TOINEN EUROSETELISARJA: TURVATEKIJÄT

Helppo tarkastaa mutta vaikea väärentää
Paranneltujen turvatekijöiden ansiosta uudet 5 ja 10 euron setelit ovat entistäkin vaikeampia väärentää. Lisäksi toisenkin sarjan eurosetelien turvatekijät on
helppo tarkastaa tunnustele–katso–kallistele-testin avulla.
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TUNNUSTELE

Setelipaperi – Oikea setelipaperi kahisee ja tuntuu lujalta.
Kohokuviot – Setelin oikeassa ja vasemmassa päädyssä on lyhyitä kohoviivoja, jotka tuntuvat selvästi. Hallitseva kuva-aihe, kirjoitus ja isokokoinen setelin arvon
osoittava numero tuntuvat niin ikään kohokuvioina.
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KATSO

Kasvokuvavesileima – Katso seteliä valoa vasten. Vesileimassa näkyvät Europa-neidon kasvot, setelin arvo ja ikkuna. Tummaa pintaa vasten vesileiman vaaleat kohdat
näyttävät tummemmilta.
Turvalanka – Katso seteliä valoa vasten. Turvalanka erottuu tummana raitana.
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KALLISTELE

Hohtavanvihreä numero – Kallistele seteliä. Hohtavassa numerossa näkyy valojuova, joka liikkuu ylös ja alas. Numero myös vaihtaa kallisteltaessa väriä
smaragdinvihreästä tummansiniseen.
Kasvokuvahologrammi – Kallistele seteliä. Hopeanhohtoisessa nauhassa näkyvät Europa-neidon kasvot, ikkuna ja setelin arvo.
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EURON UUSI ILME
Uusi 10 euron seteli
3

Uusi 10 euron seteli lasketaan liikkeeseen syyskuussa 2014.

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

€

TOINEN EUROSETELISARJA: YLEISTÄ

Luotettava maksuväline

Kasvokuva uusissa euroseteleissä

Eurosetelit ovat olleet käytössä vuodesta 2002, ja niitä
pidetään yhtenä luotettavimmista maksuvälineistä
maailmassa. Jotta euroseteleihin voidaan luottaa
jatkossakin, toisessa eurosetelisarjassa on käytetty
uusinta setelinvalmistustekniikkaa.

Mario Draghi
Euroopan keskuspankin pääjohtaja

Uusi sarja otetaan käyttöön vähitellen

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

www.nbb.be

www.bundesbank.de

www.eestipank.ee

www.centralbank.ie

www.bankofgreece.gr

www.bde.es

www.banque-france.fr

www.bancaditalia.it

www.centralbank.gov.cy

www.bank.lv

www.bcl.lu

www.centralbankmalta.org

www.dnb.nl

www.oenb.at

www.bportugal.pt

www.nbs.sk

www.bsi.si

www.suomenpankki.fi

Toisen sarjan setelit lasketaan liikkeeseen usean vuoden aikana. Uusi 5 euron
seteli otettiin käyttöön vuonna 2013, ja seuraavaksi on vuorossa 10 euron seteli
23.9.2014. Ensimmäisen sarjan setelit ovat jatkossakin laillisia maksuvälineitä
uusien setelien rinnalla, kunnes toisin ilmoitetaan. Sen jälkeenkin niitä voi vaihtaa
euroalueen kansallisissa keskuspankeissa uusiin seteleihin rajoittamattoman ajan.
Lisätietoa löytyy osoitteesta
www.uudet-eurosetelit.eu

ENSIMMÄINEN SARJA

TOINEN SARJA
Etusivu

Lisätietoa euroseteleistä ja -kolikoista saat Suomen Pankista sekä Euroopan keskuspankista.
Yhteystiedot:
Takasivu
Etusivu

Takasivu

Euroopan keskuspankki

Puh. +49 69 1344 7455 / Faksi: +49 69 1344 7401

Kaiserstrasse 29

Sähköposti: info@ecb.europa.eu

60311 Frankfurt am Main

www.uudet-eurosetelit.eu

Saksa

www.euro.ecb.europa.eu

