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Lukijalle
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Kesäkuussa 1998 sain kesken kansainvälistä
kokousta Tukholmassa käteeni lappusen, jossa
minua pyydettiin pikaisesti soittamaan työpaikalleni Suomen Pankkiin. Ilmeni, että Eugenio
Domingo Solans Euroopan keskuspankista
(EKP) odottaa soittoani Frankfurtissa.
Lehtitietojen perusteella tiesin, että Domingo Solans oli Sirkka Hämäläisen ohella yksi
juuri työnsä aloittaneen EKP:n johtokunnan
kuudesta jäsenestä. Soitin Domingo Solansille
heti. Hän onnitteli minua EKP:n johtokunnan juuri tekemästä päätöksestä valita minut
EKP:n setelijohtajaksi ja ehdotti tapaamista
niin pian kuin mahdollista.
Virantäyttöön ei ollut liittynyt mitään
muodollista haku- eikä haastatteluprosessia.
Siten yhteydenotto tuli yllätyksenä, vaikka
olinkin Suomen Pankin edustajana osallistunut
aktiivisesti Euroopan yhteisen rahan valmisteluun ja vetänyt parin vuoden ajan eurokäteisen
liikkeeseenlaskua valmistellutta alatyöryhmää.
Kauan minun ei kuitenkaan tarvinnut punnita
asiaa, varsinkin kun perhetilanne oli muutoksen kannalta otollinen, sillä tyttäremme olivat
jo muuttaneet pois kotoa. Oli suuri etuoikeus
päästä vastaamaan tämän historiallisesti mer-

kittävän prosessin keskitetystä valmistelusta ja
koordinoinnista, olinhan jo koulupojasta lähtien ollut kiinnostunut rahan historiasta. Jo seuraavana päivänä lensin Tukholmasta Frankfurtiin ja viikon kuluttua olin valmis aloittamaan
uudessa tehtävässäni, aluksi oman toimen ohella. Tämä työrupeama on eri rooleissa ja muodoissa jatkunut aina näihin päiviin saakka.
Ajatus kirjoittaa kirja euroseteleiden synnystä ja alkutaipaleesta oli aika ajoin käynyt
mielessäni, mutta tapahtumat olivat aina
tuntuneet olevan vielä liian lähellä. Vuonna
2012 Suomen Pankki julkaisi Suomen markkaseteleiden historiaa käsittelevän kirjani
Viimeiset markat – Suomen markkamääräiset
setelityypit 1945–2002. Eräässä tuon kirjan
julkaisemisen jälkeisessä keskustelussa Suomen Pankin johdon sihteeristön päällikkö
Mika Pösö ehdotti, että kirjoittaisin kirjan
myös euroseteleistä. Asia oli tullut ajankohtaiseksi myös siksi, että toisen eurosetelisarjan,
ns. Europa-sarjan, ensimmäisen 5 euron setelin
liikkeeseenlasku oli tuolloin näköpiirissä. Hyvin nopeasti totesin itsekin, että ehkä nyt alkoi
olla riittävästi perspektiiviä tarkastella ensimmäisen eurosetelisarjan syntyä ja kehitystä, jot-
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ka juonsivat alkunsa jo yli kahdenkymmenen
vuoden takaa.
Kirjahankkeen aloitteentekijänä toimineen
Mika Pösön lisäksi tekstiä ovat kommentoineet
Suomen Pankin johtava neuvonantaja Kari
Takala sekä Suomen Pankin johdon sihteeristöä tarkastelujakson aikana johtanut Kjell
Peter Söderlund ja pankin tiedotuspäällikkönä samana aikana toiminut Antti Juusela. Kari
Takala on lisäksi antanut käyttööni aikasarjatietoja ja kuvioita Suomen Pankin liikkeeseen
laskemista euro- ja markkaseteleistä. Lisäksi
olen saanut apua EKP:n ja Suomen Pankin
kuva-arkistolta sekä seuraajaltani Ton Roosilta
ja muilta kollegoiltani EKP:ssä. EKP:n kuvaarkistossa on runsaasti etenkin Claudio Hilsin
ja Martin Joppenin ottamia valokuvia, joita
olen voinut käyttää kirjassa. Lämpimät kiitokseni heille kaikille. Niin ikään olen kiitollinen
Suomen Pankille ja sen johtokunnalle kiinnostuksesta kirjahankettani kohtaan ja johtokunnan varapuheenjohtajalle Pentti Hakkaraiselle
siitä, että pankki on tarjonnut puitteet kirjoittamiselleni.
Teoksen suomen kielen asun on tarkistanut Kaisa Paasovaara Suomen Pankin kieli- ja

julkaisupalveluista, sen toimituksesta on vastannut Edita Publishingin kustannustoimittaja Matti Lehtinen sekä ulkoasusta ja taitosta
graafikot Marjut Heikkinen ja Suvi Sillanpää.
Suomen Pankin rahamuseon intendentti
Jaakko Koskentola on valokuvannut osan kirjan kuvista ja hoitanut tehokkaasti yhteyksiä
Editaan. Kiitän heitä kaikkia miellyttävästä
ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Kiitokset myös
pitkäaikaiselle assistentilleni Ritva Järviselle,
joka on avustanut minua kirjoitustyön aikana
monin tavoin.
Vaikka olen pystynyt kirjoittamaan tämän
teoksen pääosin normaalina työaikana, on
selvää, että hanke on edellyttänyt tukea ja ymmärrystä myös perheeltäni. Siitä jälleen kiitokset Varpulle, Noralle, Nellille ja Niinille. Tyttäriemme sukupolvi saattoi itse kokea markan
vaihtumisen euroksi, ja heillä on siitä henkilökohtaisia muistoja. Koska lapsenlapsemme eivät vielä olleet todistamassa rahan vaihtumista,
omistan tämän kirjan heille.
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Johdanto

◆

Euroseteleistä, niiden synnystä ja liikkeeseenlaskusta on olemassa runsaasti kirjallista
materiaalia. Jo EKP:tä edeltänyt Euroopan
rahapoliittinen instituutti tarkasteli aikanaan
seteleiden syntyä vuosikertomuksissaan, ja Euroopan keskuspankki on niin ikään käsitellyt
aihetta vuosikertomustensa sekä kuukausijulkaisujensa1 lisäksi useissa eri julkaisuissa.2
Olen myös itse kirjoittanut useita artikkeleita
euroseteleiden kulloinkin ajankohtaisista kysymyksistä, sen lisäksi, että olen osallistunut
EKP:n seteleitä käsittelevien julkaisujen valmisteluun.3 Samoin monet kollegani ovat kirjoittaneet aiheesta.4
Jo olemassa olevan runsaan kirjallisen
materiaalin takia olen halunnut tarkastella
ensimmäisen eurosetelisarjan syntyä, liikkeeseenlaskua ja ensi vuosikymmenen haasteita eri
näkökulmasta. Tästä syystä olen sisällyttänyt
nyt käsillä olevaan teokseen mukaan henkilökohtaisia kokemuksiani valmisteluprosessin
ajalta. Nämä tarinat olen sijoittanut omiin laa-

tikoihinsa, jotta ne eivät katkaisisi varsinaista
juoksevaa tarkastelua. Näiden henkilökohtaisten kokemusten kerronnan perusteluksi
lainaan EKP:n ensimmäisen pääjohtajan Wim
(Willem) Duisenbergin ajatuksia euroseteleiden historiallisessa julkistamistilaisuudessa elokuussa 2001. Duisenberg totesi tuolloin tilaisuuden avauksessaan, ettei ”keskuspankkiirien
odoteta näyttävän tunteitaan – –, vaan heidän
odotetaan ajattelevan vain numeroita ja puhuvan vain niistä”. Tämän jälkeen hän pahoitteli,
että joutui puheessaan tekemään poikkeuksen.
Toivon mukaan myös tässä teoksessa kerrottavat tarinat tuovat inhimillistä näkökulmaa
muutoin asiapitoiseen tarkasteluun.
Kirjassa kuvataan tapahtumia pääosin kronologisesti. Aluksi käsitellään euroseteleiden
valmistelun organisointia sekä keskeisiä seteleihin ja niiden ulkoasuun liittyviä kysymyksiä.
Sitten tarkastellaan euroseteleiden käyttöönoton haasteita, niiden tuotantoa, liikkeeseenlaskua ja seteleistä tiedottamista sekä itse euro
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rahanvaihdon toteutumista. Seuraavien
lukujen aiheena ovat euroseteleiden ja niiden
huollon kehitys eri näkökulmista sekä tie toiseen eurosetelisarjaan, Europa-sarjaan. Kirjan
viimeinen luku on yhteenveto euroseteleiden
kahdesta vuosikymmenestä.
Tässä kirjassa ei käsitellä EU:n ja euroalueen
poliittista tai talouspoliittista päätöksentekoa
eikä muita euroon liittyviä kysymyksiä paitsi
siltä osin kuin niillä on ollut vaikutusta euroseteleihin.5 Toisaalta siinä ei paneuduta syvällisesti euroseteleiden numismaattisiin yksityis-
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kohtiin. Huolimatta siitä, että euroseteleistä
puuttuvat varsinaiset kansalliset piirteet, numismaatikot ovat löytäneet niistä paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia eri seteliarvojen,
allekirjoitusten, hankinnasta vastuussa olleiden
keskuspankkien ja setelipainojen yhdistelmistä.
Tätä kirjoitettaessa näitä yhdistelmiä on löytynyt jo yli tuhat.6
Kirjan kuva-, kuvio- ja taulukkomateriaali
on peräisin EKP:n ja Suomen Pankin kuvaarkistoista ja tilastollisista tietokannoista, jos ei
muutoin mainita.
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1.
Yhteisen eurooppalaisen setelin
valmistelun organisointi
ja ratkaistavat kysymykset

◆ Yhteisen eurooppalaisen setelin valmistelun organisointi ja ratkaistavat kysymykset ◆

