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►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 11 päivänä syyskuuta 2008,
euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta
(EKP/2008/8)
(2008/950/EY)
(EUVL L 346, 23.12.2008, s. 89)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:
virallinen lehti
N:o
►M1
►M2
►M3

Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2011/9, annettu 30 päivänä
kesäkuuta 2011
Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/1061, annettu 26 päi
vänä toukokuuta 2016
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▼B
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 11 päivänä syyskuuta 2008,
euroa

koskevien
tietojen
keräämisestä
ja
tietojärjestelmä 2:n toiminnasta

rahahuollon

(EKP/2008/8)
(2008/950/EY)

1 artikla
Määritelmät
1.

▼M1

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

__________

▼B
b) ’l u o t t o l a i t o k s e l l a’ luottolaitosta, sellaisena kuin se on mää
ritelty luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiivin 2006/48/EY (1) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa;

▼M2
c) ’C I S 2’:lla järjestelmää, joka sisältää i) EKP:hen sijoitetun keskus
tietokannan, johon tallennetaan kaikki näiden suuntaviivojen ja pää
töksen EKP/2010/14 (2) nojalla kerättävät merkitykselliset tiedot eu
roseteleistä, eurokolikoista, osapuolten käteisrahan infrastruktuurista
ja kolmansien osapuolten operatiivisesta toiminnasta; ii)
Internet-pohjaisen verkkosovelluksen, joka mahdollistaa järjestelmän
joustavan kokoonpanon ja tuottaa informaatiota tietojen toimittami
sen ja tietojen hyväksymisen tilasta, tietojen muutoksista sekä eri
tyyppisistä viitetiedoista ja järjestelmän muuttujista; iii) raportointi
moduulin kerättyjen tietojen tarkastelua ja analysoimista varten; sekä
iv) CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin;

▼B
d) ’e n n a k k o j a k e l u l l a’ tulevan eurojärjestelmän kansallisen kes
kuspankin toteuttamaa eurosetelien ja -kolikoiden fyysistä toimitusta
hyväksyttäville vastapuolille tulevan rahaliittoon osallistuvan jäsen
valtion alueella ennakko-/edelleenjakelulle säädetyn ajanjakson
aikana;

e) ’e d e l l e e n j a k e l u l l a’ ennakkoon jaettujen eurosetelien ja -koli
koiden toimitusta hyväksyttävältä vastapuolelta ammattimaisille kol
mansille osapuolille tulevan rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion
alueella ennakko-/edelleenjakelulle säädetyn ajanjakson aikana.
Näissä suuntaviivoissa edelleenjakelu sisältää eurokolikoiden toimit
tamisen aloituspakkauksissa suurelle yleisölle;
(1) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
(2) Päätös (EKP/2010/14), tehty 16 päivänä syyskuuta 2010, eurosetelien aitou
den ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (EUVL L 267,
9.10.2010, s. 1).
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▼B
f) ’t u l e v a l l a e u r o j ä r j e s t e l m ä n k a n s a l l i s e l l a k e s 
k u s p a n k i l l a’ tulevan rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kan
sallista keskuspankkia;
▼M2
g) ’C I S 2 : n t i e d o n s i i r t o m e k a n i s m i l l a’ ESCB XML Data
Integration (EXDI) -sovellusta. EXDI-sovellusta käytetään tietosano
mien luottamukselliseen siirtoon kansallisten keskuspankkien, tule
vien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien ja EKP:n välillä
sitä tukevasta teknisestä infrastruktuurista (esim. tietokoneverkot ja
ohjelmistosovellukset) riippumatta;
h) ’t i e t o s a n o m a l l a’ tiedostoa, joka sisältää kansallisen keskus
pankin tai tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin päivit
täiset, kuukausittaiset tai puolivuosittaiset tiedot yhdeltä raportointi
jaksolta tai, jos kyseessä ovat muutokset, yhdeltä tai useammalta
raportointijaksolta sellaisessa tiedostomuodossa, joka sopii yhteen
CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin kanssa;
i) ’t u l e v a l l a r a h a l i i t t o o n o s a l l i s t u v a l l a j ä s e n v a l t i 
o l l a’ rahaliittoon osallistumatonta jäsenvaltiota, joka on täyttänyt
euron käyttöönotolle asetetut edellytykset ja jonka osalta on tehty
päätös poikkeuksen kumoamisesta (Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukaisesti);
j) ’p a n k k i p ä i v ä l l ä’ mitä tahansa sellaista päivää, jolloin rapor
toiva kansallinen keskuspankki ovat avoinna pankkitoimintaa
varten;
k) ’k i r j a n p i t o t i e d o i l l a’ liikkeessä olevien eurosetelien oikaise
matonta arvoa, jota on korjattu suuntaviivojen EKP/2010/20 (1)
12 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti niiden korotto
mien saamisten määrällä, joiden vastapuolena ovat euroalueen ulko
puolisten setelivarastojen ohjelmaa hoitavat luottolaitokset;
l) ’t i e t o t a p a h t u m a l l a’ tapahtumaa, joka kirjataan CIS 2:een ja
joka aiheuttaa ilmoituksen lähettämisen CIS 2:sta yhdelle tai useam
malle kansalliselle keskuspankille ja EKP:lle. Kyseessä on tietota
pahtuma: i) jos kansallinen keskuspankki on lähettänyt päivittäisiä,
kuukausittaisia tai puolivuosittaisia tietoja sisältävän sanoman CIS
2:lle, ja tämän perusteella CIS 2:sta on lähetetty vastaussanoma
kyseiselle kansalliselle keskuspankille ja EKP:lle; ii) jos kaikkien
kansallisten keskuspankkien sanomat on onnistuneesti hyväksytty
uuden raportointijakson osalta, jolloin CIS 2:sta lähetetään tilanne
raporttisanoma kansallisille keskuspankeille ja EKP:lle; tai iii) jos
CIS 2 hyväksyy tilanneraporttisanoman lähettämisen jälkeen onnis
tuneesti tiettyä kansallista keskuspankkia koskevan korjatun sano
man ja lähettää kansallisille keskuspankeille ja EKP:lle
korjausilmoituksen;
m) ’r a h a a
käsittelevillä
l a i t o k s i l l a’
neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1338/2001 (2) 6 artiklan 1 kohdassa mainittuja
laitoksia ja talouden toimijoita;
(1) Suuntaviivat EKP/2010/20, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, kirjanpitoa
ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskus
pankkijärjestelmässä (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 31).
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001,
euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä (EYVL L 181,
4.7.2001, s. 6).
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▼M2
n) ’k o l i k o i t a l i i k k e e s e e n l a s k e v i l l a y k s i k ö i l l ä’ mitä
tahansa yksiköitä, joille euroalueen jäsenvaltio on antanut tehtäväksi
laskea kiertoon eurokolikoita. Kolikoita liikkeeseen laskevia yksi
köitä voivat olla kansallinen keskuspankki, rahapaja, valtiovarainmi
nisteriö nimetyt julkiset laitokset tai yksiköt, jotka laskevat kolikoita
kiertoon kolikoiden säilytys- ja toimitusjärjestelmässä (coin-held-toorder scheme, (CHTO));
o) ’k o l i k o i d e n s ä i l y t y s - j a t o i m i t u s j ä r j e s t e l m ä l l ä ’
t a i ’ C H T O - j ä r j e s t e l m ä l l ä’ (coin-held-to-order scheme) ko
likoita liikkeeseen laskevan yksikön ja yhden tai useamman säilyt
täjän välisistä yksittäisistä sopimusjärjestelyistä koostuvaa ohjelmaa
kolikoita liikkeeseen laskevan yksikön jäsenvaltiossa; ohjelman mu
kaisesti kolikoita liikkeeseen laskeva yksikkö:
i) toimittaa säilyttäjille eurokolikoita, joita ne varastoivat muualla
kuin kolikoita liikkeeseen laskevan yksikön tiloissa kiertoon las
kemista varten, ja
ii) hyvittää tai veloittaa suoraan kansallisessa keskuspankissa olevaa
— säilyttäjän tiliä, tai
— sellaisten luottolaitosten tiliä, jotka säilyttäjän asiakkaina os
tavat säilyttäjältä eurokolikoita;
Säilyttäjät tai niiden asiakkaat tallettavat tai nostavat
CHTO-järjestelmään kuuluvia eurokolikoita liikkeeseen laskevaan
yksikön varastotiloihin/varastotiloista siten kuin kansalliselle keskus
pankille on ilmoitettu;
▼M3
p) ’r y h m ä n 1 t i e t o e r ä l l ä’ tietoerää, jonka kansallisen keskus
pankin on liitteissä I–III määritetyllä tavalla toimitettava CIS 2:een
ja joka on toimitettava kultakin raportointijaksolta;
q) ’t a p a h t u m a p o h j a i s e l l a t i e t o e r ä l l ä’ tietoerää, jonka
kansallisen keskuspankin on liitteissä I–III määritetyllä tavalla toi
mitettava CIS 2:een ja joka on toimitettava vain, jos niiden taustalla
oleva tapahtuma esiintyy raportointijakson aikana;
▼M2
r) ’I A M - j ä r j e s t e l m ä l l ä’ (Identity and Access Management,
IAM) jaettua turvallisuuspalvelua, jota käytetään EKPJ:n sovellusten
käyttöoikeuksien myöntämiseen ja hallintaan.
▼B
2.
Näiden suuntaviivojen liitteissä käytetyt tekniset käsitteet määritel
lään liitteenä olevassa sanastossa.
▼M2
2 artikla
Euroseteleihin liittyvien tietojen kerääminen
▼M3
1.
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle euroseteleihin liitty
vät CIS 2 -tiedot eli liitteessä I olevassa 1 osassa määritetyt tietoerät
noudattaen siinä määritettyä raportointitiheyttä sekä liitteessä I olevassa
3 osassa määritettyjä kirjaussääntöjä.
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▼M2
2.
Kansalliset keskuspankit toimittavat euroseteleihin liittyvät kuu
kausittaiset tiedot, jotka on yksilöity ryhmän 1 tiedoiksi ja tapahtuma
pohjaisiksi tiedoiksi viimeistään raportointijaksoa seuraavan kuukauden
kuudenteen pankkipäivään mennessä.
3.
Kansalliset keskuspankit toimittavat euroseteleihin liittyvät päivit
täiset tiedot, jotka on yksilöity ryhmän 1 tiedoiksi ja tapahtumapohjai
siksi tiedoiksi, viimeistään klo 17.00 Keski-Euroopan aikaa (CET) (1)
raportointijaksoa seuraavana pankkipäivänä.
4.
Kansalliset keskuspankit käyttävät CIS 2:n tiedonsiirtomekanismia
euroseteleihin liittyvien tietojen toimittamiseen EKP:lle näiden suunta
viivojen mukaisesti.
__________

3 artikla
Eurokolikoihin liittyvien tietojen kerääminen
1.
Kansalliset keskuspankit keräävät eurokolikoihin liittyvät CIS 2
tiedot eli liitteessä II olevassa 1 osassa määritetyt tietoerät jäsenvaltiois
saan asianomaisilta kolikoita liikkeeseen laskevilta yksiköiltä.
2.
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle eurokolikoihin liitty
vät CIS 2 tiedot kuukausittain ja ottavat siinä yhteydessä huomioon
liitteessä II olevassa 3 osassa määritetyt kirjaussäännöt.
3.
Kansalliset keskuspankit käyttävät CIS 2:n tiedonsiirtomekanismia
eurokolikoihin liittyvien tietojen toimittamiseen EKP:lle näiden suunta
viivojen mukaisesti.
▼M1
4 artikla
▼M2
Käteisrahan infrastruktuuria ja kolmansien osapuolten operatiivista
toimintaa koskevien tietojen kerääminen päätöksen EKP/2010/14
mukaisesti
▼M3
1.
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle käteisrahan infrast
ruktuuriin liittyvät tiedot ja operatiiviset tiedot liitteessä III yksilöidyllä
tavalla puolivuosittain. EKP:lle toimitettavien tietojen on perustuttava
tietoihin, jotka kansalliset keskuspankit ovat saaneet rahaa käsitteleviltä
laitoksilta päätöksen EKP/2010/14 liitteen IV mukaisesti.
▼M2

__________

▼M1
4.
Kansalliset keskuspankit käyttävät CIS 2 -tiedonsiirtomekanismia
1–3 kohdassa tarkoitettujen tietojen siirtämiseen.
5.
Kansalliset keskuspankit toimittavat joka vuosi, viimeistään loka
kuun kuudentena pankkipäivänä, 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot kysei
sen vuoden tammikuun ja kesäkuun välisen raportointijakson osalta.
(1) Keski-Euroopan ajassa (CET) otetaan huomioon siirtyminen Keski-Euroopan
kesäaikaan.
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▼M1
6.
Kansalliset keskuspankit toimittavat joka vuosi, viimeistään huhti
kuun kuudentena pankkipäivänä, 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot edelli
sen vuoden heinäkuun ja joulukuun välisen raportointijakson osalta.
▼M2

__________

▼B
5 artikla
Käteiseuron käyttöönottoa koskevien tietojen kerääminen tulevilta
eurojärjestelmän kansallisilta keskuspankeilta
▼M2
1.
Kansallinen keskuspankki sisällyttää sopimusjärjestelyihin, joita se
tekee jonkin tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin kanssa
suuntaviivojen EKP/2006/9 (1) 3 artiklan 3 kohdan nojalla, erityismää
räyksiä kyseisissä suuntaviivoissa vahvistetuista tiedonantovelvollisuuk
sista. Lisäksi sopimusjärjestelyissä on vaadittava, että tuleva eurojärjes
telmän kansallinen keskuspankki ilmoittaa EKP:lle kuukausittain liit
teessä I olevan taulukon 4 ja 5 jaksossa ja liitteessä II olevan taulukon
4 ja 7 jaksossa yksilöidyt tietoerät. Tuleva eurojärjestelmän keskus
pankki on velvoitettava ilmoittamaan nämä tiedot noudattaen soveltuvin
osin liitteessä I olevassa 3 osassa ja liitteessä II olevassa 3 osassa mää
ritettyjä kirjaussääntöjä kaikkien sellaisten eurosetelien ja/tai -kolikoiden
osalta, joita se lainaa kansalliselta keskuspankilta ja jotka kansallinen
keskuspankki on sille toimittanut. Jos tuleva eurojärjestelmän kansalli
nen keskuspankki ei ole tehnyt tällaisia sopimusjärjestelyjä minkään
kansallisen keskuspankin kanssa, EKP tekee tällaisia sopimusjärjestelyjä
kyseisen tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin kanssa.
▼B
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut euroseteleihin ja/tai -kolikoihin liit
tyvät tiedot toimitetaan ensi kertaa viimeistään sitä kuukautta seuraavan
kuukauden kuudenteen pankkipäivään mennessä, jona tuleva eurojärjes
telmän kansallinen keskuspankki saa ensi kertaa tällaisia euroseteleitä tai
-kolikoita tai valmistaa niitä.
▼M3
3.
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle liitteessä II yksilöidyt
tietoerät päivittäin käteiseuron käyttöönottopäivän jälkeen ja kansallisen
keskuspankin ja EKP:n keskenään sopiman ajanjakson kuluessa.
▼M2
4.
Kansalliset keskuspankit käyttävät CIS 2 -tiedonsiirtomekanismia
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen siirtämiseen.
▼B
6 artikla
Viitetietojen ja järjestelmän parametrien ylläpito
1.
EKP tallentaa liitteessä IV tarkoitetut viitetiedot ja järjestelmän
parametrit CIS 2:een ja ylläpitää niitä.
(1) Suuntaviivat EKP/2006/9, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, tietyistä val
misteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja kolikoiden
ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella (EUVL L 207,
28.7.2006, s. 39).
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▼B
2.
EKP toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että
nämä tiedot ja järjestelmän parametrit ovat täydellisiä ja virheettömiä.
▼M2
3.
Kansalliset keskuspankit toimittavat pyynnöstä viipymättä EKP:lle
liitteessä IV yksilöidyt järjestelmän muuttujat sekä kaikki muutokset,
joita järjestelmän parametreihin mahdollisesti myöhemmin tehdään.
▼B
7 artikla
Täydellisten ja virheettömien tietojen toimittaminen
▼M3
1.
Kansalliset keskuspankit toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet
varmistaakseen näiden suuntaviivojen nojalla vaadittavien tietojen täy
dellisyyden ja virheettömyyden ennen niiden toimittamista EKP:lle. Ne
suorittavat vähintään
a) täydellisyystarkistukset, joilla varmistetaan, että ryhmän 1 tiedot ja
tapahtumapohjaiset tiedot raportoidaan näissä suuntaviivoissa ja näi
den suuntaviivojen liitteissä I–III vahvistettujen periaatteiden
mukaisesti;
b) liitteessä V tarkoitetut virheettömyystarkistukset.
CIS 2 -sovelluksen on hylättävä tietosanomat, jotka eivät sisällä asian
omaiselta raportointijaksolta raportoitavia liitteissä I–III määriteltyjä ryh
män 1 tietoeriä.
▼B
2.
Kukin kansallinen keskuspankki käyttää soveltuvia CIS 2 -tietoja
tuottaakseen eurosetelien nettomääräisiä liikkeeseenlaskuja koskevia
kansallisia lukuja. Kukin kansallinen keskuspankki sovittaa tämän jäl
keen nämä luvut yhteen kirjanpitotietojensa kanssa ennen CIS 2 -tieto
jen toimittamista EKP:lle.
▼M3
3.
EKP varmistaa, että ennen tietojen tallentamista CIS 2:n keskus
tietokantaan CIS 2 toteuttaa a) liitteissä I–III ja liitteessä V täsmennetyt
täydellisyys- ja virheettömyystarkistukset kuukausittain ja puolivuosit
tain ilmoitettavien tietoerien osalta ja b) liitteissä I ja III täsmennetyt
täydellisyystarkastukset päivittäin ilmoitettavien tietoerien osalta.
▼B
4.
EKP varmistaa, että kansalliset keskuspankit ovat sovittaneet 2
kohdassa tarkoitetut ja CIS 2:ssa ilmoitetut eurosetelien nettomääräisiä
liikkeeseenlaskuja koskevat kansalliset luvut yhteen vastaavien kirjanpi
totietojen kanssa, ja neuvottelee asianomaisten kansallisten keskuspank
kien kanssa, mikäli poikkeamia esiintyy.
5.
Jos kansallinen keskuspankki havaitsee poikkeaman CIS 2 -tie
doissaan sen jälkeen kun nämä tiedot on toimitettu EKP:lle, kyseinen
kansallinen keskuspankki toimittaa viipymättä korjatut tiedot EKP:lle
CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin välityksellä.
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▼M1
6.
Jos kansallispankit ilmoittavat CIS 2 -tietoja, jotka liittyvät liit
teessä I olevassa 2 osassa määriteltyjen seteleiden siirtoon ja vastaan
ottoon, eli tietoeriä 4.2 ja 4.3, jotka ovat keskenään epäjohdonmukaisia,
ne selvittävät asian viipymättä keskenään. Jos ne eivät menettele näin,
EKP puuttuu asiaan varmistaakseen sen, että CIS 2 -tiedot ilmoitetaan
asianmukaisesti.
▼M2
8 artikla
Pääsy CIS 2 -järjestelmään
1.
IAM-järjestelmän välityksellä toimitetun käyttöoikeuspyynnön pe
rusteella ja sillä edellytyksellä, että 2 kohdassa kuvatut erilliset sopimus
järjestelyt saatetaan päätökseen, EKP myöntää saatavuuden ja kapasitee
tin mukaan pääsyn CIS 2 -järjestelmään yksittäisille käyttäjille kussakin
kansallisessa keskuspankissa ja kussakin tulevassa eurojärjestelmän kan
sallisessa keskuspankissa.
2.
Vastuu yksittäisten käyttäjien teknisestä käyttäjähallinnoinnista
vahvistetaan erillisissä sopimusjärjestelyissä, joita tehdään EKP:n ja
kansallisen keskuspankin välillä kyseisen keskuspankin yksittäisten
käyttäjien osalta ja EKP:n ja tulevan eurojärjestelmän kansallisen kes
kuspankin välillä viimeksi mainitun yksittäisten käyttäjien osalta. EKP
voi myös sisällyttää näihin sopimusjärjestelyihin viittauksia käyttäjähal
linnointia koskeviin järjestelyihin, turvallisuusstandardeihin ja CIS 2:een
sovellettaviin lisenssiehtoihin.
▼B
9 artikla
Automaattiset ilmoitukset tietotapahtumista
EKP varmistaa, että CIS 2 -järjestelmä lähettää CIS 2:n tiedonsiirtome
kanismin välityksellä automaattisia ilmoituksia tietotapahtumista kansal
lisille keskuspankeille, jotka ovat pyytäneet tällaisia automaattisia
ilmoituksia.

