
 

26.11.2013 

Tietoa uudesta 10 euron setelistä 
 

Ensimmäisten eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönotosta on kulunut yli kymmenen vuotta, ja 
eurojärjestelmä on nyt alkanut laskea liikkeeseen toisen eurosetelisarjan seteleitä. Toisen sarjan 
setelien vesileimassa ja hologrammissa on uutena piirteenä kreikkalaisesta mytologiasta tutun 
Europa-neidon kasvokuva. Sen vuoksi sarjaa kutsutaan myös Europa-sarjaksi.  

Uusi 5 euron seteli otettiin käyttöön 2.5.2013. Siinä käytetään uusia ja aiempaa edistyneempiä 
turvatekijöitä, joten setelien väärentäminen on entistä hankalampaa. Uusi 5 euron seteli ja muut aidot 
eurosetelit on helppo tunnistaa käyttämällä tuttua TUNNUSTELE-KATSO-KALLISTELE-testiä 
(http://www.uudet-eurosetelit.eu/Eurosetelit/Turvatekij%25C3%25A4t/TUNNUSTELE/ 
5-%25E2%2582%25AC-ENSIMM%25C3%2584INEN-SARJA) 

Uusi 10 euron seteli lasketaan liikkeeseen vuonna 2014. Lisätietoa on osoitteessa http://www.uudet-
eurosetelit.eu/.  

 Milloin uusi 10 euron seteli otetaan käyttöön? 

Käyttöönoton tarkka päivämäärä ilmoitetaan uuden setelin ulkoasun julkistamisen yhteydessä 
13.1.2014. Alustava aikataulu on alla olevassa taulukossa. 

 

 Huolehtiiko eurojärjestelmä siitä, että setelinkäsittelylaitteet ja aitouden 
tarkastamisessa käytettävät laitteet hyväksyvät myös uudet setelit? 

Laitteiden toiminta ei sinänsä kuulu eurojärjestelmän vastuualueeseen. Setelinkäsittelylaitteiden ja 
aitouden tarkastamisessa käytettävien laitteiden omistajien ja välillisesti myös niiden toimittajien ja 
valmistajien vastuulla on varmistaa, että laitteet hyväksyvät myös uudet eurosetelit. Eurojärjestelmän 
tehtävänä on toimittaa eri osapuolille tarvittavat tiedot ja materiaalit, jotta laitteet voidaan päivittää 
tunnistamaan uudet setelit. EKP ja kansalliset keskuspankit tekevät tiivistä yhteistyötä 
setelinkäsittelylaitteiden ja aitouden tarkastamisessa käytettävien laitteiden valmistajien, toimittajien, 
käyttäjien ja omistajien kanssa, jotta laitteet pystytään päivittämään ajoissa ennen kunkin uuden 
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seteliarvon käyttöönottoa. Eurojärjestelmä kehottaa laitteiden omistajia tarkistamaan 
laitetoimittajaltaan, hyväksyykö heidän käyttämänsä laite uuden 10 euron setelin ja soveltuuko se 
myös tulevien Europa-sarjan setelien käsittelyyn. EKP:n verkkosivuilla olevaan taulukkoon 
(http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.fi.html) on merkitty tiedot 
siitä, mitkä laitteet tunnistavat uuden 5 euron setelin, ja siihen päivitetään myös tiedot uuden 10 euron 
setelin tunnistamisesta. Aitojen setelien tunnistamiseen voi käyttää myös TUNNUSTELE-KATSO-
KALLISTELE-testiä (http://www.uudet-eurosetelit.eu/Eurosetelit/Turvatekij%25C3%25A4t/ 
TUNNUSTELE/5-%25E2%2582%25AC-ENSIMM%25C3%2584INEN-SARJA).  

 Miksi uusi setelisarja tarvitaan? 

Setelien turvallisuus on EKP:n ja kansallisten keskuspankkien vastuulla. Jotta setelit pysyvät ajan 
tasalla tekniikan kehittyessä, euroseteleissä on hyödynnettävä uusimpia setelinvalmistustekniikoita ja 
niiden ulkoasua ja turvatekijöitä on kehitettävä jatkuvasti. EKP ja eurojärjestelmän kansalliset 
keskuspankit varmistavat Europa-sarjan avulla, että euro on jatkossakin turvallinen maksuväline. 
Setelit ovat aiempaakin turvallisempia, sillä uusien turvatekijöiden ansiosta uuden setelisarjan 
väärentäminen on entistä hankalampaa. 

Lisäksi Europa-sarjan pienimmät seteliarvot ovat aiempaa lujatekoisempia kulutusta kestävän pinnan 
ansiosta. Kun setelien elinkaari on pidempi, kustannukset ovat pienemmät ja ympäristö kuormittuu 
aiempaa vähemmän.   

 Kuinka pian seuraavat uudet eurosetelit lasketaan liikkeeseen? 

Europa-sarjan setelit otetaan käyttöön seteliarvo kerrallaan, eli 10 euron setelin jälkeen lasketaan 
liikkeeseen uusi 20 euron seteli. Sen käyttöönottopäivämäärää ei kuitenkaan ole vielä päätetty.    

 

 


