
Българска народна банка 
Тел.: (+3592) 91459  
press_office@bnbank.org

Sveriges Riksbank 
Tfn: +46 8 787 00 00
registratorn@riksbank.se

Magyar Nemzeti Bank
Tel.: (+36 1) 428-2751
info@mnb.hu

Danmarks Nationalbank 
Tlf.: 33 63 63 63 
nationalbanken@nationalbanken.dk

Česká národní banka 
tel.: +420 224 411 111 
podatelna@cnb.cz

Banca Naţională a României 
Telefon: 021 313 04 10 
Info@bnr.ro

Narodowy Bank Polski 
tel. centrala: +48 22 185 10 00
listy@nbp.pl

Hrvatska narodna banka  
Tel.: +385 1 45 64 576 
info@hnb.hr 

Bank of England 
Phone +44 (0)20 7601 4878 
enquiries@bankofengland.co.uk

European Central Bank 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany  
Tel.: +49 69 1344 7455  
Fax: +49 69 1344 7401  
Email: info@ecb.europa.eu

Banque Nationale de Belgique /Nationale Bank van België   
Tél. / Tel. : +32 2 221 2578 
laurent.denys@nbb.be

Deutsche Bundesbank 
Tel.: +49 69 9566 3512
info@bundesbank.de

Eesti Pank  
Tel: +372 668 0719
info@eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann /Central Bank of Ireland  
Phone:  +353 1 219 8858 
euroseries2@centralbank.ie

Bank of Greece/Τράπεζα της Ελλάδος 
Tηλ.: +30 210 320 3447 
press@bankofgreece.gr

Banco de España  
Tel.: +34 91 338 5999 
emisionycaja@bde.es

Banque de France   
Phone : 33 1 42 92 94 92 
euro-formation@banque-france.fr

Banca d’Italia  
Tel: +39 06 47924878 
eurosecondaserie@bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus/Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
Τηλ.: +357 22714503, +357 22714463 
pressoffice@centralbank.cy

Latvijas Banka 
Tālr.: +371 67022300
info@bank.lv

Lietuvos bankas 
Tel. +370 5 268 00 71 
info@lb.lt

Banque centrale du Luxembourg 
Tél. : +352 4774 4561 
euro2@bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta    
Tel: +356 2550 3104/5
publicrelations@centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank  
Tel.: +31 (0)800 020 1068 (gratis) 
info@dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank
Tel: +43 1 404 20 6900 
christian.gutlederer@oenb.at

Banco de Portugal  
Tel.: +351 213 215 358 
press@bportugal.pt

Banka Slovenije  
Tel.: +386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
pr@bsi.si

Národná banka Slovenska  
Tel.: +421 2 5787 2143 
info@nbs.sk

Suomen Pankki / Finlands Bank 
Puhelin / Telefon: +358 10 831 2626 
info@bof.fi
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UUSI 50 EURON SETELI

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

JOHDANTOTOISEN SARJAN SETELIT

Miksi tarvitaan uusi setelisarja? 

TOISEN SARJAN KÄYTTÖÖNOTTOON VALMISTAUTUMINEN

Setelinkäsittelylaitteiden päivittäminen

Setelien turvatekijöitä on tärkeää uudistaa ja parantaa aika ajoin, jotta seteleitä  
on vastaisuudessakin vaikea väärentää. Uudessa 50 euron setelissä on uutena 
turvatekijänä setelin molemmin puolin näkyvä kasvokuvaikkuna. Muitakin 
turvatekijöitä on parannettu, joten toisen sarjan setelit ovat entistäkin 
turvallisempia, ja niiden aitous on helppo tarkastaa. Myös setelien ulkoasua
on uudistettu.

Toisen sarjan setelit otetaan käyttöön usean vuoden aikana. Uudet 5, 10 ja 20 euron 
setelit ovat jo käytössä, ja uusia 50 euron seteleitä aletaan laskea liikkeeseen 
4.4.2017. Uudet 100 ja 200 euron setelit on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 
lopulla.  Toiseen eurosetelisarjaan ei tule 500 euron seteliä. Syynä ovat epäilyt siitä, 
että 500 euron seteleitä käytetään usein laittomassa toiminnassa.

Ensimmäisen sarjan setelit pysyvät laillisina maksuvälineinä uusien setelien rinnalla.  
Ne eivät myöhemminkään menetä arvoaan, vaan eurojärjestelmän kansalliset 
keskuspankit vaihtavat niitä uusiin seteleihin rajoittamattoman ajan.

Uusi sarja otetaan käyttöön vähitellen

Jos käsittelet rahaa työssäsi, saatat joutua tilanteeseen, jossa asiakas tarjoaa 
epäilyttävää seteliä.
Toimi silloin näin:
 Älä ota seteliä vastaan.
 Pyydä toinen seteli ja tarkasta se huolellisesti.

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.

Tutustu myös verkkosivuihin osoitteessa www.uudet-eurosetelit.eu/Eurosetelit/
EPÄILYTTÄVÄT-SETELIT. Lisätietoa euroseteleistä saa oman maan keskuspankista 
ja sen verkkosivuilta.   

Epäilyttävät setelit

Uusi 50 euron seteli lasketaan liikkeeseen huhtikuussa 2017.   Vähittäiskauppiaiden 
ja muiden setelinkäsittelylaitteita ja aitouden tarkastamislaitteita käyttävien 
kannattaa varmistaa hyvissä ajoin, että laitteistot on päivitetty tunnistamaan uusi 
seteli.

