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EUROSETELISARJA



KOKO TOINEN EUROSETELISARJA
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Euroseteleitä on aika ajoin uudistettava, jotta niitä on vastaisuudessakin vaikea 
väärentää. Siksi EKP on laatinut toisen eurosetelisarjan, jonka setelit ovat 
aiempaa kehittyneempien turvatekijöiden ansiosta entistäkin turvallisempia. 

Toinen eurosetelisarja on otettu käyttöön euroalueella usean vuoden  
aikana, seteliarvo kerrallaan. Kun uusia 100 ja 200 euron seteleitä aletaan 
laskea liikkeeseen 28.5.2019, koko toinen eurosetelisarja on käytössä.

Uusissa 100 ja 200 euron seteleissä on uutena turvatekijänä satelliittiholo-
grammi, ja muitakin turvatekijöitä on paranneltu. Turvatekijät ovat siis  
entistä hankalammin väärennettäviä, minkä lisäksi myös setelien ulkoasua 
on uudistettu.

Ensimmäisen sarjan setelit pysyvät käytössä toisen sarjan setelien rinnalla. 
Kaikki ensimmäisen sarjan setelit – myös 500 euron seteli – pysyvät  
laillisina maksuvälineinä, joten niitä voi jatkossakin käyttää maksamiseen ja 
varallisuuden säilyttämiseen. Ne eivät myöhemminkään menetä arvoaan, 
vaan eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit vaihtavat niitä uusiin  
seteleihin rajoittamattoman ajan.

Miksi tarvitaan uusi setelisarja?

JOHDANTO



TAKASIVU

ETUSIVU

Kasvokuvavesileima  
Katso seteliä valoa 
vasten. Vesileimassa 
näkyvät Europa-neidon 
kasvot, setelin arvo ja 
hallitseva kuva-aihe.

Hohtavanvihreä numero 
Kallistele seteliä. Hohtavassa 
numerossa näkyy valojuova, joka 
liikkuu ylös ja alas. Numero myös 
vaihtaa väriä smaragdinvihreästä 
tummansiniseen.

Kasvokuvahologrammi 
Kallistele seteliä. 
Hopeanhohtoisessa 
nauhassa näkyvät 
Europa-neidon kasvot, 
setelin arvo ja hallitseva 
kuva-aihe.

Kohokuviot  
Setelin oikeassa ja 
vasemmassa päädyssä 
on lyhyitä kohoviivoja, 
jotka tuntuvat selvästi. 

TURVATEKIJÄT 5 EURON SETELISSÄ



TAKASIVU

ETUSIVU

Kasvokuvavesileima  
Katso seteliä valoa 
vasten. Vesileimassa 
näkyvät Europa-neidon 
kasvot, setelin arvo ja 
hallitseva kuva-aihe.

Hohtavanvihreä numero 
Kallistele seteliä. Hohtavassa 
numerossa näkyy valojuova, joka 
liikkuu ylös ja alas. Numero myös 
vaihtaa väriä smaragdinvihreästä 
tummansiniseen.

Kasvokuvahologrammi 
Kallistele seteliä. 
Hopeanhohtoisessa 
nauhassa näkyvät 
Europa-neidon kasvot, 
setelin arvo ja hallitseva 
kuva-aihe.

Kohokuviot  
Setelin oikeassa ja 
vasemmassa päädyssä 
on lyhyitä kohoviivoja, 
jotka tuntuvat selvästi. 

TURVATEKIJÄT 10 EURON SETELISSÄ



TAKASIVU

ETUSIVU

Kasvokuvavesileima  
Katso seteliä valoa 
vasten. Vesileimassa 
näkyvät Europa-neidon 
kasvot, setelin arvo ja 
hallitseva kuva-aihe.

Hohtavanvihreä numero 
Kallistele seteliä. Hohtavassa 
numerossa näkyy valojuova, joka 
liikkuu ylös ja alas. Numero myös 
vaihtaa väriä smaragdinvihreästä 
tummansiniseen.

Kohokuviot  
Setelin oikeassa ja 
vasemmassa päädyssä 
on lyhyitä kohoviivoja, 
jotka tuntuvat selvästi. 