Ajatus rahaliitosta
käynnisti tulevien euroseteleiden valmistelun jo vuonna 1991
Euroopan talousyhteisön perustamisen aikaan
vuonna 1957 yhteisen rahan käyttöönottoa
pidettiin vielä liian kunnianhimoisena tavoitteena. Lähtökohtana oli luoda yhteismarkkinat
poistamalla kaupan esteet ja tullit. Silti jo vuonna 1970 käynnistettiin Luxemburgin silloisen
pääministerin Pierre Wernerin aloitteesta ensimmäinen yritys talous- ja rahaliiton toteuttamiseksi. Hanke ei kuitenkaan edennyt pääosin
taloudellisen ympäristön muutosten takia, ja
rahaliiton sijasta siirryttiin muunlaisiin järjestelyihin.
Ajatus talous- ja rahaliitosta sai kypsyä vielä
pitkälti toista vuosikymmentä, kunnes se otettiin uudelleen esiin Euroopan yhtenäisasiakirjassa vuonna 1986. Pari vuotta myöhemmin
Eurooppa-neuvosto vahvisti tavoitteeksi talous- ja rahaliiton (EMU) asteittaisen toteuttamisen. Euroopan komission puheenjohtajan
Jacques Delorsin johtama asiantuntijakomitea,
jossa olivat mukana muun muassa silloisen
Euroopan yhteisön (EY) kansallisten keskus-

pankkien pääjohtajat ja Kansainvälisen järjestelypankin johtajistoon kuulunut Alexandre
Lamfalussy, sai tehtäväkseen tutkia tapoja edetä
kohti talous- ja rahaliittoa.
Komitean työn tuloksena syntyneessä ns.
Delorsin raportissa, joka julkaistiin huhtikuussa 1989, esitettiin siirtymistä talous- ja rahaliittoon kolmessa vaiheessa. Niistä ensimmäisen
aikana poistettaisiin pääomanliikkeiden rajoitukset, toisessa vaiheessa pyrittäisiin jäsenval
tioiden taloudelliseen lähentymiseen ja lopuksi kolmannessa vaiheessa otettaisiin käyttöön
yhteinen raha ja rahapolitiikka.
Jo ennen kuin kahdentoista valtion1
ulko- ja valtiovarainministerit allekirjoittivat
sopimuksen Euroopan unionin talous- ja rahaliitosta Maastrichtissa helmikuussa 1992,
keskuspankit kiinnittivät huomiota siihen, että
yhteisten seteleiden valmistelu pitäisi aloittaa
hyvissä ajoin. Huhtikuussa 1991 silloinen
Alankomaiden keskuspankin ja myöhemmin
Euroopan keskuspankin ensimmäinen pääjoh-
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Alankomaiden keskuspankin pääjohtaja Wim Duisenberg esitti yhteisiin eurooppalaisiin seteleihin liittyvien kysymysten
käsittelyä Euroopan yhteisön keskuspankkien pääjohtajien kokouksessa vuonna 1991.

taja Wim Duisenberg lähetti aiheesta kirjeen
Saksan keskuspankin pääjohtajalle Karl Otto
Pöhlille, joka tuohon aikaan toimi EY:n keskuspankkien pääjohtajien komitean2 puheenjohtajana. Jo silloin nähtiin, että seteleiden

liikkeeseenlasku tulisi olemaan talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa Euroopan keskuspankin tehtävä.
Ottaen huomioon tarvittavat mittavat investoinnit Duisenberg ehdotti kirjeessään, että
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Tulevien euroseteleiden suunnittelu käynnistyi Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) tiloissa Baselissa pidetyssä
kokouksessa vuonna 1991.

pääjohtajat keskustelisivat aiheesta seuraavassa
kokouksessaan ja harkitsisivat työryhmän perustamista yhteisiin seteleihin liittyvien, ennen
muuta teknisten haasteiden tunnistamiseksi ja
ratkaisemiseksi.
Pääjohtaja Duisenbergin ehdotuksesta yhteisten seteleiden valmistelu otettiin pääjohtajien
kokouksen asialistalle, ja keskustelun tuloksena
EY-maiden keskuspankkien pääjohtajat päättivät asiantuntijatason kokouksen järjestämisestä. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin
belgialainen Jacques Van Droogenbroeck, joka
tuohon aikaan vastasi Belgian keskuspankin
rahahuollosta ja setelipainosta. Kokoukseen
kutsuttiin kunkin 12 (jäsen)maan keskuspankista kaksi seteleiden liikkeeseenlaskun ja painamisen asiantuntijaa. Nämä kokoontuivat
syyskuussa 1991 Baselissa Kansainvälisessä
järjestelypankissa, jossa toimi myös EY-maiden
keskuspankkien pääjohtajien komitean sihteeristö.
Asiantuntijakokouksen keskeinen päätelmä oli, että siitä hetkestä, kun on tehty päätös valmistaa yhteinen eurooppalainen seteli,
tarvitaan 6–8 vuotta sen liikkeeseenlaskuun.
Kokouksen johtopäätöksenä oli lisäksi, että valmistelutyö tulisi aloittaa keräämällä yksityiskohtaista aineistoa yhteisön alueella tuolloin
käytössä olevien seteleiden ominaisuuksista,
kuten niiden arvoista, koosta ja a itoustekijöistä,
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sekä rahahuoltoon ja seteleiden painamiseen
liittyvistä kysymyksistä, kuten painotekniikoista
ja tuotantokapasiteetista sekä keskuspankkien
lajittelun, rahakierron ja kuluneiden seteleiden
tuhoamisen järjestelyistä.
Jo ensimmäisestä keskustelusta lähtien pidettiin ilmeisenä, että yhteisiä seteleitä tultaisiin käyttämään kansainvälisesti myös yhteisön
rajojen ulkopuolella, mistä syystä seteleiden
tulisi edustaa uusinta väärennösten ehkäisytekniikkaa. Samoin näkövammaisten tarpeet
tunnistettiin alusta alkaen ja herätettiin kysymys, tulisiko seteleiden olla täysin yhtenäisiä
vai voisivatko ne sisältää myös kansallisia piirteitä. Suuren yleisön informoimisen tärkeyteen
kiinnitettiin myös huomiota, tulisihan seteleistä yksi konkreettisimmista yhteisen valuuttaalueen tunnusmerkeistä ja todiste uudesta aikakaudesta.

Tuotantotekniikan haasteet tunnistettiin
niin ikään, olihan tiedossa, että Euroopan yhteisön alueella ei ollut yhteisiä setelipainamisen
teknisiä standardeja. Samoin yhteisillä seteleillä
olisi merkittävä vaikutus seteleiden kiertoon ja
käsittely- sekä hyväksymislaitteisiin, kuten seteli- ja käteisautomaatteihin. Siten oli ilmeistä,
että myös sidosryhmät tulisi ottaa varhaisessa
vaiheessa mukaan keskusteluihin.
Kokouksen puheenjohtaja Van Droogenbroeck lähetti keskuspankkien pääjohtajien
komitean puheenjohtajalle kirjeen, jossa hän
esitti työryhmän perustamista sopivassa vaiheessa. Työryhmän tulisi valmistella kattava
selvitys edellä mainituista seteleiden ominaisuuksista sekä niiden käsittelyn ja tuotannon
järjestelyistä. Lisäksi työryhmän tulisi selvittää
erilaisia skenaarioita yhteisten seteleiden käyttöönottoon siirtymisestä.

Keväällä 1992 perustettu seteliryhmä
ryhtyi valmistelemaan yhteistä eurooppalaista seteliä
Varsinaisiin toimiin yhteisten seteleiden valmistelun organisoinnissa ryhdyttiin Maastrichtin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Toukokuussa 1992 Euroopan unionin – ei enää
Euroopan yhteisön – keskuspankkien pääjohtajat perustivat seteliryhmän (Working Group
on Printing and Issuing a European Banknote)
setelien tuotantoon ja liikkeeseenlaskuun liittyvien teknisten ja logististen ongelmien selvittämiseksi ja ratkaisuehdotusten laatimiseksi.
Päätös valmistelun alkuunpanosta perustui
Maastrichtin sopimuksen artiklaan 105a. Artiklan mukaan Euroopan keskuspankilla on

yksinoikeus antaa lupa setelinantoon unionissa,
ja EKP ja kansalliset keskuspankit voivat laskea
seteleitä liikkeeseen.3
Ensimmäisen asiantuntijakokouksen puheenjohtajana toiminut Jacques Van Droogenbroeck oli tässä vaiheessa siirtynyt yksityisen
sektorin palvelukseen, ja EU-keskuspankkien
pääjohtajat valitsivat seteliryhmän puheenjohtajaksi Englannin pankin setelipainon johtajan
Alex Jarvisin. Jarvis johtikin menestyksellisesti
ryhmän toimintaa kuuden vuoden ajan eli siihen saakka, kun EKP kesäkuussa 1998 perustettiin.4
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Englannin pankin setelipainon johtaja Alex Jarvis (oikealla) keskustelemassa tuolloin Ranskan keskuspankin pääjohtajana
toimineen Jean-Claude Trichet’n kanssa syyskuussa 2003 euroseteleiden suunnittelukilpailua esittelevän näyttelyn avajaisissa.
Alex Jarvis johti yhteisen eurooppalaisen setelin valmistelua vuosina 1992–1998.

Kullakin keskuspankilla oli mahdollisuus
nimetä seteliryhmään kaksi jäsentä, jotta sekä
seteleiden tuotannon että niiden liikkeeseenlaskun asiantuntemus tulisivat varmistettua.
Yleensä edustajina olivat setelipainon johtaja
(jos keskuspankilla oli oma setelipaino) ja mak-

suvälineosaston päällikkö eli ylikassanhoitaja
(Chief Cashier).
Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmän oli
ensi vaiheessa valmisteltava kattavan selvityksen lisäksi kustannus-hyötyanalyysi seteleiden
erilaisista tuotantomalleista ja suunnittelu
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elementeistä. Pääjohtajat edellyttivät väliraporttia näistä aiheista vuoden kuluessa työryhmän perustamisesta. Lisäksi työryhmän tuli
harkita yhteisen setelin vaikutusta rahahuollon
eri osa-alueisiin, tutkia juridisia kysymyksiä ja
tapoja siirtyä yhteisten seteleiden käyttöön.
Näiden kysymyksenasetteluiden pohjalta
seteliryhmä kokoontui Kansainvälisen järjestelypankin tiloissa Sveitsin Baselissa ensimmäisen
kerran kesäkuun 1992 lopussa. Keskuspankkien
valmisteluorganisaatioon kuului seteliryhmän
ohella raha- ja valuuttapolitiikkaa, pankkivalvontaa ja maksujärjestelmä-, tilasto-, kirjanpito- sekä tietojärjestelmäkysymyksiä käsitteleviä
alakomiteoita ja työryhmiä.
Seteliryhmällä oli edessään valtava selvitystyö, joka piti toteuttaa nopeassa aikataulussa.
Ryhmä päättikin ensimmäisessä kokouksessaan
jäsentää työnsä kuuden alatyöryhmän (Task
Force) tehtäväksi. Näiden kuuden alatyöryhmän tehtävät olivat seuraavat:
1) Kattavan kuvauksen laatiminen kaikista
kansallisten seteleiden ja niiden elinkaareen
liittyvistä ominaispiirteistä. Selvityksen oli
määrä perustua yksityiskohtaisen kyselyn
avulla saatuihin tietoihin.
2) Seteleiden ulkoasun eri vaihtoehtojen harkitseminen lähtien täysin yhtenäisistä seteleistä aina kansallisiin seteleihin, joissa olisi
yhteisiä tunnuksia. Tämän alatyöryhmän
tuli myös pohtia, mitä eri ulkoasuvaihtoehdot vaikuttaisivat seteleiden käsittelyyn
sekä siihen, miten yleisö suhtautuisi seteleihin.
3) Seteleiden yksityiskohtaisen ulkoasun pohtiminen. Tähän kuuluivat seteleiden tekstit, allekirjoitukset, numerointi, arvo, koko,