10 artikla
CIS 2 -tietojen toimittaminen kansallisille keskuspankeille
1.
Kansalliset keskuspankit, jotka haluavat vastaanottaa ja tallentaa
kaikkien kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kan
sallisten keskuspankkien CIS 2 -tietoja CIS 2:n ulkopuolisiin paikallisiin
sovelluksiinsa, lähettävät EKP:lle kirjallisen pyynnön siitä, että tällaiset
tiedot toimitetaan säännöllisesti ja automaattisesti CIS 2:sta.
2.
EKP varmistaa, että CIS 2 lähettää CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin
välityksellä tiedot kansallisille keskuspankeille, jotka pyytävät 1 koh
dassa mainittua palvelua.

11 artikla
EKP:n johtokunnan tehtävät
1.

EKP:n johtokunta vastaa CIS 2:n päivittäisestä hallinnoinnista.
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2.
Euroopan keskuspankin johtokunnalla on Euroopan keskuspankin
työjärjestyksen 17.3 artiklan mukaisesti oikeus tehdä teknisiä muutoksia
näiden suuntaviivojen liitteisiin ja CIS 2:n tiedonsiirtomekanismin eri
telmiin otettuaan huomioon setelikomitean, lakiasiain komitean ja tieto
tekniikkakomitean näkemykset.
▼B
3.
EKP:n johtokunta ilmoittaa viipymättä EKP:n neuvostolle kaikista
muutoksista, joita tehdään 2 kohdan nojalla, ja noudattaa kaikkia EKP:n
neuvoston tältä osin tekemiä päätöksiä.
12 artikla
Voimaantulo
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.
13 artikla
Adressaatit
Näitä
suuntaviivoja
keskuspankkeihin.

sovelletaan

kaikkiin

eurojärjestelmän

▼M3
LIITE I
EUROSETELEITÄ KOSKEVAT TIETOERÄT
1 OSA
Euroseteleitä koskeva raportointijärjestelmä

Tietoerät

Täydellisyysominai
suus

Tiheys
Numero

1

päivit
täin

kuukau
sittain

ryhmä
1 (2)

tapahtuma
pohjainen

Eurosetelien liikkeisiin liittyvät erittelyt
Tietolähde

KKP:
lta

KKP:
lle

Kohdis
Varasto Varasto
tettu val
tyypis
tyyp Laatu (6) mistus
tä (4)
piin (5)
vuodel
le (7)

Suunni
ttelu (8)

Kumulatiiviset tietoerät
1.1

Tuotetut setelit

x

x

x

x

x

1.2

Lajittelun yhteydessä tuho
tut setelit

x

x

x

x

x

1.3

Erikseen tuhotut setelit

x

x

x

x

x

KKP

Eurosetelivarastoihin liittyvät tietoerät

A Eurojärjestelmän hallussa olevat varastot
2.1

Eurojärjestelmän strategi
sissa varastoissa olevat uu
det setelit

x

x

x

x

x

x

2.2

Eurojärjestelmän strategi
sissa varastoissa olevat hy
väkuntoiset setelit

x

x

x

x

x

x

KKP:n hallussa olevat uu
sien setelien logistiset va
rastot

x

2.3

KKP
x

x

x

x

x
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2

Tietoerän nimi

Sarjan/
Setelien
Nimel
muunnok
ECI-erit
kokonais
lisarvon
sen erit
tely (1)
määrä
erittely
tely

▼M3
Tietoerät

Täydellisyysominai
suus

Tiheys
Numero

Tietoerän nimi

Sarjan/
Setelien
Nimel
muunnok
ECI-erit
kokonais
lisarvon
sen erit
tely (1)
määrä
erittely
tely

Eurosetelien liikkeisiin liittyvät erittelyt
Tietolähde

päivit
täin

kuukau
sittain

ryhmä
1 (2)

KKP:n hallussa olevat hy
väkuntoisten setelien logis
tiset varastot

x

x (3)

x

x

x

x

2.5

KKP:n hallussa olevat (tu
hottavien) huonokuntoisten
setelien varastot

x

x

x

x

x

kuu
kausit
tai
sissa

2.6

KKP:n hallussa olevat kä
sittelemättömien setelien
varastot

x

x (3)

x

x

x

x

NHTO-yksiköiden hallussa
olevat uusien setelien logis
tiset varastot

x

x

x

x

x

2.8

NHTO-yksiköiden hallussa
olevat hyväkuntoisten sete
lien logistiset varastot

x

x (3)

x

x

x

2.9

NHTO-yksiköiden hallussa
olevat huonokuntoisten se
telien varastot

x

x

x

x

x

Kohdis
Varasto Varasto
tettu val
tyypis
tyyp Laatu (6) mistus
vuodel
tä (4)
piin (5)
le (7)

Suunni
ttelu (8)

päivittäi
sissä

B NHTO-yksiköiden hallussa olevat varastot
2.7

KKP:
lle

NHTOpankit
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2.4

KKP:
lta

tapahtuma
pohjainen

▼M3
Tietoerät

Täydellisyysominai
suus

Tiheys
Numero

2.10

Tietoerän nimi

Sarjan/
Setelien
Nimel
muunnok
ECI-erit
kokonais
lisarvon
sen erit
tely (1)
määrä
erittely
tely

NHTO-yksiköiden hallussa
olevat käsittelemättömien
setelien varastot

x

x (3)

x

Eurosetelien liikkeisiin liittyvät erittelyt
Tietolähde

päivit
täin

kuukau
sittain

ryhmä
1 (2)

x

x

KKP:
lta

tapahtuma
pohjainen

KKP:
lle

Kohdis
Varasto Varasto
tettu val
tyypis
tyyp Laatu (6) mistus
vuodel
tä (4)
piin (5)
le (7)

Suunni
ttelu (8)

C ECI-pankkien hallussa olevat varastot
ECI-pankkien hallussa ole
vat uusien setelien logistiset
varastot

x

x

x

x

x

x

2.12

ECI-pankkien hallussa ole
vat hyväkuntoisten setelien
logistiset varastot

x

x (3)

x

x

x

x

2.13

ECI-pankkien hallussa ole
vat huonokuntoisten setelien
varastot

x

x

x

x

x

x

2.14

ECI-pankkien hallussa ole
vat käsittelemättömien sete
lien varastot

x

x (3)

x

x

x

x

2.15

ECI-pankeista ja
ECI-pankkeihin siirrettävien
setelien logistiset varastot

x

x (3)

x

x

x

x

ECIpankit
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2.11

▼M3
Tietoerät

Täydellisyysominai
suus

Tiheys
Numero

3

Tietoerän nimi

Sarjan/
Setelien
Nimel
muunnok
ECI-erit
kokonais
lisarvon
sen erit
tely (1)
määrä
erittely
tely

Eurosetelien liikkeisiin liittyvät erittelyt
Tietolähde

päivit
täin

kuukau
sittain

ryhmä
1 (2)

KKP:
lta

tapahtuma
pohjainen

KKP:
lle

Kohdis
Varasto Varasto
tettu val
tyypis
tyyp Laatu (6) mistus
vuodel
tä (4)
piin (5)
le (7)

Suunni
ttelu (8)

Operatiivista toimintaa koskevat tietoerät

A Kansallisten keskuspankkien operatiivinen toiminta
KKP:n liikkeeseen laskemat
setelit

x

x (3)

x

x

x

x

3.2

KKP:n NHTO-yksiköille
siirretyt setelit

x

x (3)

x

x

x

x

3.3

KKP:sta ECI-pankeille siir
retyt setelit

x

x (3)

x

x

x

3.4

KKP:lle palautetut setelit

x

x (3)

x

x

x

x

3.5

NHTO-yksiköiltä KKP:lle
siirretyt setelit

x

x (3)

x

x

x

x

3.6

ECI-pankeista KKP:lle siir
retyt setelit

x

x (3)

x

x

x

3.7

KKP:n käsittelemät setelit

x

x

x

x

x

x

x

KKP

x

x

02008O0008 — FI — 22.03.2017 — 003.001 — 13

3.1

▼M3
Tietoerät

Täydellisyysominai
suus

Tiheys
Numero

Tietoerän nimi

Sarjan/
Setelien
Nimel
muunnok
ECI-erit
kokonais
lisarvon
sen erit
tely (1)
määrä
erittely
tely

Eurosetelien liikkeisiin liittyvät erittelyt
Tietolähde

päivit
täin

kuukau
sittain

ryhmä
1 (2)

x

x

tapahtuma
pohjainen

3.8

KKP:n huonokuntoisiksi la
jittelemat setelit

x

x

x

3.9

Muihin KKP:ihin siirrettä
vät setelit

x

x

x

3.10

Suoraan logistisista varas
toista tuhotut uudet setelit

x

x

x

x

x

3.11

Suoraan logistisista varas
toista tuhotut hyväkuntoiset
setelit

x

x (3)

x

x

x

3.12

Suoraan eurojärjestelmän
strategisista varastoista tu
hotut uudet setelit

x

x

x

x

x

3.13

Suoraan eurojärjestelmän
strategisista varastoista tu
hotut hyväkuntoiset setelit

x

x (3)

x

x

x

3.14

Suoraan varastosta tuhotut
käsittelemättömät setelit

x

x (3)

x

x

x

x

KKP:
lta

KKP:
lle

Kohdis
Varasto Varasto
tettu val
tyypis
tyyp Laatu (6) mistus
vuodel
tä (4)
piin (5)
le (7)

Suunni
ttelu (8)

x
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▼M3
Tietoerät

Täydellisyysominai
suus

Tiheys
Numero

Tietoerän nimi

Sarjan/
Setelien
Nimel
muunnok
ECI-erit
kokonais
lisarvon
sen erit
tely (1)
määrä
erittely
tely

Eurosetelien liikkeisiin liittyvät erittelyt
Tietolähde

päivit
täin

kuukau
sittain

ryhmä
1 (2)

KKP:
lta

tapahtuma
pohjainen

KKP:
lle

Kohdis
Varasto Varasto
tettu val
tyypis
tyyp Laatu (6) mistus
vuodel
tä (4)
piin (5)
le (7)

Suunni
ttelu (8)

B NHTO-yksiköiden operatiivinen toiminta
NHTO-yksiköiden kiertoon
laskemat setelit

x

x (3)

x

x

x

x

3.16

NHTO-yksiköille palautetut
setelit

x

x (3)

x

x

x

x

3.17

NHTO-yksiköiden käsittele
mät setelit

x

x

x

x

x

3.18

NHTO-yksiköiden huono
kuntoisiksi lajittelemat sete
lit

x

x

x

x

x

NHTOpankit

C ECI-pankkien operatiivinen toiminta
3.19

ECI-pankkien kiertoon las
kemat setelit

x

x (3)

x

x

x

x

x

3.20

ECI-pankeille palautetut se
telit

x

x (3)

x

x

x

x

x

3.21

ECI-pankkien käsittelemät
setelit

x

x

x

x

x

x

ECIpankit
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3.15

▼M3
Tietoerät

Täydellisyysominai
suus

Tiheys
Numero

3.22

4

ECI-pankkien huonokuntoi
siksi lajittelemat setelit

x

x

x

x

Eurosetelien liikkeisiin liittyvät erittelyt
Tietolähde

päivit
täin

kuukau
sittain

ryhmä
1 (2)

x

x

KKP:
lta

tapahtuma
pohjainen

KKP:
lle

Kohdis
Varasto Varasto
tettu val
tyypis
tyyp Laatu (6) mistus
vuodel
tä (4)
piin (5)
le (7)

Suunni
ttelu (8)

Setelien liikkeisiin liittyvät tietoerät
4.1

Setelipainon vastuussa ole
valle tai vastaanottavalle
KKP:lle toimittama uusi
tuotanto

x

x

x

x

x

Vas
tuussa
oleva
KKP

4.2

Setelien siirto

x

x (3)

x

x

x

Vas
tuussa
oleva/
toimit
tava
KKP

4.3

Setelien vastaanotto

x

x (3)

x

x

x

Vas
taanot
tava
KKP

Tuleva
eurojär
jestel
män
KKP

Tulevia eurojärjestelmän kansallisia keskuspankkeja koskevat tietoerät
5.1

Laillisten maksuvälineiden
varastot ennen käteiseuron
käyttöönottoa

x

x (3)

x

x

x

5.2

Ennakkojakelu

x

x (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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5

Tietoerän nimi

Sarjan/
Setelien
Nimel
muunnok
ECI-erit
kokonais
lisarvon
sen erit
tely (1)
määrä
erittely
tely

▼M3
Tietoerät

Täydellisyysominai
suus

Tiheys
Numero

5.3

Edelleenjakelu

x

x (3)

Eurosetelien liikkeisiin liittyvät erittelyt
Tietolähde

päivit
täin

x

kuukau
sittain

ryhmä
1 (2)

x

KKP:
lta

tapahtuma
pohjainen

x

KKP:
lle

Kohdis
Varasto Varasto
tettu val
tyypis
tyyp Laatu (6) mistus
vuodel
tä (4)
piin (5)
le (7)

Suunni
ttelu (8)

Edel
leenja
kelun
koh
teena
olevat
hyväk
syttävät
vasta
puolet

Päivittäiset tiedot eurosetelien kansallisesta nettoliikkeeseenlaskusta
6.1

Setelien kansalliset netto
liikkeeseenlaskut

x

x

x

x

x

Kansal
linen
keskus
pankki
(KKP)

(1) Tiedot eritellään kunkin ECI-pankin mukaan.
(2) Ryhmän 1 täydellisyysominaisuutta sovelletaan kaikkiin tietoeriin, joilla on laillisen maksuvälineen asema. Jos asema on erillisellä päätöksellä vahvistettu tulevan maksuvälineen tai aiemman maksuvälineen asemaksi, kaikki
ryhmän 1 tietoerät katsotaan tapahtumapohjaisiksi tietoeriksi.
(3) Tietolähteiksi ilmoitetut yksiköt voivat – erillisessä päätöksessä vahvistettujen liikkeeseenlaskuperiaatteista riippuen – määrittää erittelyn tilastollisin menetelmin sellaisten sekamuotoisten erien tai sekamuotoisten pakettien
osalta, jotka sisältävät eri sarjaan ja/tai muunnokseen kuuluvia seteleitä.
(4) Annetaan tiedot siitä varastotyypistä, josta siirretyt eurosetelit on otettu toimittavassa kansallisessa keskuspankissa, eli tuotanto (toimitus setelipainosta), eurojärjestelmän strategiset varastot (ESS) tai logistiset varastot (LS).
5
( ) Annetaan tiedot siitä varastotyypistä, johon setelit on siirretty vastaanottavassa kansallisessa keskuspankissa, eli joko eurojärjestelmän strategiset varastot (ESS) tai logistiset varastot (LS).
(6) Annetaan tiedot siitä, olivatko siirretyt eurosetelit uusia, hyväkuntoisia, käsittelemättömiä vai huonokuntoisia. Jos siirrettiin useamman kuin yhden laatutyypin seteleitä ja muut erittelyt ovat samat, siirto on ilmoitettava
erikseen kunkin laatutyypin osalta.
(7) Annetaan tiedot kalenterivuodesta, johon tuotanto on kohdennettu setelituotantoa koskevassa erillisessä EKP:n säädöksessä, siihen katsomatta onko tuotanto jatkunut seuraavana vuonna. Jos toimitetut setelit liittyvät
setelituotantoa koskeviin erillisiin EKP:n säädöksiin, joista jokainen liittyy eri kalenterivuoteen mutta muut erittelyt ovat samat, toimitukset ilmoitetaan erikseen.
(8) Annetaan tiedot siitä, ajoitettiinko siirto erillisen EKP:n säädöksen mukaan vai onko kyseessä satunnainen siirto.
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6

Tietoerän nimi

Sarjan/
Setelien
Nimel
muunnok
ECI-erit
kokonais
lisarvon
sen erit
tely (1)
määrä
erittely
tely
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2 OSA
Euroseteleitä koskevien tietoerien määrittely
Kansalliset keskuspankit ja tulevat eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit il
moittavat kaikkien tietoerien osalta luvut kappalemäärittäin kokonaislukuina riip
pumatta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia.
1. Kumulatiiviset tietoerät
Kumulatiiviset tiedot ovat lukuja, jotka lasketaan yhteen kaikkien raportointijaksojen osalta ensimmäisestä setelipai
nosta tapahtuvasta toimituksesta – mukaan lukien sellaiset, jotka suoritetaan ennen uuden sarjan, muunnoksen tai
nimellisarvon käyttöönottoa – asianomaisen raportointijakson loppuun.
1.1

Tuotetut setelit

Setelit, jotka on i) valmistettu setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n sää
döksen nojalla; ii) toimitettu kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin
tai eurojärjestelmän strategisiin varastoihin ja ovat kansallisen keskuspankin
hallussa, ja iii) jotka on rekisteröity kansallisen keskuspankin käteisvarojen
hallinnointijärjestelmään (1). Setelit, jotka on siirretty NHTO-yksiköille tai
ECI-pankeille tai ovat niiden hallussa, mukaan lukien tuhotut setelit (tie
toerät 1.2 ja 1.3), pysyvät osana kansallisen keskuspankin tuotettuja sete
leitä.

1.2

Lajittelun yhteydessä tuho
tut setelit

Tuotetut setelit, jotka on tuhottu setelien lajittelulaitteessa olevassa integ
roidussa silppurissa aitouden ja kunnon mukaan tehdyn lajittelun perusteella
joko kansallisen keskuspankin toimesta tai sen puolesta.

