKP:ssä on hiljattain otettu käyttöön eurojärjestelmän yhteinen ympäris-
töjärjestelmä yhteistyössä setelintuotantoalan kanssa. 

Terveysvaikutukset

Euroseteleissä on havaittu tutkimuksissa pieniä määriä tavanomaisia bakteereja, jotka 
ovat peräisin esim. elintarvikemyymälöistä. Pitoisuudet ovat kuitenkin niin vähäisiä, 
ettei niistä aiheudu minkäänlaisia oireita. Kolikoiden on todettu olevan seteleitäkin 
puhtaampia, ja luottokorttien bakteeripitoisuus on samaa luokkaa kuin käteisrahan. 

Eurosetelit tarkastettiin huolellisesti ennen tammikuun 2002 käyttöönottoa, ja ne 
todettiin myrkyttömiksi. Niillä ei havaittu olevan sen paremmin allergisoivia kuin 
genotoksisiakaan vaikutuksia. EKP selvitti myös setelien tuotantoon ja käyttöön liitty-
viä terveys- ja turvallisuusriskejä. Kattavissa laboratorioanalyyseissa kartoitettuja 
vaarallisia aineita joko ei löytynyt euroseteleistä lainkaan tai niiden pitoisuudet olivat 
huomattavasti alle raja-arvojen ja vastasivat elintarvikkeista tai hygieniatuotteista 
mitattavia pitoisuuksia. EKP:ssä on hiljattain, yhteistyössä setelintuotantoalan kanssa, 
otettu käyttöön terveys- ja turvallisuusjärjestelmä, jonka avulla eurojärjestelmä seuraa 
kehitystä jatkuvasti. 

Setelien ja kolikoiden ulkoasu ja turvatekijät 

1 SENTTIÄ 

1 €

2 €

5 SENTTIÄ

2 SENTTIÄ 

10 SENTTIÄ 

20 SENTTIÄ 

50 SENTTIÄ 
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Euro symbolina

Euroopan unionilla on oma lippu ja 
tunnuslause, sen hymninä soitetaan 
Oodia ilolle, sen kunniaksi vietetään 
Eurooppa-päivää 9. toukokuuta, ja sille 
on luotu yhteinen raha. Eurosetelien 
yleiseurooppalaiset kuva-aiheet on 
valittu Euroopan arkkitehtuurihistoriasta. 
Samankaltaisia ikkunoita, siltoja ja portti-
käytäviä löytyy eri puolilta maanosaa.

Kolikoissa on yhteisen puolen lisäksi 
myös kansallinen puoli, jolle kukin maa 
on valinnut omia kansallisia aiheitaan. 
Yhdistelmä lisää eri EU-maiden kansa-
laisten yhteenkuuluvuutta Euroopan 
unionissa. 

Yhteinen raha symboloi myös taloudel-
lista ja rahapoliittista yhteistyötä. Se 
helpottaa kaupankäyntiä ja varsinkin 
ulkomaanmaksujen hoitamista. Euro-

alueen kaltainen yhteys Euroopan 
erilaisten maiden kesken on merkittävä 
saavutus. Euroa käyttää nyt jo yli  
330 miljoonaa ihmistä.

Kymmenen vuoden jälkeen eurojärjes-
telmän rahahuolto ja setelien valmistus 
on yhteisen rahan ansiosta paljon 
helpompaa. Yhteisen rahan hyödyt 
pysyvät, ja yhteistyö syvenee ja laaje-
nee.



13

Eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseenlaskusta kymmenen vuotta

Euroopan unionissa asuville ”eurosuku-
polven” 9–12-vuotiaille järjestetään 1.1.–
31.3.2012 Eurorata-kilpailu juhlavuoden 
kunniaksi. Euroradalla kilpaillaan EKP:n 
eurosivuilla (http://www.euro.ecb.

europa.eu), ja juhlavuoden kilpailuun 
pääsee mukaan antamalla toimivan 
sähköpostiosoitteen lisäksi kilpailukoo-
din ”2012”. 

Neljä parasta kutsutaan EKP:n tiloissa 
toukokuussa 2012 järjestettävään Euro-
rata-tapahtumaan, jossa ratkeaa Eurora-
dan Euroopan mestaruus.

Avoimien ovien päivä EKP:ssä

EKP:n ovet on tarkoitus avata yleisölle 
vuoden 2012 toisella neljänneksellä. 
Vierailijoille on tarjolla euronäyttely ja 
EKP:n seteliasiantuntijoiden vetämiä 
työpajoja, joissa kerrotaan eurosete-
leistä ja -kolikoista sekä niiden histori-
asta ja tuotannosta.

Euronäyttelyn laajennettu versio on 
esillä Frankfurt am Mainissa vuoden 
loppupuolella.

Eurosetelit ja -kolikot  
videolla  

Eurosetelien ja -kolikoiden ensimmäi-
sestä vuosikymmenestä on tehty lyhyt-
elokuva, ja eurosetelien turvatekijöiden 
tarkastamisesta ”tunnustele – katso – 
kallistele” -menetelmällä on laadittu 
kolme 20 sekunnin videota 22 euroop-
palaisella kielellä. Videot löytyvät EKP:n 
verkkosivuilta.

Vuodelle 2012 on suunnitteilla monenlaisia viestintähankkeita eurosetelien ja -kolikoiden kymmenvuotisjuhlan kunniaksi.

Eurorata-kilpailu 
vuonna 2012 



www.euro.ecb.europa.eu www.suomenpankki.fi
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