painotekniikka, setelipaperin ominaisuudet, näkövammaisia varten suunniteltavat
tunnistusmerkit jne.
4) Rahahuoltoon liittyvien kysymysten selvittäminen. Tähän kuuluivat seteleiden varastointi, liikkeeseenlasku, käsittely, kierrätys,
kuljetus ja hävittäminen.
5) Seteleiden turvallisuuden tarkasteleminen.
Tähän kuuluivat mahdolliset aitoustekijät
ja niiden sopivuus väärennösten torjumisen
samoin kuin seteleiden koneellisen käsittelyn kannalta.
6) Eri vaihtoehtoihin liittyvien kustannusten
arviointi. Tähän kuuluivat yhtenäisen kustannusnormin kehittäminen ja sen pohjalta
kustannus-hyötyanalyysi vaihtoehtoisista
malleista.
Tässä vaiheessa valmistelun kohteena olevaa rahaa kutsuttiin joko yhteiseksi eurooppalaiseksi
rahaksi tai ecuksi, sillä nimestä ”euro” Eurooppa-neuvosto päätti vasta Madridissa joulukuussa 1995. Niinpä kun seteliryhmä keskusteli eri
alatyöryhmien alustavista raporteista lokakuussa 1992, se oli yksimielinen, että 5 ecun arvoisen rahan tulisi olla seteli. 1 ecun setelin käyttöönottoon ei nähty tarvetta, vaikka kysymys
sen käyttöönotosta onkin eurojen liikkeeseenlaskun jälkeen noussut aika ajoin esille (ks. luku
14). Sen sijaan 2 ecun rahan katsottiin olevan
”harmaata alueetta” siten, että siirtymävaiheessa se voisi olla seteli – rahapajojen työtaakan vähentämiseksi – mutta siirtymävaiheen jälkeen
metalliraha.
Joulukuussa 1992 setelityöryhmä päätyi
yksimielisyyteen siitä, että riippumatta yhteisten ja kansallisten elementtien osuudesta
seteleiden ulkoasussa seteleiden arvo tulisi itse
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setelissä ilmaista ainoastaan yhteisen rahan
määräisenä. Tuolloin keskusteltiin myös ensimmäisen kerran rahanvaihdon siirtymävaiheen pituudesta.
Australia oli 1980-luvun loppupuolella
laskenut liikkeeseen ensimmäiset muoviraaka-aineesta valmistetut setelit, jotka sittemmin ovat saavuttaneet suosiota eri puolilla
maailmaa. Koska yhdelläkään Euroopan unionin setelipainoista ei ollut kokemusta muoviseteleiden painamisesta, todettiin valtavien
tuotantohaasteiden takia turvallisemmaksi
pitäytyä perinteisessä puuvillapohjaisessa paperissa.
Keskuspankkien pääjohtajien seteliryhmän
väliraportin perusteella käymä keskustelu kesällä 1993 selkiytti jo joitakin ryhmän käsit-

telemiä vaihtoehtoja. Siten seteliryhmä jatkoi
vuoden 1993 loppupuolella ja vuonna 1994
setelien ulkoasun yksityiskohtaista tarkastelua lähinnä kahden päävaihtoehdon pohjalta. Nämä olivat joko täysin yhtenäinen seteli
taikka seteli, jonka toinen puoli oli yhteinen ja
toinen kansallinen. Ulkoasultaan osittain kansallisen setelin tapauksessa tarkasteltiin myös
kustannuksia, joita aiheutuisi keskuspankeissa
lajiteltavien seteleiden alkuperän selvittämisestä ja niiden kotiuttamisesta liikkeeseenlaskumaahan. Seteleiden tuotannon kannalta analysoitiin yhteistuotannon kustannushyötyjä ja
aikatauluvaikutuksia. Näitä verrattiin vaihtoehtoon, jossa jokainen keskuspankki vastaisi
liikkeeseenlaskuvaiheessa vain oman alueensa
setelitarpeesta.

Euroopan rahapoliittinen instituutti perustettiin vuonna 1994
Siirtyminen talous- ja rahaliittoon päätettiin
Maastrichtin sopimuksessa toteuttaa vaiheittain. Vuoden 1994 alussa käynnistyneen
toisen vaiheen aikana oli tarkoitus syventää
jäsenmaiden talous- ja rahapoliittista yhteistyötä, ja siinä tarkoituksessa EU-maiden keskuspankkien välinen yhteistyö järjestettiin
uudelleen. Siihen asti valmistelusta vastannut
keskuspankkien pääjohtajien komitea ja sen
sihteeristö lakkautettiin, ja samalla Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI) aloitti
toimintansa. Pääjohtajien komitean tilalle
päätöksentekoelimeksi tuli EMIn neuvosto.
Sen puheenjohtajaksi valittiin belgialainen
Alexander Lamfalussy ja EMIn toimitusjohtajaksi ranskalainen Robert Raymond. EMIn

tärkeimpänä tehtävänä oli talous- ja rahaliiton
kolmannen vaiheen ja yhteisen rahan käyttöönoton tekninen valmistelu.
Seteliryhmä ryhtyi raportoimaan valmistelutyöstään EMIn neuvostolle jo tammikuussa
1994. Toukokuussa 1994 pidetyssä seteliryhmän kokouksessa toimitusjohtaja Raymond
alusti EMIn tehtävistä ja korosti sen roolia
Euroopan keskuspankkijärjestelmän sääntely-, organisaatio- ja logistiikkajärjestelyiden
valmistelussa. Raymond piti tuossa vaiheessa
mahdollisena, että setelit ja kolikot laskettaisiin
liikkeeseen jo muutaman kuukauden kuluttua
kolmannen vaiheen alkamisesta, mikä luonnollisesti asetti suuria aikataulupaineita seteliryhmän työlle. Tämän takia Raymond esitti,
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Suomen Pankki mukaan yhteisen rahan valmisteluun kesällä 1994
Kesäkuun 25. päivä 1994 ei sinänsä ole merkittävä päivämäärä yhteisen rahan kehittämisessä, mutta Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kannalta se merkitsi
sitä, että keskuspankkien asiantuntijat saattoivat EMIn
neuvoston päätöksen mukaisesti osallistua tarkkailijoina eri valmistelutyöryhmien kokouksiin. Tämä mahdollisuus avautui, kun nämä maat olivat allekirjoittaneet Euroopan unioniin liittymistä koskevan sopimuksen. Muut maat paitsi Norja liittyivät Euroopan unioniin vuoden 1995 alussa, minkä jälkeen näiden maiden
edustajat osallistuivat valmistelukokouksiin täysivaltaisina jäseninä.
Ensimmäinen seteliryhmän kokous, johon osallistuin Suomen Pankin edustajana yhdessä Setecin5 toimitusjohtajan Veli Tarvaisen kanssa, järjestettiin 13. heinäkuuta 1994. Muiden oman setelipainon omistavien
keskuspankkien tavoin Suomen Pankki nimesi seteliryhmään setelipainon johtajan ja keskuspankin rahahuollosta vastaavan ylikassanhoitajan. Tässä ylikassanhoitajan tehtävässä toimin tuohon aikaan.
EMIn ensimmäiset työntekijät olivat jo alkaneet
tässä vaiheessa työskennellä Frankfurt am Mainissa
Eurotower-nimisessä 36-kerroksisessa rakennuksessa,
josta EMI oli vuokrannut tiloikseen ensi vaiheessa yhdeksän kerrosta. Kaikki työryhmäkokoukset järjestettiin
kuitenkin vielä vuoden 1994 aikana Kansainvälisessä järjestelypankissa Baselissa, sillä Eurotower täytyi ensin
kunnostaa EMIn käyttöön, ja asianmukaiset kokoustilat olivat käytettävissä vasta vuoden 1995 alusta lukien.
Heinäkuun 1994 kokous ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kosketukseni seteliryhmän käsittelemiin asioihin, sillä EU-maiden keskuspankkien pääjohtajien komitea oli jo keväällä 1993 päättänyt lähettää yhteen-

vetoja eri työryhmien valmistelutyöstä Efta-maille ja
erityisesti niille maille, jotka olivat jättäneet EU:n jäsenhakemuksen. Siitä huolimatta seteliryhmän puheenjohtaja Jarvis järjesti uusille tarkkailijoille päivää ennen seteliryhmän kokousta informaatiotilaisuuden, jossa oli mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä ennalta saamastamme materiaalista, joka sisälsi keskeiset
pääjohtajien komitealle tehdyt väliraportit ja muistiot.
Jarvis korosti informaatiotilaisuudessa johtavansa
kokouksia epämuodollisesti ja esitti toiveenaan, että
tarkkailijat alusta alkaen osallistuisivat työryhmän toimintaan varsinaisten jäsenten tavoin. Hän käsitteli työryhmän keskeisiä haasteita, setelien ulkoasuvalintoja,
kielikysymystä, seteleiden kokoa, aitoustekijöitä, lajittelua ja mahdollista kotiuttamista sekä liikkeeseenlaskun aloittamisajankohtaa. Tarkkailijamailta hän pyysi
mahdollisimman nopeasti vastaavat tiedot kansallisista seteleistä, niiden tuotannosta ja käsittelystä kuin jäsenmailta oli jo aikaisemmin kerätty tietojen yhdistämiseksi olemassa olevaan tietokantaan. Tuohon aikaan
Euroopan unionin 12 jäsenmaassa oli liikkeessä lähes 12
miljardia seteliä, vuoden aikana valmistettiin lähes 6
miljardia ja keskuspankkien varastoissa oli lähes 8 miljardia seteliä. Luvut antoivat hyvän kuvan, millaiset valtavat määrät olivat kyseessä, kun suunniteltiin yhteistä
seteliä ja kansallisten setelien vaihtoprosessia.
Informaatiotilaisuuden jälkeen osallistuimme seteliryhmän vapaamuotoiselle illalliselle ennen seuraavan
päivän varsinaista kokousta. Vaikka monet työryhmän
jäsenet olivat entuudestaan tuttuja kansainvälisistä tapaamisista, yhteinen vapaa-ajan ohjelma helpotti entisestään luontevaa käynnistymistä valmistelutyöhön
osallistumisessa ja valmistelun alkutaivalta.
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että seteliryhmä valmistelisi EMIn neuvostolle
muistion, jossa määritellään kaikkein kiireellisimmät päätökset.
Koska seteliryhmä oli vastuussa vain yhteisen setelirahan valmistelusta, oli joukko
kysymyksiä, jotka piti koordinoida metallirahan valmistelun kanssa. EU:n talous- ja valtiovarainministerit olivat antaneet yhteisen
metallirahasarjan valmistelun jäsenvaltioiden
rahapajojen johtajien tehtäväksi. Eurokäteisen
valmistelussa ja päätöksenteossa oli siten vastaava tilanne kuin Suomessa kansallisten raho-