1.3

Erikseen tuhotut setelit

Tuotetut setelit, jotka on tuhottu aitouden ja kunnon mukaan tehdyn lajit
telun perusteella muulla tavoin kuin setelien lajittelulaitteessa olevassa in
tegroidussa silppurissa joko kansallisen keskuspankin toimesta tai sen puo
lesta, esim. repeytyneet setelit tai setelit, jotka setelien lajittelulaitteet ovat
jostakin syystä hylänneet. Lajittelun yhteydessä tuhotut setelit (tietoerä 1.2)
eivät sisälly näihin tietoihin.

2. Setelivarastoihin liittyvät tietoerät
Nämä tietoerät ovat varastotietoja ja koskevat raportointijakson päättymispäivän tietoja.
A) Eurojärjestelmän hallussa olevat varastot
2.1

Eurojärjestelmän strategi
sissa varastoissa olevat uu
det setelit

Uudet setelit, jotka ovat osa eurojärjestelmän strategisia varastoja ja joita
kansallinen keskuspankki pitää hallussaan EKP:n puolesta.

2.2

Eurojärjestelmän strategi
sissa varastoissa olevat hy
väkuntoiset setelit

Hyväkuntoiset setelit, jotka ovat osa eurojärjestelmän strategisia varastoja ja
joita kansallinen keskuspankki pitää hallussaan EKP:n puolesta.

2.3

Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat uusien sete
lien logistiset varastot

Kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin kuuluvat ja kansallisen kes
kuspankin hallussa (sen pää- ja/tai sivukonttorissa) olevat uudet setelit.
Tämä luku ei sisällä uusia seteleitä, jotka ovat osa eurojärjestelmän strate
gisia varastoja.

2.4

Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat hyväkun
toisten setelien logistiset
varastot

Kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin kuuluvat ja kansallisen kes
kuspankin hallussa (sen pää- ja/tai sivukonttorissa) olevat hyväkuntoiset
setelit. Tämä luku ei sisällä hyväkuntoisia seteleitä, jotka ovat osa eurojär
jestelmän strategisia varastoja.

2.5

Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat (tuhottavien)
huonokuntoisten setelien
varastot

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat huonokuntoiset setelit, joita ei ole
vielä tuhottu.

2.6

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat setelit, joita kansallinen keskus
Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat käsittelemät pankki ei ole vielä todennut aidoiksi eikä lajitellut kunnon mukaan setelien
lajittelulaitteilla tai manuaalisesti. NHTO-yksiköiden, ECI-pankkien tai
tömien setelien varastot
minkä tahansa muiden luottolaitosten tai muiden rahaa ammattimaisesti
käsittelevien toimesta aidoiksi todetut ja kunnon mukaan lajitellut setelit,
jotka on myöhemmin palautettu kansalliselle keskuspankille, kuuluvat tähän
tietoerään, kunnes kansallinen keskuspankki on käsitellyt nämä setelit.
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B) NHTO-yksiköiden hallussa olevat varastot

Nämä tietoerät liittyvät NHTO-järjestelmään, jonka kansallinen keskuspankki voi perustaa toimivalta-alueelleen. Kan
sallinen keskuspankki ilmoittaa yksittäisiltä NHTO-yksiköiltä saadut tiedot yhteenlaskettuina kaikkien
NHTO-yksiköiden osalta. Näitä varastoja ei lueta kierrossa oleviin seteleihin.

2.7

NHTO-yksiköiden hallussa Kansallisesta keskuspankista
olevat uusien setelien logis NHTO-yksiköiden hallussa.
tiset varastot

siirretyt

uudet

setelit,

jotka

ovat

2.8

NHTO-yksiköiden hallussa
olevat hyväkuntoisten sete
lien logistiset varastot

NHTO-yksiköiden hallussa olevat hyväkuntoiset setelit, jotka on joko siir
retty kansallisesta keskuspankista tai palautettu kierrosta ja jotka
NHTO-yksiköt ovat todenneet hyväkuntoisiksi päätöksen EKP/2010/14
mukaisesti.

2.9

NHTO-yksiköiden hallussa
olevat huonokuntoisten se
telien varastot

NHTO-yksiköiden hallussa olevat setelit, jotka NHTO-yksiköt ovat toden
neet huonokuntoisiksi päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti.

2.10

NHTO-yksiköiden hallussa
olevat käsittelemättömien
setelien varastot

NHTO-yksiköiden hallussa olevat setelit, joita ei ole todettu aidoiksi eikä
lajiteltu kunnon mukaan päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti.

C) ECI-pankkien hallussa olevat varastot

Nämä tietoerät liittyvät ECI-ohjelmaan. Näitä varastoja ei lueta kierrossa oleviin seteleihin.

2.11

ECI-pankkien hallussa ole
vat uusien setelien logistiset
varastot

Kansallisesta keskuspankista siirretyt uudet setelit, jotka ovat ECI-pankin
hallussa.

2.12

ECI-pankkien hallussa ole
vat hyväkuntoisten setelien
logistiset varastot

ECI-pankin hallussa olevat hyväkuntoiset setelit, jotka on joko siirretty
kansallisesta keskuspankista tai palautettu kierrosta ja jotka ECI-pankki
on todennut hyväkuntoisiksi päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti.

2.13

ECI-pankkien hallussa ole
vat huonokuntoisten setelien
varastot

ECI-pankin hallussa olevat setelit, jotka kyseinen pankki on todennut huo
nokuntoisiksi päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti.

2.14

ECI-pankkien hallussa ole ECI-ohjelmaa hoitavan pankin hallussa olevat setelit, joita ei ole todettu
vat käsittelemättömien sete aidoiksi eikä lajiteltu kunnon mukaan päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti.
lien varastot

2.15

ECI-pankeista ja näihin
pankkeihin kuljetettavina
olevien setelien logistiset
varastot

Kansallisen keskuspankin ECI-pankille (tai tällaisen pankin puolesta toimi
valle arvokuljetusyritykselle) toimittamat setelit, jotka ovat raportointijakson
päättyessä yhä kuljetettavina ECI-pankin tiloihin, ja kaikki setelit, joita
kansallinen keskuspankki vastaanottaa ECI-pankilta (tai tällaisen pankin
puolesta toimivalta arvokuljetusyritykseltä) ja jotka ovat raportointijakson
päättyessä edelleen kuljetettavina eli jotka ovat poistuneet ECI-pankin ti
loista mutta eivät vielä saapuneet kansalliseen keskuspankkiin.
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3. Operatiivista toimintaa koskevat tietoerät
Nämä tietoerät kattavat virtatietoina koko raportointijakson.
A) Kansallisten keskuspankkien operatiivinen toiminta
3.1

Kansallisen keskuspankin
liikkeeseen laskemat setelit

Kolmansien osapuolten kansallisen keskuspankin konttoreissa nostamat uu
det ja hyväkuntoiset setelit riippumatta siitä, onko nostetut setelit veloitettu
asiakkaan tililtä vai ei. Siirrot NHTO-yksiköille (tietoerä 3.2) ja siirrot
ECI-pankeille (tietoerä 3.3) eivät sisälly tähän tietoerään.

3.2

Kansallisesta keskuspan
kista NHTO-yksiköille siir
retyt setelit

Uudet ja hyväkuntoiset setelit, jotka kansallinen keskuspankki on siirtänyt
NHTO-yksiköille.

3.3

Kansallisesta keskuspan
kista ECI-pankeille siirretyt
setelit

Uudet ja hyväkuntoiset setelit, jotka kansallinen keskuspankki on siirtänyt
ECI-pankeille.

3.4

Kansalliselle keskuspankille
palautetut setelit

Setelit, jotka ovat palautuneet kierrosta kansalliselle keskuspankille, riippu
matta siitä, onko palautetut setelit hyvitetty asiakkaan tilille. Tähän tietoe
rään eivät kuulu setelit, jotka siirretään NHTO-yksiköistä (tietoerä 3.5) ja
ECI-pankeista (tietoerä 3.6) kansallisille keskuspankeille

3.5

NHTO-yksiköiltä kansallis
elle keskuspankille siirretyt
setelit

Setelit, jotka NHTO-yksiköt ovat siirtäneet kansalliselle keskuspankille.

3.6

ECI-pankeista kansalliselle
keskuspankille siirretyt se
telit

Setelit, jotka ECI-pankit ovat siirtäneet kansalliselle keskuspankille.

3.7

Kansallisen keskuspankin
käsittelemät setelit

Setelit, joiden aitouden kansallinen keskuspankki on todennut ja jotka se on
lajitellut kunnon mukaan koneellisesti tai manuaalisesti.
Nämä tiedot vastaavat seuraavia eriä: edellisen raportointijakson käsittele
mättömien setelien varastot (tietoerä 2.6) + kierrosta palautuneet setelit (tie
toerä 3.4) + NHTO-yksiköiltä kansallisille keskuspankeille siirretyt setelit
(tietoerä 3.5) + ECI-pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt setelit
(tietoerä 3.6) + muilta kansallisilta keskuspankeilta vastaanotetut käsittele
mättömät setelit (tietoerän 4.3 alaerä) – muille kansallisille keskuspankeille
siirretyt käsittelemättömät setelit (tietoerän 4.2. alaerä) – kuluvan raportoin
tijakson käsittelemättömien setelien varastot (tietoerä 2.6).

3.8

Kansallisen keskuspankin
huonokuntoisiksi lajittele
mat setelit

Setelit, jotka kansallinen keskuspankki on käsitellyt ja lajitellut huonokun
toisiksi setelien käsittelyä koskevan erillisen EKP:n säädöksen mukaisesti.

3.9

Muihin kansallisiin keskus
pankkeihin siirrettävät sete
lit

Setelit, jotka siirretään toimittavalta kansalliselta keskuspankilta vastaan
ottavalle kansalliselle keskuspankille ja jotka on kirjattu ulos toimittavan
kansallisen keskuspankin logistisista varastoista, eurojärjestelmän strategi
sista varastoista, huonokuntoisten setelien varastosta tai käsittelemättömien
setelien varastosta, mutta joita ei ole vielä kirjattu osaksi vastaanottavan
kansallisen keskuspankin logistisia varastoja, eurojärjestelmän strategisia
varastoja, huonokuntoisten setelien varastoja tai käsittelemättömien setelien
varastoja.

3.10

Suoraan logistisista varas
toista tuhotut uudet setelit

Uudet setelit, jotka kansallinen keskuspankki on erillisen EKP:n päätöksen
mukaisesti tuhonnut logistisista varastoista joko lajittelun yhteydessä tai
erikseen. Tuhoaminen on otettava huomioon myös tietoerässä 1.2 tai 1.3.
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3.11

Suoraan logistisista varas
toista tuhotut hyväkuntoiset
setelit

Hyväkuntoiset setelit, jotka kansallinen keskuspankki on erillisen EKP:n
päätöksen mukaisesti tuhonnut logistisesta varastoista joko lajittelun yhtey
dessä tai erikseen. Tuhoaminen on otettava huomioon myös tietoerässä 1.2
tai 1.3.

3.12

Suoraan eurojärjestelmän
strategisista varastoista tu
hotut uudet setelit

Uudet setelit, jotka kansallinen keskuspankki on erillisen EKP:n päätöksen
mukaisesti tuhonnut eurojärjestelmän strategisista varastoista joko lajittelun
yhteydessä tai erikseen. Tuhoaminen on otettava huomioon myös tietoe
rässä 1.2 tai 1.3.

3.13

Suoraan eurojärjestelmän
strategisista varastoista tu
hotut hyväkuntoiset setelit

Hyväkuntoiset setelit, jotka kansallinen keskuspankki on erillisen EKP:n
päätöksen mukaisesti tuhonnut eurojärjestelmän strategisista varastoista
joko lajittelun yhteydessä tai erikseen. Tuhoaminen on otettava huomioon
myös tietoerässä 1.2 tai 1.3.

3.14

Suoraan varastosta tuhotut
käsittelemättömät setelit

Setelit, jotka kansallinen keskuspankki on erillisen EKP:n päätöksen mu
kaisesti tuhonnut eurojärjestelmän käsittelemättömien setelien varastosta
joko lajittelun yhteydessä tai erikseen. Tuhoaminen on otettava huomioon
myös tietoerässä 1.2 tai 1.3.

B) NHTO-yksiköiden operatiivinen toiminta

3.15

NHTO-yksiköiden kiertoon
laskemat setelit

NHTO-yksiköiden
NHTO-yksiköistä.

3.16

NHTO-yksiköille palautetut
setelit

NHTO-yksiköille kierrosta palautuneet setelit eli kaikki talletukset
NHTO-yksikköihin.

3.17

NHTO-yksiköiden käsittele Setelit, jotka NHTO-yksiköt ovat todenneet aidoiksi ja lajitelleet kunnon
mät setelit
mukaan setelien lajittelulaitteilla tai manuaalisesti päätöksen EKP/2010/14
mukaisesti.

3.18

NHTO-yksiköiden käsittelemät ja päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti huo
NHTO-yksiköiden huono
kuntoisiksi lajittelemat sete nokuntoisiksi lajittelemat setelit.
lit

kiertoon

laskemat

setelit

eli

kaikki

nostot

C) ECI-pankkien operatiivinen toiminta

3.19

ECI-pankkien kiertoon las
kemat setelit

3.20

ECI-pankeille palautetut se ECI-pankeille kierrosta
telit
ECI-pankkeihin.

3.21

ECI-pankkien käsittelemät
setelit

ECI-pankkien kiertoon laskemat setelit eli kaikki nostot ECI-pankeista.

palautuneet

setelit

eli

kaikki

talletukset

Setelit, jotka ECI-pankit ovat todenneet aidoiksi ja lajitelleet kunnon mu
kaan setelien lajittelulaitteilla tai manuaalisesti päätöksen EKP/2010/14 mu
kaisesti. Nämä tiedot vastaavat seuraavia eriä:
edellisen raportointijakson käsittelemättömien setelien varastot (tietoerä
2.14) + ECI-pankeille palautetut setelit (tietoerä 3.20) – kuluvan raportoin
tijakson käsittelemättömien setelien varastot (tietoerä 2.14).

3.22

ECI-pankkien huonokuntoi
siksi lajittelemat setelit

ECI-pankin käsittelemät ja päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti huonokun
toisiksi lajittelemat setelit.
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4. Setelien liikkeisiin liittyvät tietoerät
Nämä tietoerät kattavat virtatietoina koko raportointijakson.
4.1

Setelipainojen vastuussa
olevalle tai vastaanottavalle
kansalliselle keskuspankille
toimittama uusi tuotanto

Uudet setelit, jotka on valmistettu setelituotantoa koskevan erillisen EKP:n
säädöksen nojalla ja jotka on toimitettu setelipainosta vastuussa olevalle tai
vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille

4.2

Setelien siirto

Setelit, jotka siirretään kansallisesta keskuspankista johonkin toiseen kan
salliseen keskuspankkiin tai sisäisesti sen omista logistisista varastoista
kansallisen keskuspankin hallussa oleviin eurojärjestelmän strategisiin va
rastoihin tai päinvastoin.

4.3

Setelien vastaanotto

Setelit, jotka kansallinen keskuspankki vastaanottaa joltakin toiselta kansal
liselta keskuspankilta tai jotka siirretään sisäisesti sen omista logistisista
varastoista kansallisen keskuspankin hallussa oleviin eurojärjestelmän stra
tegisiin varastoihin tai päinvastoin.

5. Tulevia eurojärjestelmän kansallisia keskuspankkeja koskevat tietoerät
Nämä tietoerät ovat raportointijakson päättymispäivän tietoja.
5.1

Laillisten maksuvälineiden
varastot ennen käteiseuron
käyttöönottoa

Eurosetelit, jotka ovat tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin
hallussa käteiseuroon siirtymistä varten.

5.2

Ennakkojakelu

Eurosetelit, jotka tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki jakaa
ennakkojakeluna sellaisille hyväksyttäville vastapuolille, jotka täyttävät
suuntaviivoissa EKP/2006/9 asetetut vaatimukset eurosetelien vastaanotta
miselle ennakkojakelua varten ennen käteiseuron käyttöönottoa.

5.3

Edelleenjakelu

Eurosetelit, jotka hyväksyttävät vastapuolet jakavat edelleenjakeluna am
mattimaisille kolmansille osapuolille suuntaviivojen EKP/2006/9 nojalla ja
joita nämä kolmannet osapuolet säilyttävät tiloissaan ennen käteiseuron
käyttöönottoa. Tämän tietoerän arvo ei saa ylittää tietoerän 5.2 arvoa.

6. Päivittäiset tiedot euroalueen kansallisesta nettoliikkeeseenlaskusta
Tämä tietoerä koskee raportointijakson päättymispäivän tietoja.
6.1

Setelien kansalliset netto
liikkeeseenlaskut

Mahdollinen erotus yhtäältä keskuspankin liikkeeseen laskemien ja
NHTO-yksiköiden kiertoon laskemien aggregoitujen setelimäärien ja toi
saalta kansallisille keskuspankeille ja NHTO- yksiköille palautettujen agg
regoitujen setelimäärien välillä.

(1) Tästä tietoerästä vähennetään kaikki setelit, jotka on valmistuksen jälkeen merkitty näyteseteleiksi.

3 OSA
CIS 2:n kirjaussäännöt eurosetelien liikkeitä varten
1.

Johdanto
Tässä osassa vahvistetaan yhteiset kirjaussäännöt, joita sovelletaan setelien
toimitukseen setelipainosta, kansallisten keskuspankkien välisiin siirtoihin ja
eri varastotyyppien välisiin siirtoihin saman kansallisen keskuspankin sisällä,
jotta varmistettaisiin CIS 2:n tietojen yhdenmukaisuus. Tulevien eurojärjes
telmän kansallisten keskuspankkien olisi sovellettava näitä sääntöjä soveltu
vin osin.

2.

Transaktiotyypit
Setelien liikkeitä varten on neljä transaktiotyyppiä:
— Transaktiotyyppi 1 (suora toimitus): uusien setelien suora toimitus se
telipainosta vastuussa olevalle kansalliselle keskuspankille, joka on
myös vastaanottava kansallinen keskuspankki.
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— Transaktiotyyppi 2 (suora toimitus vastaanottavalle kansalliselle keskus
pankille ilman väliaikaista varastointia): uusien setelien suora toimitus
setelipainosta vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille, joka ei ole
vastuussa oleva kansallinen keskuspankki. Setelit toimitetaan vastaan
ottavalle kansalliselle keskuspankille siitä setelipainosta, jonka vastuussa
oleva kansallinen keskuspankki on valinnut näiden setelien tuotantoa
varten, ilman vastuussa olevassa kansallisessa keskuspankissa tapahtu
vaa väliaikaisvarastointia. Euroseteleiden yhteistuotannon tapauksessa
(yhteenliittymä) yhteenliittymän johtaja voidaan nimittää vastuussa ole
vaksi kansalliseksi keskuspankiksi tuotettavien euroseteleiden kokonais
volyymin osalta.
— Transaktiotyyppi 3 (epäsuora toimitus väliaikaisvarastoinnilla): uusien
setelien epäsuora toimitus setelipainosta vastuussa olevan kansallisen
keskuspankin välityksellä vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille.
Setelit varastoidaan vähintään yhdeksi päiväksi vastuussa olevaan kan
salliseen keskuspankkiin ennen kuin vastuussa oleva kansallinen kes
kuspankki kuljettaa ne vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille.
— Transaktiotyyppi 4 (siirto): (uusien, hyväkuntoisten, käsittelemättömien
tai huonokuntoisten) setelivarastojen siirto i) kahden kansallisen keskus
pankin (eli toimittavan ja vastaanottavan keskuspankin) välillä siten, että
varastotyyppi (logistiset varastot / eurojärjestelmän strategiset varastot)
joko muuttuu tai ei muutu; tai ii) eri varastotyyppien välillä saman
kansallisen keskuspankin sisällä.
3.