Laitevalmistajalta voi tiedustella, voiko käytössä olevia laitteita päivittää 
tunnistamaan uuden 50 euron setelin. Lisäksi EKP:n verkkosivuilla on luettelo 
testauksen läpäisseistä setelien aitouden tarkastuslaitteista:
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.fi.html
Siitä selviää, onko tietty laitetyyppi jo päivitetty tunnistamaan uusi 50 euron seteli.

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

100 euron
seteli suunnitteilla

200 euron
seteli suunnitteilla
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Toisen eurosetelisarjan ulkoasu pohjautuu ensimmäiseen sarjaan.  Aihepiirinä ovat edelleen aikakaudet ja tyylisuunnat, ja myös tunnusvärit ovat samat. Ulkoasua on kuitenkin hieman 
muutettu parannettuja turvatekijöitä varten. Näin uudet eurosetelit myös erottuvat helposti ensimmäisen sarjan seteleistä. Setelien ulkoasun uudistajaksi valittiin Berliinissä toimiva 
setelisuunnittelija Reinhold Gerstetter. Uusissa seteleissä on otettu huomioon EU:hun vuoden 2002 jälkeen liittyneet maat. Euroopan kartalla näkyvät nyt myös Malta ja Kypros.  
Sana ”euro” on painettu paitsi latinalaisin ja kreikkalaisin myös kyrillisin aakkosin. Lyhenteen ”EKP” erikielisiä kirjoitusasuja on seteleissä kaikkiaan kymmenen (ensimmäisen sarjan 
seteleissä viisi).

TOISEN SARJAN 50 EURON SETELI

UUTTA

Etusivu

Etusivu

Takasivu

Takasivu

ENSIMMÄISEN SARJAN 50 EURON SETELI

Uutta – Kasvokuvaikkuna hologrammissa
Läpikuultavaan ikkunaan hologrammin yläosassa 
ilmestyvät Europa-neidon kasvot. Kun seteliä 
kallistelee, näkyviin tulee myös setelin arvo 
sateenkaaren värien ympäröimänä. Setelin  
takasivulla taas setelin arvo toistuu ikkunassa 
sateenkaaren väreissä.

Setelipaperi – Oikea setelipaperi kahisee ja tuntuu lujalta.   
Kohokuviot – Hallitseva kuva-aihe, kirjoitus ja isokokoinen setelin arvon osoittava numero tuntuvat kohokuvioina.

Vesileima – Kun seteliä katsoo valoa vasten, näkyviin tulee haamukuva, jossa erottuvat setelin arvo ja hallitseva kuva-aihe.

Hologrammi – Kun seteliä kallistelee, oikealla olevassa hopeanhohtoisessa nauhassa näkyvät setelin arvo ja euron tunnus €.

Uutta
Etusivun vasemmassa ja oikeassa päädyssä on lyhyitä kohoviivoja.

Uutta – Kasvokuvavesileima
Vesileimassa näkyvät myös Europan kasvot.

Uutta – Kasvokuvaikkuna hologrammissa
Kun seteliä katsoo valoa vasten, läpikuultavaan  
ikkunaan ilmestyvät Europa-neidon kasvot, jotka  
näkyvät kummaltakin puolelta seteliä. 

Uutta – Hohtavanvihreä numero
Hohtavassa numerossa näkyy 
valojuova, joka liikkuu kallisteltaessa 
ylös ja alas. Numero myös vaihtaa 
väriä smaragdinvihreästä 
tummansiniseen.

 1  TUNNUSTELE

 3  KALLISTELE

 2  KATSO

Etusivu

Takasivu

UUDEN 50 EURON SETELIN TURVATEKIJÄT TOINEN SARJA: APUVÄLINEILLÄ NÄKYVÄT TURVATEKIJÄTUUSI JA VANHA 50 EURON SETELI

Mikrokirjoitus uudessa 50 euron setelissäUusi 50 euron seteli ultraviolettivalossaHelppo tarkastaaMiten setelit eroavat toisistaan?

Itse setelipaperi ei hohda valoa. 

A  Setelin etusivulla setelipaperissa näkyy pieniä hohtavia kuituja. Jokaisessa 
kuidussa on kolme väriä. EU:n lipun tähdet, pienet ympyrät ja jotkin suuret 
tähdet sekä monet muut kohdat hohtavat keltaisina.

B   Setelin takasivun keskellä näkyy vihreä ympyrän neljännes.  Vaakasuorassa  
oleva sarjanumero ja raita näkyvät punaisina.

Etusivu

C   Setelin etusivulla EU:n lipun tähdet ja pienet ympyrät hohtavat keltaisina. 
Suuret tähdet sekä jotkin muut kohdat hohtavat oransseina tai keltaisina. 
Setelin keskellä näkyviin tulee myös suurikokoinen euron tunnus €.

UV-C-ultraviolettivalossa näkyvät ominaisuudet

     Takasivu

Etusivu

Infrapunavalossa näkyvät ominaisuudet

Setelissä näkyy paikoin hyvin pientä mikrokirjoitusta. Sitä pystyy lukemaan 
suurennuslasin avulla, ja teksti on painoasultaan aivan terävää.

Infrapunavalossa setelin etusivulla erottuvat vain hohtavanvihreä numero, osa 
isokokoisesta setelin arvon osoittavasta numerosta, hallitsevan kuva-aiheen oikea 
puoli sekä hopeanhohtoinen nauha.  Takasivulla näkyvät vain ikkuna, setelin arvon 
osoittava numero ja vaakasuorassa oleva sarjanumero.

Etusivu

Takasivu

Etusivu Etusivu