jen kanssa: Suomen Pankki päätti seteleistä, ja
valtiovarainministeriö, jonka alaisuudessa rahapaja toimii, päätti metallirahoista. Syyskuussa 1994 pidetyssä seteliryhmän kokouksessa
kuultiin metallirahojen tuotantoon ja liikkeeseenlaskuun liittyvistä alustavista ajatuksista.
Metallirahojen tuotannon katsottiin vaativan
kolme vuotta, minkä lisäksi arvioitiin kansallisen ja yhteisen rahan yhteiskäytön edellyttävän
6–12 kuukauden ajanjaksoa, jotta kaikki kolikoita hyväksyvät automaatit ehdittäisiin säätää
sopiviksi uusille yhteisille metallirahoille.
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Setelisarjan arvot muotoutuivat selkeiden periaatteiden pohjalta
Rahasarjan arvot vaikuttavat siihen, kuinka
monta rahaa kappalemääräisesti tarvitaan tietyn maksun suorittamiseksi. Mitä useampia eriarvoisia rahoja on käytettävissä, sitä vähemmän
rahoja maksutapahtumassa tarvitaan. Teoriassa
parhaan tuloksen maksuvälineiden lukumäärän
kannalta antaisi binaarisarjaa noudattava rahalajien arvojoukko eli 1, 2, 4, 8, 16 jne. Koska
laskutoimitukset kymmenjärjestelmästä poikkeavilla arvoilla ovat vaikeita, ovat monet maat
kuitenkin valinneet oman rahasarjansa niin,
että se muistuttaa mahdollisimman paljon
binaarisarjaa eli 1, 2, 5, 10, 20 jne. Itse asiassa
vuonna 1995 EU:n tuolloisesta 15 jäsenvaltiosta kaikilla muilla paitsi Kreikalla, Luxemburgilla ja Tanskalla oli setelisarjassaan vähintään yksi
kahdella alkava arvo (20, 200 tai 2000, Alankomailla 25 ja 250). Siten tuntui luonnolliselta,
että myös yhteisen setelin arvot noudattaisivat
järjestelmää 1, 2, 5, 10, 20...
Yhteiseen setelisarjaan valittavien seteliarvojen lukumäärästä ei ollut yhtä helppoa löytää
kompromissia, sillä eri jäsenvaltioissa seteliarvo-

jen määrä vaihteli Luxemburgin kolmesta seteliarvosta Saksan kahdeksaan, ja muilla jäsenvaltioilla oli 4–6 seteliarvoa. Myös seteleiden arvot
vaihtelivat. Vuoden 1995 alussa EU-maissa
käytössä olleiden 74 setelin ecumääräinen arvo
vaihteli Kreikan 50 drakmasta (noin 0,2 ecua)
Saksan 1000 markkaan (yli 520 ecua).
Seteliarvojen määrään vaikutti luonnollisesti myös, mikä olisi se raja-arvo, jossa metallirahoista siirrytään seteleihin. Yleensä pienin
seteli oli EU-maissa arvoltaan yli 2 ecua, ja vain
Italiassa, Itävallassa ja Kreikassa oli arvoltaan
alle 2 ecun seteleitä. Seteliarvoja olisi tullut
kuitenkin liian monta, jos sarjaan olisi sisältynyt arvoltaan sekä hyvin pieniä että suuria seteleitä, ja tämä olisi myös vaikeuttanut seteleiden käsittelyä ja varastointia. Raja-arvo 2 osui
hyvin useimpien jäsenvaltioiden käytäntöön, ja
2 ecun seteli, joka oli aluksi ollut esillä yhtenä
vaihtoehtona, hylättiin suunnitelmissa. Sekä
seteli- että metallirahatyöryhmän ehdotus päätöksentekijöille olikin, että suurin metalliraha
olisi 2 ecua ja pienin seteli 5 ecua.
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Kun setelisarjan arvoista vuoden 1994 lopulla päätettiin, lähtökohtana olivat EU-maiden kansalliset setelit, joiden arvot
vaihtelivat Kreikan 50 drakmasta Saksan 1000 markkaan.

Myös arvoltaan suurimmasta setelistä keskusteltiin moneen otteeseen. Kuudessa jäsenmaassa (Alankomaissa, Belgiassa, Italiassa,
Itävallassa, Luxemburgissa ja Saksassa) oli käytössä arvoltaan suuria seteleitä, joihin kohdistui
kasvava kysyntä. Esimerkiksi 1000 Saksan markan seteleiden kysyntä vuonna 1994 oli 33 %

Saksan liikkeessä olevien seteleiden kokonaisarvosta. Vuonna 1970 vastaava lukema oli ollut
5 %. Lisäksi arvioitiin, että Saksan seteleistä oli
arvolla mitaten 30–40 % Saksan ulkopuolella
maissa, joissa kansalaisten luottamus omaan
rahaan ja rahajärjestelmään oli heikko ja joissa
sen takia pidettiin käteisvarantoja vakaammiksi
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koetuissa rahayksiköissä. Sen vuoksi oli ilmeistä, että mikäli luovuttaisiin 500 ecun setelistä,
jouduttaisiin valmistamaan suurempi määrä
200 ecun seteleitä, mikä lisäisi huomattavasti
seteleiden tuotanto- ja käsittelykustannuksia.
Toisaalta oli hyvin tiedossa, että ns. harmaa
talous ja myös järjestäytynyt rikollisuus käyttävät arvoltaan suuria seteleitä. Niiden pois
jättäminen ei kuitenkaan muuttaisi rikollisten
käyttäytymistä, vaan nämä siirtyisivät arvoltaan
pienempien seteleiden tai muiden valuuttojen
käyttöön. Käteisen olemassaolo ei ole harmaan
talouden syy. Myös varautumisnäkökohdat
puolsivat 500 ecun seteliä, koska luonnollisesti
arvoltaan suurien seteleiden varastointi vie vähemmän tilaa kuin arvoltaan pienempien.
EMIn neuvosto päätyi pitämään myös 500
ecun setelin sarjassa ja hyväksyi marraskuussa 1994 työryhmän ehdotuksen, että pienin
seteli olisi 5 ecua ja suurin 500 ecua. Samalla
neuvosto päätti, että setelisarja koostuisi seitsemästä setelistä, jotka noudattaisivat edellä

kuvattua järjestelmää 1, 2, 5 jne. Vaikka arvoltaan suurien seteleiden sisällyttämistä sarjaan
on euroseteleiden liikkeeseenlaskun jälkeen
ajoittain arvosteltu, osoittautui päätös hyväksi
erityisesti Lehman Brothers investointipankin
konkurssin yhteydessä, kun yleisön luottamus
pankkijärjestelmää kohtaan järkkyi ja eurokäteisen kysyntä kasvoi rajusti (ks. luku 12).
Suomessa käytössä ollut markkasetelisarja
koostui 1990-luvun puolivälissä 20, 50, 100,
500 ja 1000 markan seteleistä. Kun tämän
sarjan aihepiiristä aikanaan 1980-luvun alussa päätettiin, suunniteltiin sarjaan myös 5000
markan seteli, joka olisi otettu käyttöön, jos siihen jonakin päivänä olisi ollut tarvetta. Siten
yhteisen eurooppalaisen setelisarjan koostumus
istui hyvin Suomen tuleviin tarpeisiin, sillä 500
ecua oli arvoltaan selvästi pienempi kuin tuo
ajateltu 5000 markan seteli, eikä pienin seteli 5
ecua poikennut arvoltaan olennaisesti 20 markan setelistä. Suurempi muutos tuli koskemaan
seteleiden kokoa.

Haasteena yhteisen setelin ulkoasu ja tekstitys
Yhteisen setelin ulkoasu oli tuohon aikaan
seteliryhmän jatkuvan keskustelun kohteena.
Tekniset näkökohdat tukivat täysin yhtenäistä
seteliä, koska yhtenäisyyden katsottiin helpottavan seteleiden tuotantoa ja käsittelyä sekä
väärennösten torjumista. Sen sijaan ulkoasun
valintaan liittyviä poliittisia ja psykologisia tekijöitä oli vaikeampi arvioida.
Analysoidessaan yhteisen eurooppalaisen
setelin ulkoasua seteliryhmä löysi seuraavat
kuusi eri vaihtoehtoa:

a) Täysin identtinen setelisarja.
b) Yhteinen setelisarja, jossa setelin liikkeeseen laskenut jäsenvaltio on tunnistettavissa jonkin merkinnän avulla. (Tässä
yhteydessä tehtiin rinnastus erityisesti
Yhdysvaltojen dollariseteleihin, joissa on
numerosarjan edessä ja sinetin sisällä kirjain, joka viittaa johonkin 12 alueellisesta
keskuspankista.)
c) Yhteinen setelisarja, jossa on selvästi havaittavissa oleva kansallinen piirre.
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Kotimainen EMU-valmistelu organisoitui
Suomen Pankin saatua tarkkailuaseman EMIn neuvostossa, alakomiteoissa ja työryhmissä järjestäytyi myös
kotimainen EMU-valmistelu. Suomen Pankissa jokainen
työryhmäkokoukseen osallistuva teki kokouksesta kirjallisen raportin, jossa nostettiin esiin pankin kannalta tärkeimmät ja erityisesti sellaiset kysymykset, jotka
vaativat eri osa-alueiden asiantuntijoiden koordinointia. Lisäksi valmisteltiin luonnos Suomen Pankin kannaksi EMIn neuvostossa. Tätä valmistelun koordinointia tiivistettiin syyskuusta 1995 lähtien, jolloin pankissa
ryhdyttiin järjestämään joka toinen viikko eurovalmistelukokous. Myöhemmässä vaiheessa, kun EKP:n yleissuunnitelma (ns. master plan) euroon siirtymisestä valmistui, Suomen Pankissa tehtiin vastaava yleissuunnitelma, jonka noudattamista seurattiin johdonmukaisesti.
Myös muut tahot pidettiin informoituina valmistelun edistymisestä. Valtiovarainministeriön johtaman
EMU-projektin ja erilaisten euroseminaarien ohella
osallistuin sekä eduskunnan pankkivaltuuston että talousvaliokunnan informoimiseen. Pankkivaltuuston kokouksessa alustin eurorahojen valmistelusta ensimmäisen kerran syyskuussa 1997. Tuolloin eurorahojen liikkeeseenlaskun tarkka päivämäärä ei vielä ollut tiedossa, ja viittasin alustuksessani eurooppalaisten pankkien
edustajien kanssa edellisenä päivänä käymääni epäviralliseen keskusteluun, jonka mukaan päivästä päättäminen alkoi olla tärkeämpää kuin se, mikä päivä loppujen lopuksi valitaan.
Pankkivaltuustolla oli tuona päivänä tiukka ohjelma, ja valtuuston puheenjohtaja Ilkka Kanerva pyysi mi-