Setelien liikkeisiin liittyvien tietojen yhteensovittaminen
Setelien liikkeisiin osallistuvat kaksi kansallista keskuspankkia selvittävät
keskenään ilmoitettavat määrät ja erittelyt. Jos setelien liikkeisiin osallistuu
enemmän kuin kaksi kansallista keskuspankkia (esim. seteleiden vastaan
ottaminen testitarkoituksia varten) EKP antaa etukäteen ohjeita siitä, miten
eurosetelien liikkeet on kirjattava.
Jotta toimittavan ja vastaanottavan kansallisen keskuspankin kirjaukset ovat
yhdenmukaiset, kukin setelien liike kirjataan toimittavassa ja vastaanotta
vassa kansallisessa keskuspankissa vasta silloin, kun setelien liike päättyy
eli kun vastaanottava kansallinen keskuspankki on vahvistanut vastaanotta
neensa setelit ja kirjannut ne paikalliseen käteisvarojen hallinnointijärjestel
määnsä. Jos setelit saapuvat myöhään kuukauden viimeisen pankkipäivän
iltana eikä niitä kyetä kirjaamaan vastaanottavan kansallisen keskuspankin
käteisrahan hallinnointijärjestelmään kyseisenä päivänä, toimittavan ja vas
taanottavan kansallisen keskuspankin on sovittava keskenään, kirjataanko
setelien liike kuluvana kuukautena vai seuraavana kuukautena.

4.

Kirjaussäännöt
Alla olevissa taulukoissa ”+”-merkki tarkoittaa, että CIS 2:een kirjataan
lisäys, ja ”–” tarkoittaa, että kirjataan vähennys.

4.1 T r a n s a k t i o t y y p i n 1 k i r j a u s s ä ä n n ö t
Toimitus eurojärjestelmän
strategisiin varastoihin

Toimitus logistisiin varas
toihin

Vastuussa oleva (ja myös vastaanottava) KKP
Numero

Tietoerän nimi

Setelipainosta tapahtuvan
toimituksen jälkeen

Setelipainosta tapahtuvan
toimituksen jälkeen

+

1.1

Tuotetut setelit

+

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat
uudet setelit

+

2.3

KKP:n hallussa olevat uusien setelien logistiset
varastot

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle tai vastaanotta
valle KKP:lle toimittama uusi tuotanto

+
+
jolloin ”varastotyyp
piin” = ESS

+
jolloin ”varastotyyppiin”
= LS
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4.2 T r a n s a k t i o t y y p i n 2 k i r j a u s s ä ä n n ö t
Toimitus logistisiin
varastoihin

Toimitus eurojärjestelmän
strategisiin varastoihin

vastaanottava KKP (joka ei ole vastuussa oleva KKP)
Numero

Tietoerän nimi

Setelipainosta tapahtuvan
toimituksen jälkeen

Setelipainosta tapahtuvan
toimituksen jälkeen

+

1.1

Tuotetut setelit

+

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat
uudet setelit

+

2.3

Kansallisen keskuspankin hallussa olevat uusien
setelien logistiset varastot

4.1

Setelipainon vastuussa olevalle tai vastaanotta
valle KKP:lle toimittama uusi tuotanto

+

+
jolloin ”varastotyyp
piin” = ESS

+
jolloin ”varastotyyppiin”
= LS

4.3 T r a n s a k t i o t y y p p i ä 3 k o s k e v a t k i r j a u s s ä ä n n ö t , k u n
kohdevarastotyyppinä ovat eurojärjestelmän strategi
set varastot

Numero

Tietoerän nimi

Vastuussa oleva KKP

Vastuussa oleva KKP

Vastaanottava KKP

Setelipainosta vastuussa
olevalle KKP:lle tapahtu
van toimituksen jälkeen

Vastaanottavalle KKP:lle
tapahtuvan siirron jälkeen

Vastaanotettaessa
vastuussa olevasta
KKP:sta

1.1

Tuotetut setelit

+

–

+

2.1

Eurojärjestelmän strate
gisissa varastoissa olevat
uudet setelit

+

–

+

4.1

Setelipainon vastuussa
olevalle tai vastaanotta
valle KKP:lle toimittama
uusi tuotanto

+
jolloin ”varastotyyp
piin” = ESS

4.2

Setelien siirto

4.3

Setelien vastaanotto

+
jolloin
”kansalliselle keskuspan
kille” = vastaanottava
KKP, ”varastotyypis
tä”=tuotanto”varastotyyp
piin = ESS laatu = uusi
suunnittelu = aikataulu
tettu
+
jolloin
”kansallisesta kes
kuspankista” = vas
tuussa oleva KKP,
”varastotyyppiin” =
ESS laatu = uusi
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4.4 T r a n s a k t i o t y y p p i ä 3 k o s k e v a t k i r j a u s s ä ä n n ö t ,
kohdevarastotyyppinä ovat logistiset varastot

Numero

Tietoerän nimi

kun

Vastuussa oleva KKP

Vastuussa oleva KKP

Vastaanottava KKP

Setelipainosta vastuussa
olevalle KKP:lle tapahtu
van toimituksen jälkeen

Vastaanottavalle KKP:lle
tapahtuvan siirron jälkeen

Vastaanotettaessa
vastuussa olevasta
KKP:sta

1.1

Tuotetut setelit

+

–

+

2.1

KKP:n hallussa olevat
uusien setelien logistiset
varastot

+

–

+

4.1

Setelipainon vastuussa
olevalle tai vastaanotta
valle KKP:lle toimittama
uusi tuotanto

+
jolloin ”varastotyyp
piin” = LS

4.2

Setelien siirto

4.3

Setelien vastaanotto

+
jolloin
”kansalliselle keskuspan
kille” = vastaanottava
KKP, ”varastotyypis
tä”=tuotanto ”varas
totyyppiin = LS” laatu =
uusi suunnittelu = aika
taulutettu
+
jolloin
”kansallisesta kes
kuspankista” = vas
tuussa oleva KKP,
”varastotyyppiin” =
LS laatu = uusi

4.5 T r a n s a k t i o t y y p p i ä 4 k o s k e v a t k i r j a u s s ä ä n n ö t ( u u 
det/hyväkuntoiset/huonokuntoiset/käsittelemättömät
setelit)

Numero

Tietoerän nimi

Toimittava KKP

Vastaanottava KKP

Vastaanottavalle KKP:lle
tapahtuvan siirron jälkeen

Vastaanotettaessa vastuussa
olevasta KKP:sta

1.1

Tuotetut setelit

–

+

2.1

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat
uudet setelit

–

+

2.2

Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevat
hyväkuntoiset setelit

tai: –

tai: +

2.3

KKP:n hallussa olevat uusien setelien logistiset
varastot

tai: –

tai: +

2.4

KKP:n hallussa olevat hyväkuntoisten setelien
logistiset varastot

tai: –

tai: +

2.5

KKP:n hallussa olevat (tuhottavien) huonokun
toisten setelien varastot

–

tai +

2.6

KKP:n hallussa olevat käsittelemättömien sete
lien varastot

tai –

tai +
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Numero

Tietoerän nimi

4.2

Setelien siirto

4.3

Setelien vastaanotto

Toimittava KKP

Vastaanottava KKP

Vastaanottavalle KKP:lle
tapahtuvan siirron jälkeen

Vastaanotettaessa vastuussa
olevasta KKP:sta

+
jolloin
”kansalliseen keskus
pankkiin” = vastaan
ottava KKP ”varas
totyypistä”= EES tai
LS ”varastotyyppiin” =
EES tai LS laatu =
uusi/hyväkuntoinen/
huonokuntoinen/käsit
telemätön ”suunnitte
lu”=aikataulutettu/sa
tunnainen
+
jolloin
”kansallisesta keskus
pankista” = toimittava
KKP ”varastotyyppii
n”=ESS tai LS laatu =
uusi/hyväkuntoinen/huo
nokuntoinen/käsittelemä
tön

▼M3
LIITE II
EUROKOLIKOITA KOSKEVAT TIETOERÄT
1 OSA
Eurokolikoita koskeva raportointijärjestelmä

Tietoerät

Tiheys

Numero

1

Tietoerän nimi

Kolikoi
Kolikoi
den ni
den koko
mellisarvo
naismäärä
yhteensä

Nimellis
arvon erit
tely

x

x

Yksikön
erittely (1)

päivittäin (2)

kuukau
sittain

ryhmä 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tapahtumapoh
jainen

Tietolähde

Jäsenvaltiosta Jäsenvaltioon

Liikkeessä olevia kolikoita koskevat tietoerät
Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden
kansalliset nettoliikkeeseenlaskut

x

1.2

Keräilykolikoiden kansalliset netto
liikkeeseenlaskut (lukumäärä)

x

1.3

Keräilykolikoiden kansalliset netto
liikkeeseenlaskut (arvo)

1.4

Tuhotut kolikot

x
x

x

x

Kolikoita
liikkee
seen las
kevat yk
siköt

Eurokolikkovarastoja koskevat tietoerät (3)

2.1

Uusien kolikkojen logistiset varas
tot

x

x

x

x

x

x

x

2.2

Hyväkuntoisten kolikkojen logis
tiset varastot

x

x

x

x

x

x

x

2.3

Huonokuntoisten kolikkojen varas
tot

x

x

x

x

x

x

x

2.4

Käsittelemättömien kolikkojen va
rastot

x

x

x

x

x

x

x

Kolikoita
liikkee
seen las
kevat yk
siköt
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1.1

2

Sarjan
erittely

Eurokolikoiden liikkeisiin
liittyvät erittelyt

Täydellisyysominaisuus
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Tietoerät

Tiheys

Numero

3

Tietoerän nimi

Kolikoi
Kolikoi
den ni
den koko
mellisarvo
naismäärä
yhteensä

Sarjan
erittely

Nimellis
arvon erit
tely

Yksikön
erittely (1)

päivittäin (2)

kuukau
sittain

ryhmä 1

tapahtumapoh
jainen

Tietolähde

Jäsenvaltiosta Jäsenvaltioon

Operatiivista toimintaa koskevat tietoerät
Suurelle yleisölle liikkeeseen las
ketut kolikot

x

x

x

x

x

x

x

3.2

Suurelta yleisöltä palautuneet koli
kot

x

x

x

x

x

x

x

3.3

Käsitellyt kolikot

x

x

x

x

x

x

3.4

Huonokuntoisiksi lajitellut kolikot

x

x

x

x

x

x

3.5

Suoraan varastosta tuhotut uudet
kolikot

x

x

x

x

x

3.6

Suoraan varastosta tuhotut hyvä
kuntoiset kolikot

x

x

x

x

x

Kolikoita
liikkee
seen las
kevat yk
siköt

Eurokolikoiden liikkeitä koskevat tietoerät

4.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden
siirto

x

x

x

x

x

4.2

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden
vastaanotto

x

x

x

x

x

Kolikoita
liikkee
seen las
kevat yk
siköt

Vastaanot
tava jäsen
valtio
Toimittava
jäsenvaltio
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3.1

4

Eurokolikoiden liikkeisiin
liittyvät erittelyt

Täydellisyysominaisuus
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Tietoerät

Tiheys

Numero

5

Tietoerän nimi

Kolikoi
Kolikoi
den ni
den koko
mellisarvo
naismäärä
yhteensä

x

5.2

Kolikoita liikkeeseen laskevien yk
siköiden hallussa olevien hyvitetty
jen keräilykolikoiden määrä

x

5.3

Kolikoita liikkeeseen laskevien yk
siköiden hallussa olevien hyvitetty
jen keräilykolikoiden arvo

7
7.1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

päivittäin (2)

tapahtumapoh
jainen

Tietolähde

Jäsenvaltiosta Jäsenvaltioon

x

x

Kolikoita
liikkee
seen las
kevat yk
siköt

Lisätietoerät
KKP:n laillisille liikkeeseenlaski
joille hyvittämien varastojen arvo

Kolikoita
liikkee
seen las
kevat yk
siköt

Tulevia eurojärjestelmään osallistuvia jäsenvaltioita koskevat tietoerät
Laillisten maksuvälineiden varastot
ennen käteiseuron käyttöönottoa

x

x

x

x

x

Tuleva
eurojär
jestelmän
KKP ja
kolikoita
liikkee
seen las
kevat
kolman
net osa
puolet (4)
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Kolikoita liikkeeseen laskevien yk
siköiden hallussa olevat kiertoon
tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt
varastot

6.1

ryhmä 1

Yksikön
erittely (1)

Tietoerät kansallisten bruttomääräisten liikkeeseenlaskujen laskemista varten

5.1

6

Nimellis
arvon erit
tely

kuukau
sittain

Sarjan
erittely

Eurokolikoiden liikkeisiin
liittyvät erittelyt

Täydellisyysominaisuus

▼M3
Tietoerät

Tiheys

Numero

Kolikoi
Kolikoi
den ni
den koko
mellisarvo
naismäärä
yhteensä

Sarjan
erittely

Nimellis
arvon erit
tely

Yksikön
erittely (1)

päivittäin (2)

kuukau
sittain

ryhmä 1

tapahtumapoh
jainen

Tietolähde

7.2

Ennakkojakelu

x

x

x

x

x

Tuleva
eurojär
jestelmän
KKP

7.3

Edelleenjakelu

x

x

x

x

x

Edelleen
jakelun
kohteena
olevat
hyväksyt
tävät vas
tapuolet

Jäsenvaltiosta Jäsenvaltioon

Tiedot eritellään asianomaisten kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden mukaan
Kansallinen keskuspankki toimittaa eurokolikoita koskevat tiedot päivittäin käteiseuron käyttöönottopäivän jälkeen ja kansallisen keskuspankin ja EKP:n keskenään sopiman ajanjakson kuluessa.
Kansalliset keskuspankit, jotka eivät raportoi eurokolikkovarastojaan laadun mukaan eriteltyinä raportoivat kolikkovarastonsa tietoerässä 2.2 2 ”Hyväkuntoisten kolikoiden logistiset varastot”.
Kolikoita liikkeeseen laskevia kolmansia osapuolia ovat rahapajat, valtiovarainministeriö, nimetyt julkiset laitokset ja nimetyt yksityiset laitokset.
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(1)
(2)
(3)
(4)

Tietoerän nimi

Eurokolikoiden liikkeisiin
liittyvät erittelyt

Täydellisyysominaisuus
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2 OSA
Eurokolikoita koskevien tietoerien määrittely
Tietoerien 1.3, 5.3 ja 6.1 osalta luvut ilmoitetaan arvon mukaan kahden desi
maalin tarkkuudella riippumatta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia. Mui
den tietoerien osalta luvut ilmoitetaan kappalemäärittäin kokonaislukuina riippu
matta siitä, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia.

1. Kumulatiiviset tietoerät
Kumulatiiviset tiedot ovat lukuja, jotka lasketaan yhteen kaikkien raportointijaksojen osalta ensimmäisestä setelipai
nosta tapahtuvasta toimituksesta raportointijakson loppuun.
1.1

Kiertoon tarkoitettujen koli Kansalliset keskuspankit laskevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden kansal
koiden kansalliset nettoliik liset nettomääräiset liikkeeseenlaskut käyttäen yhtä seuraavista laskukaa
voista:
keeseenlaskut
Laskukaava 1
Kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut = suurelle yleisölle liikkeeseen
laskettujen kolikoiden kumulatiivinen kokonaismäärä (kumulatiivinen tie
toerä 3.1) – suurelta yleisöltä palautuneiden kolikoiden kumulatiivinen ko
konaismäärä (kumulatiivinen tietoerä 3.2)
Laskukaava 2
Kansalliset nettomääräiset liikkeeseenlaskut = tuotetut kolikot – toimitusten
kumulatiivinen kokonaismäärä (kumulatiivinen tietoerä 4.1) + vastaanotto
jen kumulatiivinen kokonaismäärä (kumulatiivinen tietoerä 4.2) – tuotetut
varastot – tuhotut kolikot

1.2

Keräilykolikoiden kansal
liset nettoliikkeeseenlaskut
(lukumäärä)

Kiertoon laskettujen keräilykolikoiden kokonaismäärä laskettuna yhteen
kaikkien nimellisarvojen osalta. Kansalliset keskuspankit laskevat tämän
luvun käyttämällä soveltuvin osin samoja laskukaavoja kuin tietoerän 1.1
osalta, mutta kumulatiivisia toimituksia ja kumulatiivisia vastaanottoja ei
sovelleta.

1.3

Keräilykolikoiden kansal
liset nettoliikkeeseenlaskut
(arvo)

Kiertoon laskettujen keräilykolikoiden nimellisarvo yhteensä laskettuna yh
teen kaikkien nimellisarvojen osalta. Kansalliset keskuspankit laskevat tä
män luvun käyttämällä soveltuvin osin samoja laskukaavoja kuin edellä
tietoerän 1.1 osalta, mutta kumulatiivisia toimituksia ja kumulatiivisia vas
taanottoja ei sovelleta.

1.4

Tuhotut kolikot

Tuhoamisen syyhyn katsomatta kaikki kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka on
tuhottu jäsenvaltion kolikoita liikkeeseen laskevan yksikön toimesta tai sen
puolesta joko aitouden ja kunnon mukaan tehdyn lajittelun jälkeen tai
suoraan varastoista.

2. Kolikkovarastoja koskevat tietoerät
Nämä tietoerät ovat raportointijakson päättymispäivän tietoja. Jos kansallinen keskuspankki tai kolikoita liikkeeseen
laskeva yksikkö ei erittele eurokolikkovarastojaan laadun perusteella, kaikki kolikkovarastot on ilmoitettava tietoerässä
2.2 ”Hyväkuntoisten kolikoiden logistiset varastot”.
2.1

Uusien kolikoiden logistiset
varastot

Uudet kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka ovat kansallisen keskuspankin tai
jäsenvaltion kolikoita liikkeeseen laskevan yksikön hallussa tai joita kolmas
osapuoli pitää hallussaan näiden puolesta; väliä ei ole sillä onko kyseessä i)
kolikot joita ei ole tuotettu eikä hyvitetty laillisille liikkeeseenlaskijoille, ii)
tuotetut kolikot, joita ei ole hyvitetty laillisille liikkeeseenlaskijoille, iii)
tuotetut kolikot, jotka on hyvitetty laillisille liikkeeseenlaskijoille.
Rahapajojen hallussa olevat kolikkovarastot kattavat vain kolikot, jotka ovat
käyneet läpi lopulliset laatutarkistukset, niiden pakkauksesta ja toimitus
tilanteesta riippumatta.
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2.2

Hyväkuntoisten kolikoiden
logistiset varastot

Hyväkuntoiset kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka ovat kansallisen keskus
pankin tai jäsenvaltion kolikoita liikkeeseen laskevan yksikön hallussa tai
joita kolmas osapuoli pitää hallussaan näiden puolesta; väliä ei ole sillä
onko kyseessä i) kolikot joita ei ole tuotettu eikä hyvitetty laillisille liikkee
seenlaskijoille, ii) tuotetut kolikot, joita ei ole hyvitetty laillisille liikkee
seenlaskijoille, tai iii) tuotetut kolikot, jotka on hyvitetty laillisille liikkee
seenlaskijoille. Kaikki vastaanotetut kolikot voidaan raportoida tässä tietoe
rässä jos kansallisten keskuspankki tai kansallisten keskuspankkien koli
koita liikkeeseen laskeva yksikkö ei suorita eurokolikoiden lajittelua itse
tai kolmannen osapuolen välityksellä.