TURVATEKIJÄT 20 EURON SETELISSÄ

Kasvokuvaikkuna 
Katso seteliä valoa vasten. Läpikuultavaan 

ikkunaan hologrammin yläosassa 
ilmestyvät Europa-neidon kasvot, jotka 

näkyvät kummaltakin puolelta seteliä.



TAKASIVU

ETUSIVU

Kasvokuvavesileima  
Katso seteliä valoa 
vasten. Vesileimassa 
näkyvät Europa-neidon 
kasvot, setelin arvo ja 
hallitseva kuva-aihe.

Hohtavanvihreä numero 
Kallistele seteliä. Hohtavassa  
numerossa näkyy valojuova, joka  
liikkuu ylös ja alas. Numero myös  
vaihtaa väriä smaragdinvihreästä 
tummansiniseen.

Kohokuviot  
Setelin oikeassa ja 
vasemmassa päädyssä 
on lyhyitä kohoviivoja, 
jotka tuntuvat selvästi. 

TURVATEKIJÄT 50 EURON SETELISSÄ

Kasvokuvaikkuna 
Katso seteliä valoa vasten. Läpikuultavaan 

ikkunaan hologrammin yläosassa 
ilmestyvät Europa-neidon kasvot, jotka 

näkyvät kummaltakin puolelta seteliä.



TAKASIVU

ETUSIVU

Kohokuviot  
Setelin oikeassa ja 
vasemmassa päädyssä 
on lyhyitä kohoviivoja, 
jotka tuntuvat selvästi. 

TURVATEKIJÄT 100 EURON SETELISSÄ

Hohtavanvihreä numero 
Kallistele seteliä. Hohtavassa 
numerossa näkyy valojuova, joka 
liikkuu ylös ja alas. Numero myös 
vaihtaa väriä smaragdinvihreästä 
tummansiniseen ja sen sisällä  
näkyy euron tunnuksia. 

Satelliittihologrammi 
Kallistele seteliä. 

Hopeanhohtoisessa nauhassa 
ylimpänä näkyy numero, jota 

pienet euron tunnukset 
kiertävät. Euron tunnukset 

näkyvät selvemmin, kun valo 
kohdistuu suoraan niihin.

Kasvokuvavesileima  
Katso seteliä valoa 
vasten. Vesileimassa 
näkyvät Europa-neidon 
kasvot, setelin arvo ja 
hallitseva kuva-aihe.

Kasvokuvaikkuna 
Katso seteliä valoa vasten. Läpikuultavaan 

ikkunaan hologrammin yläosassa 
ilmestyvät Europa-neidon kasvot, jotka 

näkyvät kummaltakin puolelta seteliä.



TAKASIVU

ETUSIVU

Kohokuviot  
Setelin oikeassa ja 
vasemmassa päädyssä 
on lyhyitä kohoviivoja, 
jotka tuntuvat selvästi. 

TURVATEKIJÄT 200 EURON SETELISSÄ

Hohtavanvihreä numero 
Kallistele seteliä. Hohtavassa 
numerossa näkyy valojuova, joka 
liikkuu ylös ja alas. Numero myös 
vaihtaa väriä smaragdinvihreästä 
tummansiniseen ja sen sisällä  
näkyy euron tunnuksia. 

Satelliittihologrammi 
Kallistele seteliä. 

Hopeanhohtoisessa nauhassa 
ylimpänä näkyy numero, jota 

pienet euron tunnukset 
kiertävät. Euron tunnukset 

näkyvät selvemmin, kun valo 
kohdistuu suoraan niihin.

Kasvokuvavesileima  
Katso seteliä valoa 
vasten. Vesileimassa 
näkyvät Europa-neidon 
kasvot, setelin arvo ja 
hallitseva kuva-aihe.

Kasvokuvaikkuna 
Katso seteliä valoa vasten. Läpikuultavaan 

ikkunaan hologrammin yläosassa 
ilmestyvät Europa-neidon kasvot, jotka 

näkyvät kummaltakin puolelta seteliä.