Eduskunnan pankkivaltuuston kokouksessa syyskuussa
1997 oli esillä eurorahojen valmistelua kuvaava esityskalvo,
josta näkyy suunnitelmien senhetkinen aikataulu.

nulta sen takia hyvin fokusoitua esitystä. Mieleeni jäi
hänen kommenttinsa lopettaessani alustukseni: ”Aika
oli 6.35, ja se on lähestulkoon kenttämestarin ihanneaika.”1
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d) Setelisarja, jossa toinen sivu on yhteinen ja
toinen kansallinen.
e) Kansallinen setelisarja, jossa on selvästi havaittava yhteinen eurooppalainen piirre.
f ) Kansallinen setelisarja, jossa on pieni yhteiseen
eurooppalaiseen seteliin viittaava symboli.
Eri ulkoasuvaihtoehtojen hyväksyttävyyttä verrattiin neljän kriteerin perusteella:
1) Miten yleisö hyväksyy setelin maksuvälineenä.
2) Miten yleisö voi tunnistaa setelin aidoksi.
3) Miten seteliä voidaan käsitellä automaateissa.
4) Mitkä ovat setelin valmistuskustannukset.
Vaikka olikin ilmeistä, että kansalaiset sinänsä
arvostivat omia kansallisia seteleitään, katsottiin kuitenkin toisaalta, että useassa jäsenvaltiossa käyttöön otettavan yhteisen setelisarjan
tulisi olla mahdollisimman yhtenäinen. Muutoinhan EU-kansalaiset joutuisivat opettelemaan kaikkien toisten jäsenvaltioiden erilaiset
setelit, mikä varmasti aiheuttaisi tarpeetonta
hämmennystä. Vastaava piti paikkansa myös
seteleiden aitouden tunnistamisessa. Mitä yhte
näisempi yhteinen eurooppalainen setelisarja
eri jäsenvaltioissa on, sitä helpompi on kansalaisten tunnistaa aito seteli.
Koska yhteinen seteli olisi laillinen maksuväline kaikissa jäsenvaltioissa, sitä luonnollisesti täytyi voida käyttää myös automaateissa.
Mitä pidemmälle setelit standardoitaisiin, sitä
helpompaa niiden koneellinen luettavuus olisi. Vastaavasti jos seteleissä olisi huomattavasti
kansallisia piirteitä, ei voitaisi käyttää hyväksi
suurtuotannon etuja varsinkaan liikkeeseenlaskun jälkeisessä vuosittaisessa tuotannossa, kun
tuotantomäärät olisivat pienempiä.
Vaihtoehdot, joissa oli paljon kansallisia
piirteitä (vaihtoehdot d–f ), vaikuttivat siten

huonoilta kaikkien kriteerien perusteella. Sen
takia katsottiin, että yhteisen setelisarjan ulkoasun lopullinen valinta olisi tehtävä lähinnä
vaihtoehtojen a, b ja c välillä: täysin yhteinen
setelisarja taikka setelisarja, jonka toisella sivulla on standardoidussa muodossa rajoitettu
kansallinen piirre.
Maailmalta löytyi esimerkkejä rahaliitoista,
jotka olivat kokeilleet eri ulkoasuvaihtoehtoja.
Keski-Afrikan valtioiden rahaliitossa käytettiin
1970-luvulla seteleitä, jotka olivat d-vaihtoehdon mukaisia (toinen sivu yhteinen ja toinen
sivu kansallinen), ja 1980-luvulla siellä otettiin
käyttöön muutoin yhtenäinen setelisarja, paitsi
että liikkeeseenlaskijan nimi oli mainittu. Myöhemmin 1990-luvulla Keski-Afrikan rahaliitossa siirryttiin setelisarjaan, jossa liikkeeseenlaskija ilmaistaan vain kirjaimella.
Vastaava kehitys on nähty myös Itä-Karibian
saarten rahaliiton seteleissä. Aikaisemmin näissä seteleissä oli rengas, jonka sisällä oleva kirjain identifioi liikkeeseenlaskijan, seuraavassa
vaiheessa liikkeeseenlaskija ilmaistiin vain setelin sarjanumeron edessä olevalla kirjaimella,
kunnes tunnukset on myöhemmin jätetty kokonaan pois.
Kielten käyttö seteleiden teksteissä oli
toinen visainen ulkoasuun liittyvä kysymys.
Tyypillisesti eri maiden seteleissä on tekstillä ilmaistu liikkeeseenlaskija, setelin arvo ja
usein myös setelin allekirjoittajien asema.
Lisäksi joidenkin maiden seteleissä on seteleiden väärentämistä koskevaa lakitekstiä.
Esimerkiksi Ranskan frangiseteleissä oli
pienellä printillä monta riviä tekstiä väärentämiseen liittyvistä enimmäisrangaistuksista
ja sakoista.
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Myöskään kielikysymyksiä ei jouduttu
pohtimaan ensimmäistä kertaa seteleiden historiassa. Itävalta-Unkarin seteleissä arvo oli
aikoinaan kahdeksalla kielellä ja Neuvostoliiton seteleissä jopa 16 kielellä. Seteleiden turvavaatimukset olivat kuitenkin noista ajoista
kehittyneet. Siten jo valmistelun alkuvaiheessa
oli selvää, ettei seteleissä voisi olla paljon tekstiä, koska tekstin erikieliset versiot eivät olisi
tilankäytön kannalta mahdollisia. Sen takia
seteliryhmässä keskusteltiin ennen muuta siitä,
miten tekstillä ilmaistaisiin seteleiden tuleva
liikkeeseenlaskija, Euroopan keskuspankki.
Koska liikkeeseenlaskijan nimen kirjoittaminen kaikilla EU-kielillä ei tullut kysymykseen,
pidettiin EKP:n erikielisten lyhenteiden käyttöä toimivana ratkaisuna. Suomen liittyminen
unioniin toi mukanaan yhden uuden lyhenteen
(EKP) – ja Norja hetkellisesti syksyn 1994 valmistelujen aikana ESB-lyhenteen – mutta lyhenteiden kokonaismäärä (viisi eri lyhennettä)
oli tuossa vaiheessa vielä hyvin hallittavissa.2
Myös seteleiden allekirjoitus ja allekirjoittajan aseman ilmaiseminen tuottivat päänvaivaa.
Setelithän ovat alun perin olleet talletustodistuksia. Näin ollen oli varsin luonnollista, että
seteleissä oli alusta alkaen niitä liikkeeseen laskevan pankin toimihenkilöiden allekirjoitukset samalla tavalla kuin muissakin talletustodistuksissa. Allekirjoitukset osoittivat pankille
talletuksesta syntyneen velvoitteen ja vahvistivat samalla, että seteli oli aito kyseisen pankin
liikkeeseen laskema todistus.
Suuri yleisö ei enää nykyään miellä seteleitä talletustodistuksiksi, eivätkä ne vallitsevien
rahalakien mukaan enää olekaan talletustodistuksia. Seteliryhmän keskusteluissa pohdittiin

jopa, tarvitaanko seteleissä allekirjoituksia
ollenkaan. Kun kuitenkin lähes kaikissa maailman maissa edelleen oli allekirjoitukset, tuntui luontevalta säilyttää tämä käytäntö myös
Euroopan yhteisissä setelirahoissa, mikä oli
seteliryhmän keskustelun lopputulos.
Eri maissa oli erilaisia käytäntöjä sen suhteen, kenen tai keiden allekirjoitukset seteleissä olivat. Tyypillisesti jäsenvaltioiden seteleissä
oli yleensä kaksi allekirjoitusta, joskin IsonBritannian seteleissä vain yksi3 ja Espanjan,
Itävallan sekä Ranskan seteleissä kolme allekirjoitusta. Kansallisista eroista huolimatta muotoutui valmistelussa hyvin pian yksimieliseksi
kannaksi, että seteleissä tulisi olla vain EKP:n
pääjohtajan allekirjoitus. Seteleiden allekirjoittajan aseman ilmaisemiseksi tekstin avulla
ei kuitenkaan löydetty tarkoituksenmukaista
ratkaisua, koska allekirjoittajan aseman painaminen kaikilla EU:n virallisilla kielillä ei voinut tulla kysymykseen tilankäyttösyistä. Painamalla allekirjoitus lähelle EKP:n lyhenteitä
voitiin kuitenkin aikaansaada toimiva ratkaisu,
joka ei edellyttänyt allekirjoittajan aseman ilmaisemista.
Näin seteleiden tekstien valinnassa nähtiin
seuraavat vaihtoehdot (edellyttäen, että yhteisessä setelissä olisi kansallinen kuvallinen piirre,
mikä tuossa vaiheessa oli vielä vaihtoehto):
1) Seteleissä ei ole muuta tekstiä kuin rahan
nimi ja liikkeeseenlaskijan nimen lyhenne viitenä eri EU-kielisenä vaihtoehtona
(ECB, BCE, EZB, EKT, EKP).
2) Edellisten lisäksi setelin arvon ilmaiseva
teksti on kaikilla virallisilla kielillä.
3) Setelin arvo on vain liikkeeseenlaskijamaan
kielellä.
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4) Edellisten lisäksi seteleiden liikkeeseenlaskijan nimi on täydellisenä kaikilla EU-kielillä.
Seteliryhmän keskusteluissa vain vaihtoehdot 1
ja 2 saivat kannatusta.
Kun EMIn neuvosto käsitteli seteleiden ulkoasua kesäkuussa 1995, se päätyi siihen, että
mikäli yhteisissä seteleissä olisi kansallinen
piirre, sen tulisi rajoittua enintään 20 prosenttiin setelin toisesta sivusta. Seteleiden kaikkien
muiden ominaisuuksien tulisi olla yhteisiä.
Tekstistä neuvosto päätti, että vain rahan nimi
ja liikkeeseenlaskijan nimen lyhenteet tulisivat
kirjaimin (edellä vaihtoehto 1), mutta ei esimerkiksi setelin arvo. Seteliryhmän esityksen
mukaisesti EKP:n pääjohtajan allekirjoitus tuli
EKP:n lyhenteiden lähelle.