2.3

Huonokuntoisten setelien
logistiset varastot

Kiertoon tarkoitetut kolikot, joiden on lajitteluprosessin jälkeen todettu ole
van liian huonokuntoisia niiden palauttamiseksi kiertoon ja jotka ovat kan
sallisen keskuspankin tai jäsenvaltion kolikoita liikkeeseen laskevan yksi
kön hallussa tai joita kolmas osapuoli pitää hallussaan näiden puolesta;
väliä ei ole sillä onko kyseessä i) kolikot joita ei ole tuotettu eikä hyvitetty
laillisille liikkeeseenlaskijoille, ii) tuotetut kolikot, joita ei ole hyvitetty
laillisille liikkeeseenlaskijoille, tai iii) tuotetut kolikot, jotka on hyvitetty
laillisille liikkeeseenlaskijoille.

2.4

Käsittelemättömien kolikoi
den varastot

Kiertoon tarkoitetut käsittelemättömät kolikot, jotka ovat kansallisessa kes
kuspankissa tai jäsenvaltion kolikoita liikkeeseen laskevassa yksikössä tai
näiden puolesta toimivassa kolmannessa osapuolessa, väliä ei ole sillä onko
kyseessä i) kolikot joita ei ole tuotettu eikä hyvitetty laillisille liikkeeseen
laskijoille, ii) tuotetut kolikot, joita ei ole hyvitetty laillisille liikkeeseenlas
kijoille, tai iii) tuotetut kolikot, jotka on hyvitetty laillisille
liikkeeseenlaskijoille.

3. Operatiivista toimintaa koskevat tietoerät
Nämä tietoerät kattavat virtatietoina koko raportointijakson.
3.1

Suurelle yleisölle liikkee
seen lasketut kolikot

Kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka kansallinen keskuspankki tai jäsenvaltion
kolikoita liikkeeseen laskevat yksiköt tai näiden puolesta toimivat kolman
net osapuolet ovat toimittaneet suurelle yleisölle ja veloittaneet siltä (myy
neet sille).

3.2

Suurelta yleisöltä palautu
neet kolikot

Kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka suuri yleisö on tallettanut kansalliseen
keskuspankkiin tai jäsenvaltion kolikoita liikkeeseen laskevaan yksikköön
taikka näiden puolesta toimivaan kolmanteen osapuoleen.

3.3

Käsitellyt kolikot

Kiertoon tarkoitetut kolikot, joiden aitouden ja kunnon kansallinen keskus
pankki tai jäsenvaltion kolikoita liikkeeseen laskeva yksikkö tai näiden
puolesta toimivat kolmannet osapuolet ovat tarkistaneet.

3.4

Huonokuntoisiksi lajitellut
kolikot

Kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka kansallinen keskuspankki, jäsenvaltion
kolikoita liikkeeseen laskeva yksikkö taikka näiden puolesta toimivat kol
mannet osapuolet ovat käsitelleet ja lajitelleet huonokuntoisiksi.

3.5

Suoraan varastosta tuhotut
uudet kolikot

Uudet kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka kansallinen keskuspankki tai jäsen
valtion kolikoita liikkeeseen laskeva yksikkö on tuhonnut suoraan logis
tisista varastoista joko lajittelun yhteydessä tai erikseen. Tuhoaminen on
otettava huomioon myös tietoerässä 1.4.

3.6.

Suoraan varastosta tuhotut
hyväkuntoiset kolikot

Hyväkuntoiset kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka kansallinen keskuspankki
tai jäsenvaltion kolikoita liikkeeseen laskeva yksikkö on tuhonnut suoraan
logistisista varastoista joko lajittelun yhteydessä tai erikseen. Tuhoaminen
on otettava huomioon myös tietoerässä 1.4.

4. Kolikoiden liikkeitä koskevat tietoerät
Nämä tietoerät kattavat virtatietoina koko raportointijakson.
4.1

Kiertoon tarkoitettujen koli Kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka (tulevan) eurojärjestelmään osallistuvan
koiden siirto
jäsenvaltion kansallinen keskuspankki ja kolikoita liikkeeseen laskevat kol
mannet osapuolet toimittavat nimellisarvosta muiden (tulevien) eurojärjes
telmään osallistuvien jäsenvaltioiden kolikoita liikkeeseen laskeville yksi
köille.
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4.2

Kiertoon tarkoitettujen koli Kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka (tulevan) eurojärjestelmään osallistuvan
koiden vastaanotto
jäsenvaltion kansallinen keskuspankki ja kolikoita liikkeeseen laskevat kol
mannet osapuolet vastaanottavat nimellisarvosta muiden (tulevien) eurojär
jestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kolikoita liikkeeseen laskevilta yk
siköiltä.

5. Tietoerät kansallisten bruttomääräisten liikkeeseenlaskujen laskemista varten
Nämä tietoerät ovat varastotietoja ja koskevat raportointijakson päättymispäivän tietoja. Eurojärjestelmään osallistuvissa
jäsenvaltioissa, joissa kansallinen keskuspankki on ainoa kolikoita liikkeeseen laskeva yksikkö, tietoerissä 5.1 ja 5.3
kuvattujen varastojen nimellisarvojen summa on sama kuin tietoerässä 6.1 ilmoitettu nimellisarvo.
5.1

Kolikoita liikkeeseen las
Laillisille liikkeeseenlaskijoille hyvitetyt kiertoon tarkoitetut kolikot, jotka
kevien yksiköiden hallussa
ovat kansallisen keskuspankin ja kolikoita liikkeeseen laskevien kolmansien
olevat kiertoon tarkoitettu osapuolten hallussa.
jen kolikoiden hyvitetyt va
rastot

5.2

Kolikoita liikkeeseen las
kevien yksiköiden hallussa
olevien hyvitettyjen keräi
lykolikoiden määrä

Laillisille liikkeeseenlaskijoille hyvitettyjen ja kansallisen keskuspankin ja
kolikoita liikkeeseen laskevien kolmansien osapuolten hallussa olevien ke
räilykolikoiden kokonaismäärä.

5.3

Kolikoita liikkeeseen las
kevien yksiköiden hallussa
olevien hyvitettyjen keräi
lykolikoiden arvo

Laillisille liikkeeseenlaskijoille hyvitettyjen ja kansallisen keskuspankin ja
kolikoita liikkeeseen laskevien kolmansien osapuolten hallussa olevien ke
räilykolikoiden nimellisarvo yhteensä.

6. Lisätietoerät
Tämä tietoerä koskee varastotietona raportointijakson päättymispäivän tietoja.
6.1

Kansallisen keskuspankin
laillisille liikkeeseenlas
kijoille hyvittämien varas
tojen arvo

Kansallisten keskuspankkien kiertoon tarkoitettujen kolikoiden ja keräily
kolikoiden varastot, jotka hyvitetään laillisille liikkeeseenlaskijoille riippu
matta siitä, ovatko ne laillisia maksuvälineitä. Tämä sisältää varastot, jotka
on hyvitetty kansallisen keskuspankin jäsenvaltion lailliselle liikkeeseenlas
kijalle, ja varastot, jotka on vastaanotettu muilta eurojärjestelmään osallis
tuvilta jäsenvaltioilta nimellisarvoon (vastaanotetut kolikot hyvitetään toi
mittavan jäsenvaltion lailliselle liikkeeseenlaskijalle, mutta niistä tulee osa
vastaanottavan kansallisen keskuspankin hyvitettyjä varastoja).
Tuotantokustannuksin suoritetut toimitukset ja/tai vastaanotot eivät vaikuta
tähän tietoerään.

7. Tulevia eurojärjestelmään osallistuvia jäsenvaltioita koskevat tietoerät
Nämä tietoerät ovat raportointijakson päättymispäivän tietoja.
7.1

Laillisten maksuvälineiden
varastot ennen käteiseuron
käyttöönottoa

Kiertoon tarkoitetut eurokolikot, jotka ovat tulevan eurojärjestelmän kansal
lisen keskuspankin tai kolikoita liikkeeseen laskevien kolmansien osapuol
ten hallussa tulevassa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa kätei
seuron käyttöönottoa varten.

7.2

Ennakkojakelu

Kiertoon tarkoitetut eurokolikot, jotka ovat sellaisten hyväksyttävien vas
tapuolten hallussa, jotka täyttävät suuntaviivoissa EKP/2006/9 asetetut vaa
timukset eurosetelien vastaanottamiselle edelleenjakelua varten ennen kätei
seuron käyttöönottoa.

7.3

Edelleenjakelu

Kiertoon tarkoitetut eurokolikot, jotka hyväksyttävät vastapuolet jakavat
edelleenjakeluna ammattimaisille kolmansille osapuolille suuntaviivojen
EKP/2006/9 nojalla. Tämä sisältää CIS 2 -raportointia varten eurokolikot,
joita tarjotaan aloituspakkauksissa suurelle yleisölle.
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CIS 2 -kirjaussäännöt, jotka koskevat eurokolikoiden liikkeitä (tulevien)
eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden välillä
1.

Johdanto
Tässä osassa vahvistetaan yleiset kirjaussäännöt kolikoiden liikkeille euro
järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden ja erityisesti kansallisten keskus
pankkien välillä, jotta varmistettaisiin CIS 2:een kuuluvien, kansallisia net
tomääräisiä ja bruttomääräisiä kolikoiden liikkeeseenlaskuja koskevien tie
tojen johdonmukaisuus. Koska kolikoiden siirtoihin saattavat osallistua sekä
kansalliset keskuspankit / tulevat eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit
että kolikoita liikkeeseen laskevat kolmannet osapuolet, niistä käytetään
yhdessä jäljempänä johdonmukaisesti nimitystä ”jäsenvaltiot”.

Tulevat eurojärjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot soveltavat näitä sääntöjä
soveltuvin osin.

2.

Kolikoiden liikkeet toimittavien ja vastaanottavien jäsenvaltioiden välillä
Jäsenvaltioiden välisissä kolikkosiirroissa erotetaan toisistaan siirto nimellis
arvolla ja siirto tuotantokustannuksin. Kummassakaan tapauksessa toimitta
van jäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion kolikoita liikkeeseen las
kevien yksiköiden väliset siirrot eivät johda muutokseen kansallisissa netto
määräisissä liikkeeseenlaskuissa.

Tämän jakson seuraavissa taulukoissa ”+”-merkki tarkoittaa, että CIS 2:een
kirjataan lisäys, ja ”–” -merkki tarkoittaa, että kirjataan vähennys.

2.1 K i r j a u s s ä ä n n ö t l i i k k e e s s ä o l e v i e n k o l i k o i d e n n i m e l 
lisarvoon tehtäville siirroille
Tietoerän numero ja nimi

Toimittava jäsenvaltio

Vastaanottava jäsenvaltio

Kolikkovarastot (kolikkovarastoiden laatutyyppi
merkitty)

–

+

4.1

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden siirto

+

4.2

Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden vastaanotto

5.1

Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hal
lussa olevat kiertoon tarkoitettujen kolikoiden
hyvitetyt varastot

(–)
(ks. jäljempänä huo
mautus c)

+
(ks. jäljempänä huo
mautus d)

6.1

Kansallisen keskuspankin laillisille liikkeeseen
laskijoille hyvittämien varastojen arvo

(–)
(ks. jäljempänä huo
mautus c)

+
(ks. jäljempänä huo
mautus d)

2.1–2.4

a)

+

Toimittavassa jäsenvaltiossa ”suurelle yleisölle liikkeeseen lasketut ko
likot” (tietoerä 3.1) ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa ”suurelta yleisöltä
palautuneet kolikot” (tietoerä 3.2) pysyvät muuttumattomina.

b) Tilit, jotka liittyvät ”tuotettuihin kolikoihin” toimittavan jäsenvaltion ja
vastaanottavan jäsenvaltion käteisrahan hallinnointijärjestelmissä pysy
vät (tarvittaessa) muuttumattomina.
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c)

”Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat kiertoon
tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt varastot” (tietoerä 5.1) toimittavassa
jäsenvaltiossa:
— joko vähenevät, jos toimitetut kolikot hyvitettiin aikaisemmin lailli
selle liikkeeseenlaskijalle toimittavassa jäsenvaltiossa,
— tai pysyvät muuttumattomina, jos toimitetut kolikot olivat aiemmin
tuotettuja, mutta lailliselle liikkeeseenlaskijalle hyvittämättömiä
kolikoita.

d) ”Kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevat kiertoon
tarkoitettujen kolikoiden hyvitetyt varastot” (tietoerä 5.1) vastaanotta
vassa jäsenvaltiossa:
— lisääntyvät, jos toimittavassa jäsenvaltiossa on tapahtunut c kohdassa
tarkoitettu vähennys;
— lisääntyvät, jos kiertoon tarkoitettujen kolikoiden varastot on tuotettu
mutta ei hyvitetty toimittavassa jäsenvaltiossa; tässä tapauksessa li
säys tapahtuu vasta kun vastaanottavan kansallisen keskuspankin
laillinen liikkeeseenlaskija on laskenut vastaanotetut kolikot
liikkeeseen.
e)

Edellä mainitut kirjaukset vaikuttavat kansallisiin bruttomääräisiin liik
keeseenlaskuihin seuraavasti:
— Toimittava jäsenvaltio: pysyvät muuttumattomana, jos toimitetut ko
likot olivat aiemmin tuotettuja ja toimittavan jäsenvaltion lailliselle
liikkeeseenlaskijalle hyvitettyjä kolikoita, tai pysyvät muuttumatto
mana, jos toimitetut kolikot olivat aiemmin tuotettuja, mutta toimit
tavan jäsenvaltion lailliselle liikkeeseenlaskijalle hyvittämättömiä
kolikoita.
— Vastaanottava jäsenvaltio: pysyvät muuttumattomana, jos toimitetut
kolikot olivat aiemmin tuotettuja ja toimittavan jäsenvaltion lailli
selle liikkeeseenlaskijalle hyvitettyjä kolikoita, tai lisääntyvät, jos
toimitetut kolikot olivat aiemmin tuotettuja, mutta toimittavan jäsen
valtion lailliselle liikkeeseenlaskijalle hyvittämättömiä kolikoita,
koska tässä tapauksessa vastaanottavan jäsenvaltion laillinen liikkee
seenlaskija laskee kolikot liikkeeseen.

2.2 K i r j a u s s ä ä n n ö t k i e r t o o n t a r k o i t e t t u j e n
liikkeille tuotantokustannuksin

kolikoiden

Tietoerän numero ja nimi

2.1–2.4

a)

Kolikkovarastot (kolikkovaraston asianomainen
laatutyyppi merkitty).

Toimittava jäsenvaltio

Vastaanottava jäsenvaltio

–

+

Erään ”kiertoon tarkoitettujen kolikoiden siirto ja vastaanotto” ei tehdä
kirjauksia.

b) Tuotantokustannuksin tehdyt liikkeet eivät vaikuta kansallisiin brutto
määräisiin liikkeeseenlaskuihin toimittavassa ja vastaanottavassa jäsen
valtiossa.
2.3 K o l i k o i d e n l i i k k e i s i i n l i i t t y v i e n t i e t o j e n y h t e e n s o 
vittaminen
Setelien liikkeisiin liittyvien tietojen yhteensovittamista koskevaa liitteessä I
olevan 3 osan 3 jaksoa sovelletaan soveltuvin osin.
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LIITE III
KÄTEISRAHAN

INFRASTRUKTUURIIN
JA
EKP/2010/14 LIITTYVÄT TIEDOT

PÄÄTÖKSEEN

Luvut ilmoitetaan positiivisina kokonaislukuina kaikkien tietoerien osalta.

1. Kansalliseen keskuspankkiin liittyvää käteisrahan infrastruktuuria koskevat tietoerät
Nämä tietoerät ovat raportointijakson päättymispäivän tietoja.

Täydellisyysryhmä

1.1

Kansallisen keskuspan
kin sivukonttoreiden lu
kumäärä

Kaikki kansallisen keskuspankin sivukonttorit, jotka
tarjoavat kassapalveluita luottolaitoksille ja muille
ammattimaisille asiakkaille.

Ryhmä 1

1.2

Varastointikapasiteetti

Kansallisen keskuspankin turvallinen yhteenlaskettu
setelien varastointikapasiteetti miljoonina seteleinä ja
laskettuna 20 euron nimellisarvon perusteella.

Ryhmä 1

1.3

Lajittelukapasiteetti

Kansallisen keskuspankin setelinlajittelulaitteiden
yhteenlaskettu vuotuinen lajittelukapasiteetti (eli lä
pimenon enimmäismäärä yhteensä) (miljoonina sete
leinä), laskettuna kansallisen keskuspankin kyseisen
vuoden työpäivien määrän perusteella siten, että
huoltopäivät on vähennetty.

Ryhmä 1

1.4

Kuljetuskapasiteetti

Kansallisen keskuspankin käytössä olevien pans
saroitujen ajoneuvojen yhteenlaskettu kuljetuskapa
siteetti (eli lastauskapasiteetin enimmäismäärä) tu
hansina seteleinä ja laskettuna 20 euron nimellis
arvon perusteella.

Ryhmä 1

2. Yleistä käteisrahan infrastruktuuria ja päätöstä ekp/2010/14 koskevat tietoerät
Nämä tietoerät ovat raportointijakson päättymispäivän tietoja.

Täydellisyysryhmä

Yleinen käteisrahan infrastruktuuri
2.1a

Luottolaitosten sivukont Kaikki eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvalti
toreiden lukumäärä
ossa sijaitsevien luottolaitosten sivukonttorit, jotka
tarjoavat vähittäis- tai tukkukassapalveluja, mukaan
lukien syrjäiset sivukonttorit.

2.1b

Luottolaitosten syrjäisten
sivukonttoreiden luku
määrä

Kaikki luottolaitosten sivukonttorit, joita on päätök
sen EKP/2010/14 nojalla pidettävä ”syrjäisinä sivu
konttoreina”.

Tapahtumapohjainen

2.2

Arvokuljetusyritysten lu Kaikki eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvalti
kumäärä
ossa sijaitsevat arvokuljetusyritykset (1) (2).

Tapahtumapohjainen

2.3

Niiden käteisrahakeskus
ten lukumäärä, jotka ei
vät ole kansallisen kes
kuspankin omistuksessa

Tapahtumapohjainen

Käteisautomaatti

2.4a

Luottolaitosten vastuulla
olevien käteisautomaat
tien lukumäärä

Kaikki eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon
sijoittautuneet käteisrahakeskukset, jotka ovat luotto
laitosten, arvokuljetusyritysten ja muiden rahaa am
mattimaisesti käsittelevien laitosten omistukses
sa (1) (2).