Setelinkäsittelylaitteiden päivittäminen

Uudet 100 ja 200 euron setelit otetaan käyttöön 28.5.2019. 
Vähittäiskauppiaiden ja muiden setelinkäsittelylaitteita ja aitouden 
tarkastuslaitteita käyttävien kannattaa varmistaa hyvissä ajoin, että 
laitteistot on päivitetty uusia seteleitä varten.

Laitevalmistajalta voi tiedustella, voiko käytössä olevia laitteita  
päivittää tunnistamaan uudet setelit. Testauksen läpäisseistä aitouden 
tarkastuslaitteista on lisäksi luettelo EKP:n verkkosivuilla osoitteessa 
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.fi.html.

Luettelosta selviää, onko tietty laitetyyppi jo päivitetty tunnistamaan 
uudet 100 ja 200 euron setelit. 

Kannattaa muistaa, että setelin aitous on aina helppo tarkastaa 
TUNNUSTELE–KATSO–KALLISTELE-menetelmällä.

SETELINKÄSITTELYLAITTEET



Käteismaksutilanteessa voit joskus saada epäilyttävän setelin.
Toimi silloin näin:     Tarkasta seteli huolellisesti.
   Jos seteli vaikuttaa edelleen epäilyttävältä, älä 

ota sitä vastaan
  vaan pyydä toinen seteli.

Jos olet hyväksynyt setelin, jota arvelet väärennökseksi, poista se käytöstä. 
Väärennökseksi epäillyn setelin välittäminen eteenpäin on rikos. Vie seteli 
poliisille, omaan pankkiisi tai kansalliseen keskuspankkiin. Väärennetyt 
setelit ovat arvottomia.

Lisäohjeita on EKP:n verkkosivuilla osoitteessa
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.fi.html.
Lisätietoa saat myös Suomen Pankista ja sen verkkosivuilta.

EPÄILYTTÄVÄT SETELIT



APUVÄLINEILLÄ NÄKYVÄT TURVATEKIJÄT

ETUSIVU

Mikrokirjoitus



APUVÄLINEILLÄ NÄKYVÄT TURVATEKIJÄT

ETUSIVU

TAKASIVU

Infrapunavalossa erottuvat ominaisuudet



APUVÄLINEILLÄ NÄKYVÄT TURVATEKIJÄT

Ultraviolettivalossa näkyvät ominaisuudet
ETUSIVU

TAKASIVU



LISÄTIETOA

Julkaisut

Turvatekijät-kortti (85 x 54 mm)
jokaisesta toisen sarjan  
eurosetelistä

Alla olevia julkaisuja voi tilata Suomen Pankista ja Euroopan 
keskuspankista. Julkaisuja voi tilata ilmaiseksi kohtuullisia määriä niin  
kauan kuin niitä riittää.

Esite (105 x 210 mm)
Toinen eurosetelisarja

Juliste (420 x 594 mm)
Toisen sarjan eurosetelit  
ja eurokolikot
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Euroopan keskuspankki 
Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main
Saksa

Puhelin: +49 69 1344 7455
Faksi: +49 69 1344 7401

Sähköposti: info@ecb.europa.eu

www.ecb.europa.eu/setelit

www.centralbankmalta.org
publicrelations@ 

centralbankmalta.org

www.lb.lt
media@lb.lt

www.nbs.sk
info@nbs.sk

www.bundesbank.de
info@bundesbank.de

www.banque-france.fr
euro-formation@banque-france.fr 

www.centralbank.ie
cashcycle@centralbank.ie

www.centralbank.cy
pressoffice@centralbank.cy

www.bankofgreece.gr
press@bankofgreece.gr 

www.bancaditalia.it
gcm.comunicazione.euro@ 

bancaditalia.it

www.bcl.lu
euro@bcl.lu

www.suomenpankki.fi
info@bof.fi

www.dnb.nl
info@dnb.nl

www.eestipank.ee
info@eestipank.ee

www.bde.es
informacionefectivo@bde.es

www.oenb.at
oenb.info@oenb.at

www.nbb.be
Be.Centralcash@nbb.be

www.bank.lv
info@bank.lv

www.bportugal.pt
press@bportugal.pt

www.bsi.si
PR@bsi.si
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