Lopullisesti EMIn neuvosto päätti kansallisen piirteen käytöstä vasta joulukuussa 1996
siinä vaiheessa jo järjestetyn seteleiden suunnittelukilpailun jälkeen. Prosessin aikana täysin yhtenäisen setelin kannatus oli vahvistunut,
ja suunnittelukilpailun jälkeen seteliryhmän
suuri enemmistö oli sen kannalla. Tältä pohjalta myös EMIn neuvoston päätöksenä oli, että
eurosetelit tulivat olemaan täysin yhtenäiset
ilman mitään kansallisia piirteitä.4
Keväällä 1995 järjestettiin EU-keskuspankeille myös kysely ylimenokauden pituudesta
eli kaudesta, jona sekä kansalliset että yhteiset
rahat olisivat samanaikaisesti laillisia maksuvälineitä. Kyselyn perusteella laitteiden modifiointi ja rahanvaihdon logistiikka edellyttivät
6–12 kuukauden pituista ajanjaksoa.

Tarinoita seteleiden allekirjoituksista
Osana Euro 2002 tiedotuskampanjaa (ks. luku 10) kussakin euromaassa järjestettiin eurojen liikkeeseenlaskua käsittelevä konferenssi eri sidosryhmille. Suomen
konferenssi järjestettiin hotelli Marina Palacessa Helsingissä syyskuun 17. päivänä 2001. Tilaisuuden pää
puhujana oli EKP:n pääjohtaja Wim Duisenberg. Pääjohtaja Duisenberg piti luonnollisesti lukuisia puheita
tuohon aikaan, ja yhdessä EKP:n viestintäosaston kanssa valmistelimme hänelle Suomessa pidettävän tilaisuuden avausta varten puheluonnoksen. Luonnoksessa
oli maininta siitä, että tulisin myöhemmin konferenssin
aikana käsittelemään yksityiskohtaisemmin rahanvaih-

don haasteita. Tämän sanottuaan Duisenberg nosti katseensa paperista ja poikkesi puheluonnoksesta yllättävästi. Hän nimittäin sanoi, että 1. tammikuuta 2002 tulee olemaan Antti Heinoselle synkkä päivä, sillä hänen
allekirjoituksensa poistuu silloin Suomen seteleistä, ja
euroseteleiden myötä tilalle tulee Wim Duisenbergin
allekirjoitus.
Kommentti sopi hyvin pääjohtaja Duisenbergin
tyyliin, sillä hän usein lisäsi tällaisia hauskoja huomautuksia hänelle valmisteltuihin puheluonnoksiin. Minulle
ei selvinnyt, mistä hän tiesi allekirjoitukseni olevan yhtenä Suomen markkaseteleissä, sillä emme olleet kos-
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EKP:n ensimmäisen pääjohtajan Wim Duisenbergin allekirjoitus oli identtinen Alankomaiden seteleissä ja euroseteleissä.

kaan keskustelleet aiheesta. Ehkäpä hän oli huomannut
sen vain sattumalta vaihtaessaan markkaseteleitä Suomeen suuntautunutta matkaa varten.
Euroseteleiden allekirjoitukset tulivat vastaani
Wim Duisenbergin kanssa myös kerran myöhemmin.
Duisenbergin kauden jälkeen uusiin euroseteleihin
ryhdyttiin painamaan hänen seuraajansa Jean-Claude
Trichet’n allekirjoitus ja vastaavasti Trichet’n kauden
jälkeen hänen seuraajansa Mario Draghin allekirjoitus.
Joitakin kuukausia sen jälkeen, kun Duisenberg oli lokakuun 2003 lopussa luopunut EKP:n pääjohtajan tehtävistä, Duisenbergin assistentti yhdisti minulle puhelun
kertoen, että entinen pääjohtaja halusi puhua kanssani.
Olin yllättynyt.
Kyseltyään ensin kuulumisiani Duisenberg kertoi
olevansa Ranskassa elintarvikeliikkeen kassalla ja saaneensa vaihtorahana setelin, jossa oli jonkun muun kuin
hänen allekirjoituksensa. Kerroin hänelle, että kyseessä
on varmasti seteli, jossa on hänen seuraajansa Trichet’n
allekirjoitus. Syynä Duisenbergin hämmästykseen oli se,
että Alankomaissa oli ennen euroseteleiden käyttöön-

ottoa ollut käytäntö, jonka mukaan niiden kahden henkilön allekirjoitukset, jotka seteliin painettiin sen käyttöönottovaiheessa, säilyivät siinä koko kyseisen setelityypin elinkaaren ajan. Siten vaikka Duisenberg vuonna
1997 siirtyi ensin Euroopan rahapoliittisen instituutin
pääjohtajaksi ja seuraavana vuonna EKP:n pääjohtajaksi, säilyi hänen allekirjoituksensa kaikissa Alankomaiden
seteleissä yhtä seteliarvoa (10 guldenia) lukuun ottamatta aina euroseteleiden käyttöönottoon asti. 10 guldenin seteli uusittiin vuonna 1998, ja sen takia uusitussa
setelissä oli Duisenbergin seuraajan allekirjoitus.
Myös Trichet’n allekirjoituksiin euroseteleissä liittyy hauska pieni tarina. Mediassa käytiin alkukesästä
2006 keskustelua, kuka on Mr. Euro. Onko hän Euroopan komission raha-asioista vastaava komissaari Olli
Rehn, euroalueen valtiovarainministerien muodostaman euroryhmän puheenjohtaja Jean-Claude Juncker
vai EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet? Tuolloin
Trichet totesi median kyselyihin olevansa Mr. Euro. Perustelunaan Trichet esitti: ”Euroseteleissä on minun nimikirjoitukseni.”5
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Seteleiden kokoerot sopeutettiin näkövammaisten tarpeisiin
Myös eri jäsenvaltioissa käytössä olevien seteleiden kokoerot olivat merkittäviä. Kooltaan
suurin oli Saksan 1000 markan seteli, jonka
mitat olivat 178 x 83 mm, ja pienin oli Italian
1000 liiran seteli, joka oli mitoiltaan 112 x 61
mm. Suomi oli tuohon aikaan unionin jäsenvaltioista ainoa, jonka kaikki setelit olivat keskenään samankokoisia. Kun Suomessa vuonna
1955 otettiin samankokoiset setelit käyttöön,
niitä kutsuttiin dollarityyppisiksi, koska keskenään samankokoiset setelit olivat hyvin yleisiä
Pohjois-Amerikassa ja Tyynenmeren dollarivaltioissa. Vaikka muissa EU:n jäsenvaltioissa
käytössä olevat setelit olivat keskenään erikokoisia, oli suuntaus myös Euroopassa seteleiden
kokoeroja pienentävään suuntaan. Unionin
jäsenmaista Alankomaat, Belgia, Luxemburg,
Portugali ja Ranska olivatkin jo ottaneet käyttöön samankorkuiset setelit, mutta seteleiden
pituus kuitenkin vaihteli. Viidessä jäsenmaassa
eriarvoisten seteleiden vakiomääräinen kokoero oli 7–8 mm seteleiden pituudessa ja 3–5
mm korkeudessa.
Yhtenäinen koko helpottaa seteleiden koneellista käsittelyä, pakkaamista, varastointia
ja kuljetusta, mutta kuluttajille samankokoisuus
voi aiheuttaa sekaannuksia, ja varsinkin näkövammaisille samankokoiset setelit ovat ongelmallisia, koska kokoerot ovat näkövammaisen
kannalta paras tapa erottaa setelit toisistaan.
Yhteisten eurooppalaisten seteleiden suunnittelussa oli tärkeä ottaa huomioon sokeatja heikkonäköiset seteleiden käyttäjät, joita arvioitiin
olevan yli 7 miljoonaa. Seteliryhmä työskentelikin vuodesta 1995 lähtien hyvin läheisessä

yhteistyössä Euroopan sokeain liiton (European
Blind Union) kanssa seteleiden ulkoasua ja erityisesti niiden kokoa suunniteltaessa. Tämän
yhteistyön taustalla oli myös ajatus, että jos näkövammaisten olisi helppo käyttää seteleitä, olisi
käyttö helppoa myös muille.
Keskusteluissa näkövammaisten kanssa käsiteltiin useaan otteeseen kysymystä, mikä seteleiden kokoero olisi riittävä näkövammaisten
kannalta. Koska seteleiltä toisaalta edellytettiin
tiettyä minimi- ja maksimikokoa, jotta niitä
pystyttäisiin käsittelemään koneellisesti setelipainoissa ja keskuspankeissa, päädyttiin EMIn
neuvostolle esittämään kompromissia, jonka
mukaan seteleiden kokoerot olivat pituussuunnassa pääasiassa 7 mm ja korkeussuunnassa 5
mm. Kuitenkin automaattisen setelinkäsittelyn helpottamiseksi arvoltaan suurimmat eli
100, 200 ja 500 ecun setelit suunniteltiin keskenään samankorkuisiksi ja 200 ja 500 ecun seteleihin lisättiin näkövammaisia varten erilaisia
kohokuvioita. EMIn neuvosto päätti seteleiden
kokoeroista seteliryhmän esityksen mukaisesti
syyskuussa 1996.6
Näkövammaisia helpottamaan kaikkiin
seteleihin suunniteltiin lisäksi molemmille
puolille suurikokoinen setelin arvon osoittava numero. Numerot sijoitettiin koko sarjassa
samaan paikkaan. Selvästi erottuvat numerot
auttoivat näkövammaisia myös seteleiden syöttösuunnan päättelemisessä, kun seteleitä käytettiin niitä hyväksyvissä automaateissa.
Näiden seteleiden kokoa koskevien ratkaisujen myötä Suomessa oli sopeuduttava erikokoisiin seteleihin lähes viidenkymmenen vuo-
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den tauon jälkeen. Ennakolta esiintyi jonkin
verran huolestuneisuutta siitä, täytyisikö lompakot uusia. Se tuntuikin olevan keskeinen suomalaisia askarruttava kysymys, kun asiaa seurasi

kansainvälisen lehdistön eri maiden eurovalmistelujen tunnelmia koskevista raporteista.7
Eurorahanvaihdon jälkeen asia ei kuitenkaan
juuri noussut esiin.