Ryhmä 1

”Käteisautomaatilla” tarkoitetaan itsepalveluun perustuvaa laitetta, josta suuri
yleisö saa pankkikortin tai muun välineen avulla euroseteleitä niin, että
pankkitiliä veloitetaan (1) (2).
Tämä alaerä kattaa eurojärjestelmään osallistuvaan
jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten vas
tuulla olevat käteisautomaatit riippumatta siitä,
kuka nämä käteisautomaatit täyttää.

Tapahtumapohjainen
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2.4b

Muiden rahaa käsittele
vien laitosten ylläpitä
mien käteisautomaattien
lukumäärä

Tämä alaerä kattaa käteisautomaatit, jotka ovat mui
den yhteisöjen kuin eurojärjestelmään osallistuvaan
jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten vas
tuulla (esim. vähittäiskauppojen käteisautomaatit;
ns. ”retail ATM” tai ”convenience ATM” -automaa
tit).

Tapahtumapohjainen

2.5

Itsepalveluun perus
tuvien maksupäätteiden
lukumäärä

Tämä alaerä kattaa itsepalveluun perustuvat maksu
päätteet, joiden avulla suuri yleisö voi maksaa tuot
teita tai palveluja joko pankkikortin, käteisen rahan
tai muun maksuvälineen avulla ja joissa on käteis
nostotoiminto, mutta jotka eivät tarkasta eurosetelei
den aitoutta eivätkä kuntoa.

Tapahtumapohjainen

2.6

Muiden käteisautomaat
tien lukumäärä

Tämä alaerä kattaa kaikki muut käteisautomaattien
tyypit.

Tapahtumapohjainen

Asiakkaiden käytössä olevat ja henki Seuraavat raportointivelvoitteet liittyvät päätöksen EKP/2010/14 liitteisiin
löstön käytössä olevat setelinkäsittely I ja IV.
laitteet
Raportoinnin soveltamisalaa voidaan liitteen IV mukaisesti rajoittaa sellaisten
poikkeuksien ja/tai raportointikynnysten perusteella, jotka kukin kansallinen
keskuspankki määrittää.

2.7a

Luottolaitosten ylläpitä
mien asiakkaiden käy
tössä olevien käteisen
kierrätysautomaattien lu
kumäärä

Käteisen kierrätysautomaatit antavat asiakkaille
mahdollisuuden tallettaa euroseteleitä pankkikorttia
tai muita keinoja käyttämällä pankkitileilleen ja nos
taa euroseteleitä pankkitileiltään. Käteisen kierrätys
automaatit tarkastavat eurosetelien aitouden ja kun
non ja mahdollistavat tilinhaltijan jäljittämisen. Nos
toihin käteisen kierrätysautomaatit voivat käyttää ai
toja ja hyväkuntoisia euroseteleitä, jotka muut asiak
kaat ovat tallettaneet aiemmissa tapahtumissa.

Tapahtumapohjainen

Tämä alaerä kattaa luottolaitosten ylläpitämät kätei
sen kierrätysautomaatit.

2.7b

Muiden rahaa käsittele
vien laitosten ylläpitä
mien asiakkaiden käy
tössä olevien käteisen
kierrätysautomaattien lu
kumäärä

Käteisen kierrätysautomaatit antavat asiakkaille
mahdollisuuden tallettaa euroseteleitä pankkikorttia
tai muita keinoja käyttämällä pankkitileilleen ja nos
taa euroseteleitä pankkitileiltään. Käteisen kierrätys
automaatit tarkastavat eurosetelien aitouden ja kun
non ja mahdollistavat tilinhaltijan jäljittämisen. Nos
toihin käteisen kierrätysautomaatit voivat käyttää ai
toja ja hyväkuntoisia euroseteleitä, jotka muut asiak
kaat ovat tallettaneet aiemmissa tapahtumissa.

Tapahtumapohjainen

Tämä alaerä kattaa muiden rahaa käsittelevien lai
tosten ylläpitämät käteisen kierrätysautomaatit.

2.8

Talletusautomaatit antavat asiakkaille mahdollisuu
Asiakkaiden käytössä
olevien talletusautomaat den tallettaa euroseteleitä pankkikorttia tai muita
keinoja käyttämällä pankkitileilleen, mutta niissä ei
tien lukumäärä
ole käteisnostotoimintoa. Talletusautomaatit tarkas
tavat eurosetelien aitouden ja mahdollistavat tilinhal
tijan jäljittämisen; kuntotarkastukset ovat valinnaisia.
Tämä alaerä kattaa kaikkien rahaa käsittelevien lai
tosten ylläpitämät talletusautomaatit. (1) (2)

Tapahtumapohjainen
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2.9

Yhdistettyjen talletus
automaattien lukumäärä

Yhdistetyt talletusautomaatit antavat asiakkaille
mahdollisuuden tallettaa euroseteleitä pankkikorttia
tai muita keinoja käyttämällä pankkitileilleen ja nos
taa euroseteleitä pankkitileiltään. Yhdistetyt talletus
automaatit tarkastavat eurosetelien aitouden ja mah
dollistavat tilinhaltijan jäljittämisen; kuntotarkastuk
set ovat valinnaisia. Nostoihin yhdistetyt talletus
automaatit eivät käytä sellaisia euroseteleitä, jotka
muut asiakkaat ovat tallettaneet aiemmissa tapahtu
missa, vaan ainoastaan erikseen niihin ladattuja eu
roseteleitä.

Täydellisyysryhmä

Tapahtumapohjainen

Tämä alaerä kattaa kaikkien rahaa käsittelevien lai
tosten ylläpitämät talletusautomaatit. (1) (2)

2.10

Käteisnostoautomaattien
lukumäärä

Käteisnostoautomaatit ovat käteisnostolaitteita, jotka
tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon ennen
niiden jakamista asiakkaille. Käteisnostoautomaatit
käyttävät rahaa käsittelevien laitosten tai muiden au
tomatisoitujen järjestelmien (kuten myyntiautomaat
tien) niihin lataamia euroseteleitä.

Tapahtumapohjainen

Tämä alaerä kattaa kaikkien rahaa käsittelevien lai
tosten ylläpitämät käteisnostoautomaatit.

2.11

Pankkivirkailijaa avus
tavien käteistä kierrättä
vien laitteiden lukumäärä

Pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät lait
teet ovat käteistä kierrättäviä laitteita, joita käyttävät
rahaa käsittelevät laitokset ja jotka tarkastavat euro
setelien aitouden ja kunnon. Pankkivirkailijaa avus
tavat käteistä kierrättävät laitteet voivat käyttää nos
toihin aitoja ja hyväkuntoisia euroseteleitä, jotka
muut asiakkaat ovat tallettaneet aiemmissa tapahtu
missa. Sen lisäksi ne pitävät eurosetelit turvassa ja
mahdollistavat sen, että rahaa käsittelevät laitokset
hyvittävät tai veloittavat asiakkaiden pankkitilejä.

Tapahtumapohjainen

Tätä alaerää voidaan soveltaa vain silloin, jos asiak
kaat syöttävät euroseteleitä talletettavaksi pankkivir
kailijaa avustaviin käteistä kierrättäviin laitteisiin tai
nostavat euroseteleitä näistä laitteista.

2.12

Asiakkaiden käytössä
olevien pankkivirkailijaa
avustavien laitteiden lu
kumäärä

Pankkivirkailijaa avustavat laitteet ovat laitteita, joita
käyttävät rahaa käsittelevät laitokset ja jotka tarkas
tavat eurosetelien aitouden. Sen lisäksi ne pitävät
eurosetelit turvassa ja mahdollistavat sen, että rahaa
käsittelevät laitokset hyvittävät tai veloittavat asiak
kaiden pankkitilejä. (1)
Tätä alaerää voidaan soveltaa vain silloin, jos asiak
kaat syöttävät euroseteleitä talletettavaksi pankkivir
kailijaa avustaviin laitteisiin tai nostavat eurosete
leitä näistä laitteista. (1) (2)

Tapahtumapohjainen
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2.13a

Luottolaitosten ylläpitä
mien henkilöstön käy
tössä olevien setelinkä
sittelylaitteiden luku
määrä

Tämä alaerä kattaa kaikki luottolaitosten ylläpitämät
henkilöstön käytössä olevat setelinkäsittelylaitteet.

Tapahtumapohjainen

2.13b

Muiden rahaa käsittele
vien laitosten ylläpitä
mien henkilöstön käy
tössä olevien setelinkä
sittelylaitteiden luku
määrä

Tämä alaerä kattaa kaikki muiden rahaa käsittelevien
laitosten ylläpitämät henkilöstön käytössä olevat set
elinkäsittelylaitteet.

Tapahtumapohjainen

3. Operatiiviseen toimintaan liittyvät tietoerät

Nämä tietoerät kattavat virtatietoina koko raportointijakson, ja niistä raportoidaan kappalemäärät nimellisarvon mukaan
eriteltyinä. Raportoinnin soveltamisalaa voidaan päätöksen EKP/2010/14 liitteen IV mukaisesti rajoittaa sellaisten
poikkeuksien ja/tai raportointikynnysten perusteella, jotka kukin kansallinen keskuspankki määrittää. Syrjäisissä sivu
konttoreissa käsiteltyjä, lajiteltuja ja/tai kierrätettyjä seteleitä ei lähtökohtaisesti sisällytetä laskelmiin.

3.1

Luottolaitosten ylläpitä
mien setelinkäsittelylait
teiden käsittelemien se
telien lukumäärä

Setelit, joiden aitous ja kunto on tarkistettu asiakkai
den ja henkilöstön käytössä olevilla luottolaitosten
ylläpitämillä setelinkäsittelylaitteilla.

Tapahtumapohjainen

3.2

Muiden rahaa käsittele
vien laitosten ylläpitä
mien setelinkäsittelylait
teiden käsittelemien se
telien lukumäärä

Setelit, joiden aitous ja kunto on tarkistettu asiakkai
den ja henkilöstön käytössä olevilla muiden rahaa
käsittelevien laitosten ylläpitämillä setelinkäsittely
laitteilla.

Tapahtumapohjainen

3.3

Luottolaitosten ylläpitä
millä setelinkäsittelylait
teilla huonokuntoisiksi
todettujen setelien luku
määrä

Setelit, jotka on todettu huonokuntoisiksi asiakkai
den ja henkilöstön käytössä olevilla luottolaitosten
ylläpitämillä setelinkäsittelylaitteilla.

Tapahtumapohjainen

3.4

Muiden rahaa käsittele
vien laitosten ylläpitä
millä setelinkäsittelylait
teilla huonokuntoisiksi
todettujen setelien luku
määrä

Setelit, jotka on todettu huonokuntoisiksi asiakkai
den ja henkilöstön käytössä olevilla muiden rahaa
käsittelevien laitosten ylläpitämillä setelinkäsittely
laitteilla.

Tapahtumapohjainen
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3.5

Luottolaitosten kiertoon
palauttamien seteleiden
lukumäärä

Luottolaitosten vastaanottamat setelit, jotka on käsi
telty asiakkaiden ja henkilöstön käytössä olevilla
setelinkäsittelylaitteilla päätöksen EKP/2010/14 mu
kaisesti ja joko jaettu asiakkaille tai pidetty hallussa
tarkoituksena palauttaa ne kiertoon asiakkaille. Kan
sallisille keskuspankeille palautettuja euroseteleitä ei
oteta mukaan laskelmaan.

Tapahtumapohjainen

3.6.

Muiden rahaa käsittele
vien laitosten kiertoon
palauttamien seteleiden
lukumäärä

Muiden rahaa käsittelevien laitosten vastaanottamat
setelit, jotka on käsitelty asiakkaiden ja henkilöstön
käytössä olevilla setelinkäsittelylaitteilla päätöksen
EKP/2010/14 mukaisesti ja joko jaettu asiakkaille
tai pidetty hallussa tarkoituksena palauttaa ne kier
toon asiakkaille. Kansallisille keskuspankeille palau
tettuja euroseteleitä ei oteta mukaan laskelmaan.

Tapahtumapohjainen

(1) Tietojen ilmoittaminen riippuu siitä, ovatko ne saatavilla eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa. Kansalliset keskuspankit
ilmoittavat EKP:lle siitä, miten laajasti ne toimittavat tietoja.
(2) Kansalliset keskuspankit toimittavat tiedot kaikista asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rahaa
käsittelevistä laitoksista. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle siitä, miten laajasti ne toimittavat tietoja.
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LIITE IV
EKP:N YLLÄPITÄMÄT CIS 2:N VIITETIEDOT JA JÄRJESTELMÄN
PARAMETRIT
EKP tallentaa viitetiedot ja järjestelmän parametrit sekä niiden voimassaoloajat.
Nämä tiedot ovat kaikkien kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjes
telmän kansallisten keskuspankkien käyttäjien nähtävissä.

1.

2.

Viitetiedot
1.1

Hyväksytyt kolikoiden liik
keeseenlaskut

Niiden kiertoon tarkoitettujen eurokolikoiden ja euromääräisten keräilyko
likoiden hyväksytyt määrät arvossa ilmaistuna, jotka (tuleva) eurojärjestel
mään osallistuva jäsenvaltio saa laskea liikkeeseen tiettynä kalenterivuonna
sovellettavan kolikoiden liikkeeseenlaskusta tehdyn päätöksen nojalla (1).
Kansallisessa keskuspankissa varastoidut ja lailliselle liikkeeseenlaskijalle
hyvitetyt kiertoon tarkoitetut eurokolikot ja euromääräiset keräilykolikot
katsotaan osaksi hyväksyttyjä kolikoiden liikkeeseenlaskuja.

1.2

Setelien logististen varas
tojen viitemäärät

Kutakin nimellisarvoa ja kansallista keskuspankkia koskevat eurosetelien
logististen varastojen määrät, joita käytetään vertailukohtana vuosittaista
euroseteleiden tuotantosuunnittelua ja varaston hallinnointia varten seteliva
rastojen hallinnointia koskevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla.

1.3

Kiertoon tarkoitettujen koli Kutakin nimellisarvoa ja kansallista keskuspankkia koskevat kiertoon tar
koiden logististen varastojen koitettujen eurokolikoiden logististen varastojen määrät, joita käytetään ver
tailukohtana vuosittaista kiertoon tarkoitettujen kolikoiden tuotantosuunnit
viitemäärät
telua ja varaston hallinnointia varten kolikkovarastojen hallinnointia kos
kevan erillisen EKP:n säädöksen nojalla.

1.4

Pääoman jakoperusteet

Kansallisten keskuspankkien jako-osuudet EKP:n pääomasta laskettuina
päätöksen EKP/2013/28 (2) perusteella ja prosenttiosuuksina ilmaistuina.

Järjestelmän parametrit
2.1

Kansallisen keskuspankin
ominaisuudet

Tiedot i) NHTO-järjestelmien olemassaolosta eurojärjestelmään osallis
tuvissa jäsenvaltioissa; ii) erilaisista kolikoita liikkeeseen laskevista yksi
köistä, jotka toimivat eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa; iii)
kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten kes
kuspankkien asemasta EKP:lle raportoitavien CIS 2 -tietojen laajuuden
osalta; iv) siitä, saavatko kansalliset keskuspankit automaattiset ilmoitukset
tietotapahtumasta; v) siitä, saavatko kansalliset keskuspankit säännönmukai
sesti automaattiset lähetykset kaikista kansallisten keskuspankkien ja tule
vien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien CIS 2 -tiedoista.; ja vi)
CIS 2:een liittyvien tietojen osalta tietoja lataavan kansallisen keskuspankin
yksilöintitiedot.

2.2

ECI-pankkien ja kansallis
ten keskuspankkien suhteet

Yksittäisten ECI-pankkien nimet ja tieto näitä pankkeja hallinnoivasta ja
niille euroseteleitä toimittavasta kansallisesta keskuspankista.

2.3

Sarjan/muunnoksen/nimel
lisarvon asema

Tiedot yksittäisten seteli- ja kolikkosarjojen nimellisarvojen ja setelimuun
nosten asemasta eli ovatko ne jo laillisia maksuvälineitä (laillisen maksu
välineen asema) tai eivätkö ne vielä ole laillisia maksuvälineitä (asema
ennen tuloa lailliseksi maksuvälineeksi), tai ovatko ne lakanneet olemasta
laillisia maksuvälineitä (asema aikaisempana laillisena maksuvälineenä).

2.4

Tietoerän ominaisuudet

Kaikkien liitteissä I–III määriteltyjen tietoerien osalta tiedot i) jo olemassa
olevista erittelytasoista; ii) siitä, onko tietoerä ryhmän 1 tietoerä vai tapah
tumapohjainen tietoerä; iii) siitä, raportoidaanko tiedot päivittäin, kuukau
sittain vai puolivuosittain; iv) onko tietoerän ilmoittajana kansallinen kes
kuspankki ja/tai tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki ja V)
ehdoista, jotka tietoerän raportoivan kansallisen keskuspankin on täytettävä.
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2.5

Uskottavuuden toleranssita
sot

Niiden toleranssitasojen yksilöinti, joita sovelletaan liitteen V mukaisiin
yksittäisiin oikeellisuustarkistuksiin.

2.6

Vapaapäivät

Viikonpäivät, joina kansallinen keskuspankki ei ole avoinna pankkitoimin
taa varten ja joiden osalta ei odoteta päivittäisten tietojen toimittamista CIS
2:een. Tällaisessa tapauksessa CIS 2 -sovellus kopioi automaattisesti edel
lispäivän tiedot.

(1) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/2164, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, vuonna 2017 liikkeeseen laskettavien
metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2016/43) (EUVL L 333, 30.11.2016, s. 73).
(2) Päätös EKP/2013/28, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkit
semisen jakoperusteessa (EUVL L 16, 21.1.2014, s. 53).
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LIITE V
KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN JA TULEVIEN EUROJÄRJES
TELMÄN KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN TOIMITTAMILLE
TIEDOILLE TEHTÄVÄT VIRHEETTÖMYYSTARKISTUKSET
1.

Johdanto
Kansallisten keskuspankkien ja tulevien eurojärjestelmän kansallisten kes
kuspankkien EKP:lle lähettämien tietojen virheettömyys tarkistetaan CIS
2:ssa, joka erottaa toisistaan kahdentyyppiset tarkistukset:
Pakolliset tarkistukset ja suositeltavat tarkistukset. Pakollinen tarkistus on
virheettömyystarkistus, jonka tulos ei saa ylittää toleranssitason kynnystä.
Jos pakollinen tarkistus epäonnistuu, tietoja pidetään virheellisinä, ja CIS 2
hylkää koko kyseisen kansallisen keskuspankin lähettämän tietosanoman.
Kynnys on yksi prosentti niiden virheettömyystarkistusten osalta, joissa
on ”yhtä suuri kuin” -operaattori (1), ja nolla muiden virheettömyystarkis
tusten osalta.
Suositeltava tarkistus on virheettömyystarkistus, jonka toleranssitasoon so
velletaan kolmen prosentin kynnystä. Jos tämä kynnys ylitetään, se ei vai
kuta millään tavoin tietosanoman hyväksymiseen CIS 2:ssa, mutta internet
pohjaisessa verkkosovelluksessa näkyy varoitus tämän virheettömyystarkis
tuksen kohdalla. Tämä varoitus on kaikkien kansallisten keskuspankkien ja
tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien käyttäjien nähtävissä.
Virheettömyystarkistukset tehdään sellaisten setelien ja kolikoiden osalta,
joilla on laillisen maksuvälineen asema, ja erikseen kunkin sarjan ja nimel
lisarvon yhdistelmän osalta. Setelien osalta ne tehdään myös kunkin muun
noksen ja nimellisarvon yhdistelmän osalta, jos tällaisia muunnoksia on
olemassa. Jos kyseessä on tietoerä, jonka osalta sarjan tai muunnoksen
diskriminaatiota ei voi estimoida muutoin kuin tilastollisia menetelmillä,
virheettömyystarkastukset suoritetaan ainoastaan aggregoituihin nimellisar
vioihin eli kaikkien saman nimellisarvon sarjojen ja muunnosten summaan.
Setelien siirtoja koskevien tietojen (tarkistukset 5.1 ja 5.2) ja kolikoiden
siirtoja koskevien tietojen (tarkistus 6.6) virheettömyystarkistukset suorite
taan myös siltä osin kuin kyse seteleistä, jotka eivät vielä tai enää ole
laillisia maksuvälineitä.