Seteleiden aitoustekijöiden valintaperusteet muotoutuivat
Sanotaan, että seteli saa olla kaunis, mutta sen
täytyy olla turvallinen.9 Tämän periaatteen
mukaisesti seteliryhmä käytti huomattavasti
aikaa seteleiden aitoustekijöiden pohtimiseen. Aitoustekijöistä täytyi olla suhteellisen
pitkälle viety yhtenäinen näkemys jo ennen
suunnittelukilpailua, koska näiden tekijöiden
sijoittelulla oli huomattava vaikutus seteleiden ulkoasuun ja käytettävissä olevaan tilaan.

Sen takia seteliryhmä teki EMIn neuvostolle
esityksen aitoustekijöistä samanaikaisesti kuin
suunnittelukilpailun järjestämisestä, jotta
kaikissa designehdotuksissa voitaisiin ottaa
huomioon aitoustekijät ja niille määritellyt
sijainnit.
Aitoustekijöitä koskevassa esityksessä oli
selkeät keskeiset periaatteet. Ensiksikin seteleillä tulisi olla vähintään sama turvataso kuin

Seteleiden sopiva minimikoko
ei ole juuri muuttunut vuosikymmenten kuluessa
Yhteistä eurooppalaista seteliä suunniteltaessa keskuspankeilta ja setelipainoilta tiedusteltiin 1990-luvun
puolivälissä, mikä on pienin setelikoko, jota ne voivat
vielä sujuvasti käsitellä. Kyselyn perusteella päädyttiin
siihen, että 120 x 62 mm on minimikoko, joka voidaan
painaa tehokkaasti setelipainoissa ja lajitella kaikissa
keskuspankeissa huippunopeilla setelinlajittelukoneilla.
Kyselyn tulosta on mielenkiintoista verrata
1940-luvulla Suomessa samasta aiheesta käytyyn keskusteluun.8 Tuolloin Suomen Pankin johtokunta oli
pienimmän mahdollisen setelikoon määrittelemiseksi

tiedustellut kassanhoitajien mielipidettä siitä, kuinka
pieniä seteleitä voitiin käsitellä ja laskea käsin vielä
kätevästi. Kyselyn perusteella pankin johtokunta päätyi kokoon 120 x 63 mm eli samanpituiseen ja vain yhden millimetrin leveämpään seteliin. Siten paino- ja
lajittelukoneiden tehokkaaseen toimintaan perustuvin kriteerein Euroopan tasolla määritelty minimikoko
ei juuri poikennut siitä, mihin 50 vuotta aikaisemmin
oli päädytty suomalaisten kassanhoitajien seteleiden
manuaaliseen käsittelyyn perustuvan näkemyksen perusteella.
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jäsenmaiden kansallisilla seteleillä, jotka ovat
liikkeessä yhteisten seteleiden liikkeeseenlaskuvaiheessa. Kun esitystä aitoustekijöistä
tehtiin, oli vielä monta vuotta yhteisten seteleiden liikkeeseenlaskuun, ja useat maat olivat
keskellä kansallisten seteleidensä uudistamista
tai niillä oli suunnitelmia uusien kansallisten
seteleiden käyttöön ottamiseksi. Ranska oli
keskellä seteliuudistusta, joka jatkui vuoteen
1997, Portugali uudisti seteleitään vuosina
1996 ja 1997, Alankomaat ja Suomi vuonna
1997 ja Belgia sekä Saksa vielä vuonna 1998.
Jos mahdollista, seteleiden turvastandardien
tuli olla jopa tiukemmat kuin kansallisten seteleiden tapauksessa, koska yhteisten seteleiden
käyttö tulisi olemaan laajempaa kuin kansallisten seteleiden.
Toiseksi aitoustekijöiden tulisi huipputurvallisuuden ohella mahdollistaa eri käyttäjäryhmille – suuri yleisö, erityisryhmänä näkövammaiset, pankkisektori, vähittäiskauppa,
käteis- ja myyntiautomaatit – seteleiden tehokas tunnistaminen. Kolmanneksi kaikkien
jäsenmaiden tulisi pystyä valmistamaan seteleitä ja niiden aitoustekijöitä saman standardin
mukaisesti riippumatta käyttämistään setelipaperia valmistavista tehtaista ja setelipainoista.
Lopuksi kaikkien keskuspankkien tulisi pystyä
lajittelemaan seteleitä olemassa olevilla lajittelukoneillaan samalla tavoin kuin kansallisia
seteleitään.
Seteleiden aitoustekijät on tapana jakaa neljään ryhmään:
1) Tekijät, joiden tunnistus ei vaadi apuvälineitä, kuten vesileima, varmuuslanka, optisesti
muuttuvat elementit, setelipaperin tuntu tai
kaiverruspainon aikaansaama setelin ”kar-

heus”. Nämä tekijät on tarkoitettu helpottamaan ennen muuta seteleiden aitouden
tunnistamista suuren yleisön parissa.
2) Tekijät, jotka voidaan havaita yksinkertaisilla apuvälineillä, kuten esimerkiksi suurennuslasilla tai ultraviolettilampulla. Tällaisia
tekijöitä ovat seteleissä käytetty mikropainatus ja fluoresoivilla väreillä painetut kohdat. Näiden aitoustekijöiden tarkoituksena
on helpottaa rahaa ammattimaisesti käsittelevien pankkien ja kauppojen kassojen työtä
seteleiden aitouden tunnistamisessa.
3) Koneella luettavat tekijät, joiden perusteella
käteis- ja myyntiautomaatit tunnistavat aidon setelin. Tällaisia ovat esimerkiksi seteleiden ultravioletti-, infrapuna- ja magneettiset ominaisuudet.
4) Koneella luettavat tekijät, joiden perusteella
keskuspankit voivat huippunopeilla lajittelukoneillaan tarkistaa seteleiden aitouden.
Nämä tekijät ovat salaisia, eikä niistä anneta
tietoa ulkopuolisille.
Kaikkiin seteliarvoihin esitettiin jokaiseen neljään ryhmään kuuluvia aitoustekijöitä, mutta
seteliryhmä lähti siitä, että arvoltaan suurien
seteleiden aitoustekijät saisivat erityisen korostuksen.
Myös aitoustekijöiden valintaa koskevan
keskustelun lähtökohtana oli jäsenvaltioiden
seteleiden olemassa oleva tilanne. Kuten edellä
todettiin, kaikki jäsenvaltiot käyttivät seteleissään puuvillapohjaista paperia, joskin paperin
painossa oli eroja. Ranskan seteleitä lukuun
ottamatta setelit painoivat 79–92 g/m2 ja
yleensä 83–85 g/m2. Ranska oli perinteisesti
käyttänyt hyvin ohutta paperia, jonka paino
vielä 1990-luvun puolivälissä pääosin käytössä
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Puuvillasta valmistettu paperi oli kaikkien EU-maiden kansallisten seteleiden materiaali vuonna 1995.

olleessa vanhassa sarjassa oli 57g/m2, mutta oli
uuden sarjan myötä siirtymässä painavampaan
paperiin.
Vesileimaa koskeva päätös oli helppo, sillä
kaikki jäsenvaltiot käyttivät seteleissään vesileimaa aitoustekijänä, ja se oli yleisön keskuu-

dessa hyvin tunnettu. Samoin varmuuslanka
oli käytössä muissa paitsi Alankomaiden seteleissä. Myös kaiverruspainatusta, joka luo
seteleihin karheuden tunnun, käytettiin kaikissa muissa paitsi Italian 1000 ja 2000 liiran
pikkuseteleissä. Tyypillisesti seteleihin tehtiin

– 45 –

◆ Yhteisen eurooppalaisen setelisarjan arvot ja ulkoasu sekä eri seteleiden koko ◆

kaiverruspainatuksella muotokuva ja setelin
arvo.
Lukuun ottamatta näitä perinteisiä aitoustekijöitä tilanne oli paljon pirstaleisempi. Vastauksena uuden jäljennöstekniikan – tuossa
vaiheessa ennen muuta värikopiokoneiden –
tuomaan uhkaan seteleihin oli kehitetty joukko uusia aitoustekijöitä, joita eri jäsenvaltiot
olivat vaihtelevassa määrin ottaneet käyttöön.
Enemmistö maista oli ottanut käyttöön mikropainatuksen ja läpikohdistuksen, jossa setelin
etu- ja takasivun elementit valoa vasten katsottaessa muodostivat yhdessä kuvion. Espanja,
Luxemburg ja Saksa olivat käyttäneet seteleissään heijastavia värejä, Alankomaat, Itävalta,
Ranska ja Suomi holo- tai kinegrammeja ja osa
maista piilokuvaa, jossa seteliä kallistamalla löytyy jokin kuva.
Uusista, pääasiassa edellisen vuosikymmenen aikana kehitetyistä aitoustekijöistä käytiin

seteliryhmässä monet pitkät ja yksityiskohtaiset keskustelut, joiden tueksi järjestettiin neuvoa-antavia äänestyksiä. Optisesti muuttuvien
aitoustekijöiden tapauksessa päädyttiin lopulta ratkaisuun, jossa arvoltaan suuriin seteleihin
esitettiin hologrammia ja optisesti muuttuvaa
väriä sekä arvoltaan pieniin seteleihin hologramminauhaa ja helmiäisväriä.
Seteliryhmän keskustelujen pohjalta muotoutui alustava esitys suunnittelukilpailua varten. Jäljennöstekniikan kehitys, uutena uhkana
henkilökohtaisten mikrotietokoneiden, skannereiden ja printtereiden tulo markkinoille,
johti kuitenkin siihen, että aitoustekijöiden
kehitystä seurattiin valmistelutyön loppuun
asti ja seteleiden teknisiä määrittelyjä täydennettiin. Viimeiset tarkistukset aitoustekijöiden
määrittelyihin (ns. tekniset spesifikaatiot) tehtiin keväällä 1999 juuri ennen euroseteleiden
laajamittaisen tuotannon käynnistämistä.