2.

Kansallisia setelien nettoliikkeeseenlaskuja koskevat virheettömyystar
kistukset
Jos uudesta sarjasta, muunnoksesta tai nimellisarvosta tulee laillinen mak
suväline, virheettömyystarkistus suoritetaan ensimmäisestä raportointijaksos
ta, jona uusi sarja, muunnos tai nimellisarvo on laillinen maksuväline.
Edellisen raportointijakson (t-1) kansalliset nettoliikkeeseenlaskut ovat tässä
tapauksessa nolla.

2.1 Setelien kuukausittaiset kansalliset nettoliikkeeseenlaskut (suositeltava tar
kistus)

Operaattorit

Raportointi
jakso

Tietoerän numero ja nimi

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

Kansalliset nettoliikkeeseenlaskut varastomenetelmän mukaisesti jakson t osalta
–
Kansalliset nettoliikkeeseenlaskut varastomenetelmän mukaisesti jakson (t-1) osalta
=
3.1 Kansallisen keskuspankin
liikkeeseen laskemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

(1) Sallittu enimmäispoikkeama yhtälön vasemman ja oikean puolen välillä ei saa ylittää sen
yhtälön puolen absoluuttista arvoa, jolla on suurempi absoluuttinen arvo, kynnyksellä
kerrottuna. Virheettömyystarkistuksessa selvitetään, onko absoluuttinen arvo (vasen puoli
– oikea puoli) pienempi tai yhtä suuri kuin sallittu enimmäispoikkeama. Esimerkki: vasen
puoli = 190; oikea puoli = 200; kynnys = 1 %; sallittu enimmäispoikkeama: 200 × 1 %
= 2; virheettömyystarkistuksessa selvitetään, onko absoluuttinen arvo (190–200) ≤ 2;
tässä esimerkissä: absoluuttinen arvo (190–200) = 10. Tämän seurauksena virheettömyys
tarkistus epäonnistuu.
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Tietoerän numero ja nimi

Operaattorit

Raportointi
jakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

3.15 NHTO-yksiköiden kiertoon
laskemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

3.19 ECI-pankkien kiertoon las
kemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

3.4 Kansalliselle keskuspankille
palautetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

3.16 NHTO-yksiköille palautetut
setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

3.20 ECI-pankeille palautetut se
telit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

Σ

+

Σ

–

— Varastomenetelmän mukaiset kuukausittaiset kansalliset nettoliikkee
seenlaskut lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointi
jakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

Kansalliset nettoliikkeeseenlaskut varastomenetelmän mukaisesti jakson t osalta =
1.1 Tuotetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

1.2 Lajittelun yhteydessä tuhotut
setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

1.3 Erikseen tuhotut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

2.1 Eurojärjestelmän strategisissa
varastoissa olevat uudet setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

2.2 Eurojärjestelmän strategisissa
varastoissa olevat hyväkuntoiset
setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

2.3 Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat uusien setelien lo
gistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

2.4 Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat hyväkuntoisten
setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

2.5 Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat (tuhottavien) huo
nokuntoisten setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

2.6 Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat käsittelemättömien
setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k
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Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointi
jakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

–

2.7 NHTO-yksiköiden hallussa
olevat uusien setelien logistiset
varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

2.8 NHTO-yksiköiden hallussa
olevat hyväkuntoisten setelien lo
gistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

2.9 NHTO-yksiköiden hallussa
olevat huonokuntoisten setelien
varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

2.10 NHTO-yksiköiden hallussa
olevat käsittelemättömien setelien
varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

Σ

2.11 ECI-pankkien hallussa olevat
uusien setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

Σ

2.12 ECI-pankkien hallussa olevat
hyväkuntoisten setelien logistiset
varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

Σ

2.13 ECI-pankkien hallussa olevat
huonokuntoisten setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

Σ

2.14 ECI-pankkien hallussa olevat
käsittelemättömien setelien varas
tot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

Σ

2.15 ECI-pankeista ja näihin
pankkeihin kuljetettavina olevien
setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

2.2 Setelien päivittäiset kansalliset nettoliikkeeseenlaskut (suositeltava tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

Operaattorit

Raportointi
jakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

Kansalliset nettoliikkeeseenlaskut jakson t osalta =
Kansalliset nettoliikkeeseenlaskut varastomenetelmän mukaisesti jakson (t-1) osalta
+

3.1 Kansallisen keskuspankin
liikkeeseen laskemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

3.15 NHTO-yksiköiden kiertoon
laskemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

3.19 ECI-pankkien kiertoon las
kemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

3.4 Kansalliselle keskuspankille
palautetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

–

Σ
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Operaattorit

–

Σ

–

3.

Raportointi
jakso

Tietoerän numero ja nimi

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

3.16 NHTO-yksiköille palautetut
setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

3.20 ECI-pankeille palautetut se
telit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

Setelivarastoja koskeva virheettömyystarkistus
Setelivarastoja koskevia virheettömyystarkistuksia suoritetaan vasta toisesta
raportointijaksosta, jonka aikana kansallinen keskuspankki ilmoittaa CIS 2
-tietoja EKP:lle.
Jos sarjasta, muunnoksesta tai nimellisarvosta tulee laillinen maksuväline,
nämä virheettömyystarkistukset suoritetaan vasta toisesta raportointijaksosta,
jona sarja, muunnos tai nimellisarvo on laillinen maksuväline.
Niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien osalta, jotka ovat otta
neet euron hiljattain käyttöön (eli aikaisempien tulevien eurojärjestelmän
kansallisten keskuspankkien osalta) setelivarastoja koskevia virheettömyys
tarkistuksia suoritetaan toisesta raportointijaksosta euron käyttöönoton jäl
keen.

3.1 Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevien uusien setelien kehitys
(pakollinen tarkistus)

Operaattorit

Raportointi
jakso

Tietoerän numero ja nimi

2.1 Eurojärjestelmän strategisissa
varastoissa olevat uudet setelit

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

2.1 Eurojärjestelmän strategisissa
varastoissa olevat uudet setelit

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

4.1 Setelipainon vastuussa ole
valle kansalliselle keskuspankille
toimittama uusi tuotanto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k jossa
”varastotyyppiin” = ESS

=

+

+

Σ

4.3 Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k, jossa
laatu = uusi JA ”varastotyyppiin” =
ESS

–

Σ

4.2 Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k, jossa
laatu = uusi JA (”varastotyypistä” =
ESS TAI ”varastotyypistä” = tuotanto)
JA ”varastotyyppiin” = ESS

Uudet setelit, jotka on tuhottu
suoraan eurojärjestelmän strategi
sista varastoista.

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

— Ennen kuin uusia eurojärjestelmän strategisten varastojen seteleitä voi
daan laskea liikkeeseen, ne siirretään liikkeeseen laskevan kansallisen
keskuspankin logistisiin varastoihin.
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3.2 Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa olevien hyväkuntoisten setelien
kehitys (pakollinen tarkistus)
Raportointi
jakso

Tietoerän numero ja nimi

Operaattorit

2.2 Eurojärjestelmän strategisissa
varastoissa olevat hyväkuntoiset
setelit

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

=
2.2 Eurojärjestelmän strategisissa
varastoissa olevat hyväkuntoiset
setelit
+

Σ

4.3 Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k, jossa
laatu = hyväkuntoinen JA ”varas
totyyppiin” = ESS

–

Σ

4.2 Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k, jossa
laatu = hyväkuntoinen JA ”varastotyy
pistä” = ESS

3.13 Hyväkuntoiset setelit, jotka
on tuhottu suoraan eurojärjestel
män strategisista varastoista.

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

— Ennen kuin hyväkuntoisia eurojärjestelmän strategisten varastojen sete
leitä voidaan laskea liikkeeseen, ne on ensin siirrettävä liikkeeseen las
kevan kansallisen keskuspankin logistisiin varastoihin.
3.3 Logistisissa varastoissa olevien uusien ja hyväkuntoisten setelien kehitys
(suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Raportointi
jakso

Tietoerän numero ja nimi

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

2.3 Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat uusien setelien lo
gistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

2.4 Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat hyväkuntoisten
setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

2.3 Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat uusien setelien lo
gistiset varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

2.4 Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat hyväkuntoisten
setelien logistiset varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

4.1 Setelipainon vastuussa ole
valle kansalliselle keskuspankille
toimittama uusi tuotanto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k, jossa
”varastotyyppiin” = LS

+

=
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Operaattorit

Raportointi
jakso

Tietoerän numero ja nimi

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

+

Σ

4.3 Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k, jossa
laatu = uusi tai hyväkuntoinen JA ”va
rastotyyppiin” = LS

–

Σ

4.2 Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k, jossa
(laatu = uusi tai hyväkuntoinen JA ”va
rastotyypistä” = LS) TAI (laatu = uusi
JA ”varastotyypistä” = tuotanto JA
”varastotyyppiin” = LS)

–

3.1 Kansallisen keskuspankin
liikkeeseen laskemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

3.7 Kansallisen keskuspankin kä
sittelemät setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

3.8 Kansallisen keskuspankin
huonokuntoisiksi lajittelemat sete
lit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

3.2 Kansallisesta keskuspankista
NHTO-yksiköille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

3.3 Kansallisesta keskuspankista
ECI-pankeille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

Uudet setelit, jotka on tuhottu
suoraan strategisista varastoista.

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

–

3.11 Hyväkuntoiset setelit, jotka
on tuhottu suoraan logistisista
varastoista.

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

Σ

–

3.4 Käsittelemättömien setelien varastojen kehitys (suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Raportointi
jaksot

Tietoerän numero ja nimi

2.6 Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat käsittelemättömien
setelien varastot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

2.6 Kansallisen keskuspankin
hallussa olevat käsittelemättömien
setelien varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

3.7 Kansallisen keskuspankin kä
sittelemät setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

=

–
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Operaattorit

Raportointi
jaksot

Tietoerän numero ja nimi

Erittelyt ja raportoiva kansallinen
keskuspankki

+

3.4 Kansalliselle keskuspankille
palautetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

3.5 NHTO-yksiköistä kansalliselle
keskuspankille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

Σ

3.6 ECI-pankeista kansalliselle
keskuspankille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

Σ

4.3 Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k, jossa
laatu = käsittelemätön

–

Σ

4.2 Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k, jossa
laatu = käsittelemätön

3.14 Käsittelemättömät setelit,
jotka on tuhottu suoraan varas
toista

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

-

— Kaikki vastaanotetut käsittelemättömät setelit kirjataan vastaanottavassa
kansallisessa keskuspankissa siten, että ”varastotyyppiin” = LS
— Kaikki siirretyt käsittelemättömät setelit kirjataan toimittavassa kansallis
essa keskuspankissa siten, että ”varastotyypistä” = LS ja ”varastotyyp
piin” = LS.
3.5 NHTO-yksiköiden hallussa olevien setelivarastojen kehitys (suositeltava tar
kistus)

Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijak
Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki
sot

2.7 NHTO-yksiköiden hallussa olevat
uusien setelien logistiset varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

+

2.8 NHTO-yksiköiden hallussa olevat
hyväkuntoisten setelien logistiset varas
tot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

+

2.9 NHTO-yksiköiden hallussa olevat
huonokuntoisten setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

+

2.10 NHTO-yksiköiden hallussa olevat
käsittelemättömien setelien varastot

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

=

2.7 NHTO-yksiköiden hallussa olevat
uusien setelien logistiset varastot
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Operaattorit

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijak
Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki
sot

+

2.8 NHTO-yksiköiden hallussa olevat
hyväkuntoisten setelien logistiset varas
tot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

+

2.9 NHTO-yksiköiden hallussa olevat
huonokuntoisten setelien varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

+

2.10 NHTO-yksiköiden hallussa olevat
käsittelemättömien setelien varastot

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

+

3.2 Kansallisesta keskuspankista
NHTO-yksiköille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

+

3.16 NHTO-yksiköille palautetut setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

–

3.5 NHTO-yksiköistä kansalliselle kes
kuspankille siirretyt setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

–

3.15 NHTO-yksiköiden kiertoon las
kemat setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

— Näitä suuntaviivoja sovellettaessa kaikki setelit, jotka palautetaan kier
rosta NHTO-järjestelmää hoitaville yksiköille, sisällytetään tietoerään
2.10 (NHTO-yksiköiden hallussa olevat käsittelemättömien setelien va
rastot), kunnes ne on käsitelty.
3.6 ECI-pankkien hallussa olevien käsittelemättömien setelivarastojen kehitys
(suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Raportointi
jakso

Tietoerän numero ja nimi

2.14 ECI-pankkien hallussa olevat
käsittelemättömien setelien varas
tot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskus
pankki

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva
kansallinen
keskuspankki-k,
ECI-pankki-m

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva
kansallinen
keskuspankki-k,
ECI-pankki-m

=
2.14 ECI-pankkien hallussa olevat
käsittelemättömien setelien varas
tot
–

3.21 ECI-pankkien käsittelemät
setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva
kansallinen
keskuspankki-k,
ECI-pankki-m

+

3.20 ECI-pankeille palautetut se
telit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva
kansallinen
keskuspankki-k,
ECI-pankki-m

— Näitä suuntaviivoja sovellettaessa kaikki setelit, jotka palautuvat kier
rosta ECI-pankeille, sisällytetään tietoerään 2.14 (”ECI-pankkien hal
lussa olevat käsittelemättömien setelien varastot”), kunnes ne on käsi
telty.
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3.7 Tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien hallussa olevien se
telivarastojen kehitys (pakollinen tarkistus)
Raportointi
jaksot

Tietoerän numero ja nimi

Operaattorit

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskus
pankki

5.1 Laillisten maksuvälineiden
varastot ennen käteiseuron käyt
töönottoa

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

5.2 Ennakkojakelu

t.

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

5.1 Laillisten maksuvälineiden
varastot ennen käteiseuron käyt
töönottoa

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

5.2 Ennakkojakelu

t-1

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

4.1 Setelipainon vastuussa ole
valle kansalliselle keskuspankille
toimittama uusi tuotanto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

+

=

4.

+

Σ

4.3 Setelien vastaanotto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k, ”kan
sallisesta keskuspankista” ≠ raportoiva
kansallinen keskuspankki-k

–

Σ

4.2 Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k jossa
”kansalliseen keskuspankkiin” ≠ rapor
toiva kansallinen keskuspankki-k

Operatiivisille setelitoiminnoille tehtävät virheettömyystarkistukset

4.1 Kansallisen keskuspankin huonokuntoisiksi lajittelemat setelit (pakollinen
tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

3.8 Kansallisen keskuspankin huonokuntoisiksi
lajittelemat setelit

Raportointi
jaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansal
linen keskuspankki-k

t

≤
3.7 Kansallisen keskuspankin käsittelemät sete
lit

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansal
linen keskuspankki-k

t

4.2 NHTO-yksiköiden huonokuntoisiksi lajittelemat setelit (pakollinen tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

3.18 NHTO-yksiköiden huonokuntoisiksi lajitte
lemat setelit

Raportointi
jakso

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansal
linen keskuspankki-k

t

≤
3.17 NHTO-yksiköiden käsittelemät setelit

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansal
linen keskuspankki-k
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4.3 ECI-pankkien huonokuntoisiksi lajittelemat setelit (pakollinen tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

Raportointi
jaksot

3.22 ECI-pankkien huonokuntoisiksi lajittelemat
setelit

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansal
linen keskuspankki-k, ECI-pankki-m

t

≤
3.21 ECI-pankkien käsittelemät setelit

5.

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansal
linen keskuspankki-k, ECI-pankki-m

Setelien siirtoja koskevat virheettömyystarkistukset

5.1 Siirrot eri varastotyyppien välillä kansallisen keskuspankin sisällä (pakolli
nen tarkistus)

Ehdot

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijak
Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki
sot

JOS

4.2 Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k, ”kansalliseen
keskuspankkiin”-m, ”varastotyypistä”-u,
”varastotyyppiin”-v, laatu-x, suunnittelu-y,
jossa kansallinen keskuspankki-k = kan
sallinen keskuspankki-m

NIIN

4.2 Setelien siirto

t

varastotyyppi-u ≠ varastotyyppi-v

5.2 Yksittäisten setelien siirtojen yhteensovittaminen (tulevien) eurojärjestelmän
kansallisten keskuspankkien välillä (suositeltava tarkistus)

Operaattorit

Σ

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijak
Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki
sot

4.2 Setelien siirto

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-k, ”kansalliseen
keskuspankkiin”-m, laatu-n, ”varastotyyp
piin”-p

t

Sarja/muunnos-i, nimellisarvo-j, raportoiva
kansallinen keskuspankki-m, ”kansallisesta
keskuspankista”-k, laatu-n, ”varastotyyp
piin”-p

=
4.3 Setelien vastaanotto

— Kansallisen keskuspankin tai tulevan eurojärjestelmän kansallisen kes
kuspankin toimittamien seteleiden määrän pitäisi olla sama kuin toisen
kansallisen keskuspankin tai toisen tulevan eurojärjestelmän kansallisen
keskuspankin vastaanottamien setelien määrä.
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6

Kolikoita koskevat virheettömyystarkistukset

6.1 Kolikoiden kansallisten nettoliikkeeseenlaskujen kehitys (suositeltava tarkis
tus)

Operaattorit

Raportointi
jaksot

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskus
pankki

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kan
sallinen keskuspankki-k

1.1 Kiertoon tarkoitettujen koli
koiden kansalliset nettoliikkee
seenlaskut

t-1

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kan
sallinen keskuspankki-k

Tietoerän numero ja nimi

1.1 Kiertoon tarkoitettujen koli
koiden kansalliset nettoliikkee
seenlaskut

=

+

Σ

3.1 Suurelle yleisölle liikkeeseen
lasketut kolikot

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kan
sallinen keskuspankki-k

–

Σ

3.2 Suurelta yleisöltä palautuneet
kolikot

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kan
sallinen keskuspankki-k

— Tämä virheettömyystarkistus suoritetaan toisesta raportointijaksosta,
jonka aikana kansallinen keskuspankki ilmoittaa CIS 2 -tietoja EKP:lle.
— Jos uudesta sarjasta tai nimellisarvosta tulee laillinen maksuväline, tämä
tarkistus suoritetaan ensimmäisestä raportointijaksosta, jona sarja tai ni
mellisarvo on laillinen maksuväline. Edellisen raportointijakson (t-1)
kansalliset nettoliikkeeseenlaskut ovat tässä tapauksessa nolla.
6.2 Kolikkovarastojen yhteensovittaminen (pakollinen tarkistus)

Operaattorit

Σ

Tietoerän numero ja nimi

Raportointijak
Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki
sot

Yhteenlasketut kolikkovarastot

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansalli
nen keskuspankki-k

t

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva kansalli
nen keskuspankki-k

2.1–2.4

≥

5.1 Kolikoita liikkeeseen laskevien yksi
köiden hallussa olevat kiertoon tarkoitet
tujen kolikoiden hyvitetyt varastot

— CIS 2 kerää tietoja varastoista (tietoerät 2.1–2.4) riippumatta siitä, hy
vitetäänkö ne laillisille liikkeeseenlaskijoille vai ei. Kaikkien kolikoita
fyysisesti eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa pitävien koli
koita liikkeeseen laskevien yksiköiden yhteenlaskettujen varastojen on
oltava suuremmat tai yhtä suuret kuin varastot, jotka hyvitetään kyseisen
jäsenvaltion lailliselle liikkeeseenlaskijalle tai muiden eurojärjestelmään
osallistuvien jäsenvaltioiden laillisille liikkeeseenlaskijoille.
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6.3 Hyvitettyjen varastojen kokonaismäärän vertaaminen kansallisen keskus
pankin hyvitettyihin varastoihin (pakollinen tarkistus)

Raportointi
jaksot

Tietoerän numero ja nimi

Operaattorit

Σ

+

Muita yksityiskohtaisia tietoja

5.1 Kolikoita liikkeeseen las
kevien yksiköiden hallussa olevat
kiertoon tarkoitettujen kolikoiden
hyvitetyt varastot

t

raportoiva kansallinen keskuspankki-k
Koska tietoerä 5.1 ilmoitetaan luku
määrinä, yksittäiset luvut kerrotaan vas
taavilla nimellisarvoilla

5.3 Kolikoita liikkeeseen las
kevien yksiköiden hallussa ole
vien hyvitettyjen keräilykolikoi
den arvo

t

raportoiva kansallinen keskuspankki-k

t

raportoiva kansallinen keskuspankki-k

≥
6.1 Kansallisen keskuspankin
laillisille liikkeeseenlaskijoille hy
vittämien varastojen arvo

6.4 Kolikoiden käsittely (pakollinen tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

3.4 Huonokuntoisiksi lajitellut kolikot

Raportointi
jaksot

t

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva
keskuspankki-k, yksikkö-m

kansallinen

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva
keskuspankki-k, yksikkö-m

kansallinen

≤
3.3 Käsitellyt kolikot

t

6.5 Yksittäisten kolikoiden siirtojen yhteensovittaminen (tulevien) eurojärjestel
män kansallisten keskuspankkien välillä (suositeltava tarkistus)

Tietoerän numero ja nimi

4.1 Kolikoiden siirto

Raportointi
jaksot

t

Erittelyt ja raportoiva kansallinen keskuspankki

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva
keskuspankki-k, ”jäsenvaltioon”-m

kansallinen

sarja-i, nimellisarvo-j, raportoiva
keskuspankki-m, ”jäsenvaltiosta”-k

kansallinen

=
4.2 Kolikoiden vastaanotto

t

(Tulevan) eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion toimittamien kolikoi
den määrän pitäisi olla yhtä suuri kuin toisen (tulevan) eurojärjestelmään
osallistuvan jäsenvaltion vastaanottamien kolikoiden määrä.
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Sanasto
Tässä sanastossa määritellään näiden suuntaviivojen liitteissä käytetyt tekniset
käsitteet.
’Aloituspakkauksella’ tarkoitetaan pakkausta, joka sisältää toimivaltaisten kan
sallisten viranomaisten yksilöimän määrän nimellisarvoltaan erilaisia kiertoon
tarkoitettuja eurokolikoita ja joka on tarkoitettu eurokolikoiden toimittamiseksi
edelleenjakelussa suurelle yleisölle jossakin tulevassa eurojärjestelmään osallis
tuvassa jäsenvaltiossa.
’Euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen ohjelmalla’ tai ’ECI-ohjelmalla’
tarkoitetaan EKP:n, jonkin kansallisen keskuspankin ja yksittäisten luottolaitosten
(jäljempänä ’ECI-ohjelmaa hoitavat pankit’ tai ’ECI-pankit’ välisistä sopimus
järjestelyistä koostuvaa ohjelmaa, jonka mukaisesti kansallinen keskuspankki i)
toimittaa ECI-pankeille euroseteleitä, joita nämä varastoivat Euroopan ulkopuo
lella kiertoon laskemista varten; ja ii) hyvittää ECI-pankeille eurosetelit, joita
niiden asiakkaat tallettavat ja joiden aitous ja kunto on tarkistettu sekä joita
pidetään varastossa ja joista ilmoitetaan kansalliselle keskuspankille.
ECI-pankkien varastoimille seteleille, mukaan lukien kansallisen keskuspankin
ja ECI-pankkien välillä siirrettävät setelit, annetaan täysi vakuus, kunnes
ECI-pankit ovat laskeneet ne kiertoon tai palauttaneet ne kansalliselle keskus
pankille. Kansalliselta keskuspankilta ECI-pankeille siirretyt setelit kuuluvat kan
sallisen keskuspankin tuotettuihin seteleihin (tietoerä 1.1). ECI-pankkien varas
tossa olevat setelit eivät kuulu kansallisen keskuspankin setelien kansallisiin
nettoliikkeeseenlaskuihin.
’Eurojärjestelmän strategisilla varastoilla’ (ESS) tarkoitetaan uusien ja hyvä
kuntoisten eurosetelien varastoja, jotka sijaitsevat tietyissä kansallisissa keskus
pankeissa sellaista eurosetelien kysyntää vasten, jota ei voida tyydyttää logis
tisista varastoista (1).
’Huonokuntoisilla seteleillä’ tarkoitetaan i) kansallisille keskuspankeille palau
tettuja euroseteleitä, jotka eivät ole kansallisissa keskuspankeissa tapahtuvaa se
telien käsittelyä koskevan erillisen EKP:n säädöksen mukaisesti riittävän hyvä
kuntoisia kiertoon palauttamista varten; tai ii) euroseteleitä, jotka on palautettu
luottolaitoksille, mukaan lukien NHTO-yhteisöt ja ECI-pankit, mutta jotka eivät
ole riittävän hyväkuntoisia kiertoon palauttamista varten päätöksessä
EKP/2010/14 vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti.
’Hyväkuntoisilla seteleillä’ tarkoitetaan i) kansallisille keskuspankeille palautet
tuja euroseteleitä, jotka ovat kansallisissa keskuspankeissa tapahtuvaa setelien
käsittelyä koskevan erillisen EKP:n säädöksen mukaisesti riittävän hyväkuntoisia
kiertoon palauttamista varten; tai ii) euroseteleitä, jotka on palautettu luottolai
toksille, mukaan lukien NHTO-yhteisöt ja ECI-pankit, ja jotka ovat riittävän
hyväkuntoisia kiertoon palauttamista varten päätöksessä EKP/2010/14 vahvistet
tujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti.
’Kansallisilla bruttoliikkeeseenlaskuilla’ tarkoitetaan eurokolikoiden osalta
kiertoon tarkoitettuja eurokolikoita tai eurokeräilykolikoita, jotka on laskenut
liikkeeseen laillinen liikkeeseenlaskija eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvalti
ossa (eli kolikoita, joiden nimellisarvo on hyvitetty lailliselle liikkeeseenlaskijal
le), riippumatta siitä, ovatko nämä kolikot kansallisen keskuspankin, tulevan
eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin, kolikoita liikkeeseen laskevan kol
mannen osapuolen vai suuren yleisön hallussa.
Kiertoon tarkoitettujen kolikoiden osalta kansalliset bruttoliikkeeseenlaskut =
kiertoon tarkoitettujen kolikoiden kansalliset nettoliikkeeseenlaskut (tietoerä 1.1)
+ kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden hallussa olevien hyvitetyt kiertoon
tarkoitettujen kolikoiden varastot (tietoerä 5.1) + kiertoon tarkoitettujen kolikoi
den siirrot niiden käyttöönoton jälkeen (kumulatiivinen tietoerä 4.1) – vastaan
otetut kiertoon tarkoitetut kolikot niiden käyttöönoton jälkeen (kumulatiivinen
tietoerä 4.2).
(1) Siten kuin setelivarastojen hallinnoinnista annetussa erillisessä EKP:n säädöksessä
todetaan.
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Keräilykolikoiden osalta kansalliset bruttoliikkeeseenlaskut = keräilykolikoiden
kansalliset nettoliikkeeseenlaskut (arvo) (tietoerä 1.3) + kolikoita liikkeeseen las
kevien yksiköiden hallussa olevien hyvitettyjen keräilykolikoiden arvo (tietoerä
5.3)
’Keräilykolikoilla’ tarkoitetaan
N:o 651/2012 (1) 1 artiklassa.

samaa

kuin

neuvoston

asetuksen

(EU)

’Kierrossa olevilla kolikoilla’ tarkoitetaan kiertoon tarkoitettujen eurokolikoiden
yhteenlaskettuja kansallisia nettoliikkeeseenlaskuja (tietoerä 1.1). On huomattava,
että käsitettä ’kierrossa olevat kolikot’ ei sovelleta kansallisella tasolla, koska ei
ole mahdollista selvittää, ovatko yhdessä eurojärjestelmään osallistuvassa jäsen
valtiossa kiertoon lasketut kolikot kierrossa kyseisessä jäsenvaltiossa tai onko ne
palautettu kierrosta muissa eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa sijait
seville kolikoita liikkeeseen laskeville yksiköille. Eurokeräilykolikoita ei lueta
näihin kolikoihin, koska ne ovat laillinen maksuväline vain siinä jäsenvaltiossa,
jossa ne on laskettu liikkeeseen.
’Kierrossa olevilla seteleillä’ tarkoitetaan kaikkia eurojärjestelmän tiettynä ajan
kohtana liikkeeseen laskemia ja kansallisten keskuspankkien kiertoon laskemia
euroseteleitä, joihin luetaan näitä suuntaviivoja sovellettaessa myös
NHTO-yksikköjen ja ECI-ohjelmaa hoitavien pankkien kiertoon laskemat setelit.
Määrä on yhtä suuri kuin eurosetelien yhteenlasketut kansalliset nettoliikkeeseen
laskut. On huomattava, että käsitettä ’kierrossa olevat setelit’ ei sovelleta kansal
lisella tasolla, koska ei ole mahdollista selvittää, ovatko yhdessä eurojärjestel
mään osallistuvassa jäsenvaltiossa kiertoon lasketut setelit kierrossa kyseisessä
jäsenvaltiossa tai onko ne palautettu kierrosta muille kansallisille keskuspankeille,
NHTO-järjestelmää hoitaville yhteisöille tai ECI-ohjelmaa hoitaville pankeille.
’Kiertoon tarkoitetuilla kolikoilla’ tarkoitetaan saama
asetuksen (EU) N:o 729/2014 (2) 1 artiklassa.

kuin

neuvoston

’Kolikkosarjalla’ tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o 729/2014 1 artiklassa tai
jossain myöhemmässä unionin säädöksessä sarjaksi määriteltyä eurokolikoiden
nimellisarvojen joukkoa. Ensimmäinen 1 päivänä tammikuuta 2002 liikkeeseen
laskettu eurokolikkosarja koostuu nimellisarvoista 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05
EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR ja 2 EUR. Eurokolikot, joissa
on muutetut tekniset selitelmät tai muutettu malli (esim. muutokset, joita tehdään
yhteisellä puolella olevaan Euroopan karttaan), muodostavat uuden kolikkosarjan
vain, jos ne määritellään sellaiseksi säädöksessä, jolla muutetaan asetusta (EU)
N:o 729/2014, tai jossain toisessa unionin säädöksessä.
’Käsittelemättömillä seteleillä’ tarkoitetaan i) kansallisille keskuspankeille pa
lautettuja euroseteleitä, joiden aitoutta ja kuntoa ei ole tarkistettu kansallisissa
keskuspankeissa tapahtuvaa setelien käsittelyä koskevan erillisen EKP:n säädök
sen mukaisesti; tai ii) euroseteleitä, jotka on palautettu luottolaitoksille, mukaan
lukien NHTO-yhteisöt ja ECI-pankit, mutta joiden aitoutta ja kuntoa ei ole tarkis
tettu päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti.
’Käteisrahan käsittelykeskuksella’ tarkoitetaan keskitettyä turvakeskusta, jossa
eurosetelit ja/tai kiertoon tarkoitetut eurokolikot käsitellään sen jälkeen kun ne on
kuljetettu eri valmistuspaikoista.
’Logistisilla varastoilla’ (LS) tarkoitetaan kaikkia kansallisten keskuspankkien,
ja näitä suuntaviivoja sovellettaessa NHTO-yksiköiden ja ECI-pankkien, hallussa
olevia uusien ja hyväkuntoisten eurosetelien varastoja, eurojärjestelmän strategi
sia varastoja lukuun ottamatta.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 651/2012, annettu 4 päivänä hei
näkuuta 2012, eurometallirahojen liikkeeseenlaskusta (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 135).
Kolikoita, jotka myydään sijoituksena arvokkaaseen metalliin, kutsutaan kultamarkki
noilla noteeratuiksi kolikoiksi tai sijoituskolikoiksi. Ne lyödään yleensä markkinoiden
kysynnän mukaan, eikä niissä ole erityistä viimeistelyä tai laatua. Kolikoiden hinta mää
räytyy niiden metallisisällön kulloisenkin markkinahinnan mukaan, mihin lisätään pieni
lyöntikate kattamaan tuotantokulut, markkinointikulut ja pienen voiton.
(2) Neuvoston asetus (EU) N:o 729/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, liikkeeseen
tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (EUVL L 194,
2.7.2014, s. 1).
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’Nimellisarvolla’ tarkoitetaan eurosetelin tai -kolikon nimellisarvoa, sellaisena
kuin se on vahvistettuna setelien osalta päätöksessä EKP/2013/10 tai jossain
myöhemmässä EKP:n säädöksessä ja kolikoiden osalta asetuksessa (EU)
N:o 729/2014 tai jossain myöhemmässä unionin säädöksessä.

’Setelien kansallisilla nettoliikkeeseenlaskuilla’ tarkoitetaan yksittäisen kansal
lisen keskuspankin tiettynä ajankohtana (esim. raportointijakson päättyessä) liik
keeseen laskemien ja kiertoon laskemien eurosetelien määrää, mukaan lukien
kaikkien NHTO-yksiköiden ja kaikkien ECI-pankkien, joita kyseinen kansallinen
keskuspankki hallinnoi, kaikki kiertoon laskemat eurosetelit. Setelien siirtoja
muihin kansallisiin keskuspankkeihin tai tuleviin eurojärjestelmän kansallisiin
keskuspankkeihin ei lueta mukaan. Setelien kansalliset nettoliikkeeseenlaskut
voidaan laskea käyttämällä joko i) varastomenetelmää, jossa käytetään vain tiet
tyyn ajankohtaan liittyviä varastotietoja; tai ii) virtamenetelmää, jossa lasketaan
yhteen virtatiedot setelien käyttöönottopäivästä tiettyyn ajankohtaan (esim. rapor
tointijakson päättymiseen) saakka.

’Setelien säilytys- ja toimitusjärjestelmällä’ tai ’NHTO-järjestelmällä’ tarkoite
taan kansallisen keskuspankin ja yhden tai useamman yksikön (’NHTO-järjes
telmää hoitavat yksiköt’ tai ’NHTO-yksiköt’) välisistä yksittäisistä sopimusjärjes
telyistä koostuvaa ohjelmaa kansallisen keskuspankin eurojärjestelmään osallis
tuvassa jäsenvaltiossa; ohjelman mukaisesti kansallinen keskuspankki i) toimittaa
NHTO-yksiköille euroseteleitä, joita ne varastoivat muualla kuin kansallisen kes
kuspankin tiloissa kiertoon laskemista varten; ja ii) hyvittää tai veloittaa suoraan
NHTO-yksiköiden tai NHTO-yksiköiden asiakkaina olevien luottolaitosten tiliä
kansallisessa keskuspankissa euroseteleistä, joita NHTO-yksiköt tai niiden asiak
kaat tallettavat tai nostavat näistä varastoista; talletuksista ja nostoista on ilmoi
tettava
kansalliselle
keskuspankille.
Kansalliselta
keskuspankilta
NHTO-yksiköille siirretyt setelit luetaan kansallisen keskuspankin tuotettuihin
seteleihin (tietoerä 1.1). NHTO-yksiköiden varastossa olevia seteleitä ei lueta
kansallisen keskuspankin setelien kansallisiin nettoliikkeeseenlaskuihin.

’Setelimuunnoksella’ tarkoitetaan setelisarjan alasarjaa, joka koostuu yhdestä tai
useammasta eurosetelin nimellisarvosta ja jossa on turvallisuuden kannalta aiem
paa paremmat ominaisuudet ja/tai muutettu malli.

’Setelisarjalla’ tarkoitetaan Euroopan keskuspankin päätöksessä EKP/2013/10 (1)
tai jossain myöhemmässä EKP:n säädöksessä sarjaksi määriteltyä euroseteleiden
nimellisarvojen joukkoa. Ensimmäinen 1 päivänä tammikuuta 2002 liikkeeseen
laskettu eurosetelisarja koostuu nimellisarvoista 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50
EUR, 100 EUR, 200 EUR, 1 EUR ja 500 EUR. Eurosetelit, joissa on muutetut
tekniset selitelmät tai muutettu malli (esim. EKP:n eri puheenjohtajien erilainen
allekirjoitus), muodostavat uuden setelisarjan vain, jos ne määritellään sellaiseksi
säädöksessä, jolla muutetaan päätöstä EKP/20013/10, tai jossakin toisessa EKP:n
säädöksessä.

’Suurella yleisöllä’ tarkoitetaan eurokolikoiden liikkeeseenlaskujen yhteydessä
kaikkia muita yksiköitä ja suureen yleisöön kuuluvia paitsi kolikoita liikkeeseen
laskevia yksiköitä (tulevissa) eurojärjestelmään osallistuvissa jäsenvaltioissa.

’Tuotetuilla kolikoilla’ tarkoitetaan kiertoon tarkoitettuja eurokolikoita, jotka on
i) valmistettu rahapajassa siten, että niillä on kansallinen puoli; ii) toimitettu
kolikoita liikkeeseen laskeville yksiköille jossakin eurojärjestelmään kuuluvassa
jäsenvaltiossa; ja iii) kirjattu tällaisten kolikoita liikkeeseen laskevien yksiköiden
käteisrahan hallinnointijärjestelmiin. Tätä sovelletaan soveltuvin osin eurokeräi
lykolikoihin.
(1) Euroopan keskuspankin päätös EKP/2013/10, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, eu
roseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteli
aiheen jäljentämisestä (EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37).
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’Uusilla seteleillä’ tarkoitetaan euroseteleitä, joita kansalliset keskuspankit,
NHTO-yksiköt tai ECI-pankit eivät ole vielä laskeneet kiertoon eivätkä tulevat
eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit jakaneet ennakkojakelussa.