Suomen Pankin edustajana
seteleiden liikkeeseenlaskua valmistelevan ryhmän puheenjohtajaksi
Kun Suomen Pankki heinäkuussa 1994 sai tarkkailijaaseman ja tammikuussa 1995 varsinaisen jäsenen aseman yhteisen rahan valmisteluryhmissä, seteliryhmän
eri alatyöryhmien kokoonpanoista oli jo päätetty. Sen
takia vuoden 1995 alussa unioniin liittyneet jäsenmaat
saivat seteliryhmän jäsenyyden lisäksi edustuksen vain

muutamassa alatyöryhmässä. Kuitenkin keväällä 1996,
kun euroseteleiden liikkeeseenlaskua valmistelevan
alatyöryhmän puheenjohtajana toiminut espanjalainen Roberto Andrade pyysi vapautusta tehtävästään,
seteliryhmän puheenjohtaja Jarvis kysyi halukkuuttani
ryhtyä alatyöryhmän puheenjohtajaksi. Alatyöryhmät
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identifioitiin tuohon aikaan kirjaimin: alatyöryhmä A
valmisteli aitoustekijöitä, B tuotantoa ja C seteleiden
liikkeeseenlaskua.
Suostuin luonnollisesti pyyntöön, jota pidin arvostuksen osoituksena myös Suomen Pankille. Olin jo
muutamaa kuukautta aikaisemmin lupautunut Euroopan tasolla (siis Euroopan unionia laajemmalla tasolla)
toimivan keskuspankkien tilasto- ja rahankäsittelykomitean sihteeriksi, ja nyt samalla viikolla huhtikuussa 1996 minua pyydettiin myös tämän komitean puheenjohtajaksi. Tässä tapauksessa komitean puheenjohtajaksi lupautunut sveitsiläinen Roland Tornare oli
pyytänyt vapautusta tehtävästä. Näiden lähes samanaikaisten tapahtumien kautta päädyin keväällä 1996
vetämään kahta eurooppalaisten keskuspankkien rahahuollon näkökulmasta keskeistä ryhmää. Tämä todennäköisesti muiden sattumien ohessa johti siihen,
että pari vuotta myöhemmin vastikään perustetun
EKP:n johtokunta valitsi minut EKP:n ensimmäiseksi
setelijohtajaksi.
Ryhtyessäni vetämään seteliryhmän alatyöryhmää
C olin mielestäni monien sekä työelämässä että vapaaajan harrastuksissa kertyneiden kokemusten perusteella saanut vankan pohjan kokousten ja työryhmien johtamiseen. Huomasin kuitenkin varsin pian, että kansainvälisten kokousten johtaminen oli aivan oma lajinsa (a
different ball game). Ensinnäkin lähes kaikki joutuivat
käyttämään puheenvuoroissaan muuta kuin äidinkieltään, koska alatyöryhmien kokouksissa ei käytetty ollenkaan tulkkausta ja työkielenä oli englanti. Myös seteliryhmässä tulkkaus, joka oli rajoittunut vain ranskan
ja saksan kieleen, lopetettiin syksyllä 1997. Jonkin väärinkäsityksen vuoksi tulkkeja ei ollut muistettu hankkia Frankfurtin ulkopuolella järjestettyyn kokoukseen
– ja huomattiin, että kokous oli siitä huolimatta sujunut hyvin.

Kielivaikeudet kuitenkin hankaloittivat ajoittain
esitettyjen näkökohtien ymmärtämistä, ja lisäksi ryhmän jäsenillä oli hyvin erilaiset kulttuuritaustat, mikä
heijastui kommunikointiin. Kokemusten myötä opin
kuitenkin vähitellen ymmärtämään molempia tekijöitä yhä paremmin, ja joskus myöhempinä vuosina
englantia äidinkielenään puhuvat saattoivat ihmetellä, kuinka olin saanut selvää kaikkien osallistujien esityksistä, kun se ei heiltäkään aina välttämättä onnistunut.
Yksi alkuvuosien kokoustilanne on kuitenkin jäänyt
hyvin mieleeni. Alatyöryhmän tehtävänä oli valmistella
eurorahojen liikkeeseenlaskua ja päästä yhteisymmärrykseen seteliryhmälle tehtävistä esityksistä. Keskeinen
periaatteellinen kysymys oli, mitkä asiat olivat koordinoitavia ja mitkä asiat kukin kansallinen keskuspankki
saattoi päättää itse. Lisäksi oli luonnollisesti sovittava
koordinoitavien asioiden sisällöstä.
Kun keskustelimme liikkeeseenlaskun koordinoitavista asioista, johdatin keskustelua ajoittain myös
liikkeeseenlaskun jälkeisiin kysymyksiin, koska ajattelin, että yhteisellä rahalla tulisi olemaan vaikutuksensa myös niihin. Erään tällaisen alkuvaiheen keskustelun yhteydessä yksi alatyöryhmän jäsen pyysi puheenvuoroa ja sanoi kiihtyneesti, ettei ymmärtänyt,
mistä olemme keskustelleet viimeisen puolen tunnin
ajan, koska yhteinen raha tarkoittaa vain yhteistä rahaa ja kaikki muu rahahuoltoon liittyvä säilyy ennallaan. Mitäpä muuta siihen saattoi häkeltyneenä todeta kuin, että näin voi hyvin käydä, mutta ehkä kaikkien olisi hyvä tuntea myös toisten keskuspankkien
rahahuollon käytännöt, joihin voi rinnastaa omia käytäntöjään ihan kehittämismielessä. Tästä alustavasta ajatustyöstä olikin hyötyä, kun rahahuoltoa myöhemmin ryhdyttiin toden teolla yhdenmukaistamaan
(ks. luku 13).
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Asiantuntijaryhmät ideoivat seteleiden aihepiirin
Seteliryhmän marraskuun 1994 kokouksessa
käsiteltiin laajasti seteleiden suunnittelutyön
organisointia ja päätettiin perustaa asiantuntijaryhmä, johon jokainen keskuspankki voisi
nimetä ehdokkaansa (historioitsija, psykologi,
sosiologi, grafiikan suunnittelija, taiteilija jne.).
Keskuspankkien nimeämistä ehdokkaista
pyrittiin valitsemaan eri aloja tasapainoisesti
edustava ryhmä, jonka tuli ensi vaiheessa tehdä
esitys seteleiden aihepiiristä. Suomen Pankin
ehdottamista asiantuntijoista ryhmään valittiin
graafikko Erik Bruun, joka oli 1980-luvun alussa osallistunut Suomen viimeisen markkasetelisarjan aihepiirin suunnitteluun ja myöhemmin
sen ulkoasun toteutukseen ja vastannut erityisesti viimeisen markkasetelisarjan takasivuista.
Näin valittua asiantuntijaryhmää pyydettiin
pohtimaan vaihtoehtoisia aihepiirejä, jotka
muodostaisivat yhtenäisen seitsemän setelin
sarjan, ja valitsemaan niistä paremmuusjärjestyksessä kolme aihepiiriä.
Asiantuntijaryhmä valitsi ensi vaiheessa 18
eri teemaa (ks. seuraava sivu), joista se edelleen

valitsi 10 teemaa jatkoarvioinnin kohteeksi.
Kukin aihepiiriryhmän jäsen vertasi näitä 10:tä
vaihtoehtoa pareittain ja summaamalla tällä
tavoin pisteytetyt vaihtoehdot saatiin paremmuusjärjestys. Tältä pohjalta asiantuntijaryhmä
esitti toimeksiantonsa mukaisesti seteliryhmälle
kolme eniten kannatusta saanutta vaihtoehtoa:
1. Euroopan aikakaudet ja tyylisuunnat. Tässä
vaihtoehdossa setelin etusivulla olisi tavallisia ihmisiä eri aikakausilta jostain eurooppalaisesta maalauksesta tai piirroksesta, ja takasivulla esitettäisiin arkkitehtonisia tyylejä.
Tämä aihepiiri korosti Euroopan kansojen
yhteistä kulttuuriperintöä, ja seteleillä oli
siten selkeä eurooppalainen sanoma. Perusteena oli lisäksi, että Euroopan kuuluisimmat rakennukset ja muistomerkit tunnetaan
paremmin kuin maanosan johtajat.
2. Eurooppalainen perintö. Tässä vaihtoehdossa setelin etusivulla kuvataan eri alojen
eurooppalaisia merkkihenkilöitä – sekä
miehiä että naisia – ja takasivulla heidän saavutuksiaan (musiikki, maalaustaide, tiede,
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arkkitehtuuri, kirjallisuus, lääketiede ja
sivistys). Setelisarjan ulkoasua yhtenäistäisi
kunkin setelin taustalla oleva Euroopan
kartta ilman rajoja. Teema oli siten laajempi kuin ”aikakaudet ja tyylisuunnat”, koska
siihen voitaisiin sisällyttää seitsemän eri
alaa. Asiantuntijaryhmä kuitenkin totesi,
että yhtäältä maiden sekä toisaalta miesten
ja naisten välisen tasapuolisen kohtelun saavuttaminen olisi todennäköisesti vaikeaa.
3. Abstrakti teema ja turvallisuus. Tässä vaihtoehdossa voitaisiin käyttää geometrisia muotoja ja abstrakteja aineksia. Aihe tarjoaisi
suunnittelijalle mahdollisuuden joustavaan
lähestymistapaan, ja siten seteleihin olisi helppo sisällyttää erilaisia aitoustekijöitä, kuten
hologrammeja ja optisesti muuttuvia värejä.
Vaikka merkkihenkilöiden muotokuvien
käyttö seteleissä oli useimpien jäsenvaltioiden
perinteiden mukaista, nähtiin seteliryhmän
keskustelussa vaihtoehdon 2 keskeiseksi ongel-

maksi siihen liittyvä kansallinen vinoutuma.
Jos seitsemään seteliin valitaan kuhunkin vain
yksi henkilö, periaatteessa vain seitsemän maata
saa merkkihenkilönsä seteleihin. Tämän takia
Erik Bruun oli ehdottanut asiantuntijaryhmässä, että kuhunkin seteliin voitaisiin ottaa sekä
etu- että takasivulle neljä henkilökuvaa, jolloin
olisi mahdollisuus ottaa kaikkien maiden merkkihenkilöitä seteleiden kuva-aiheiksi. Hänen
ehdotuksensa ei kuitenkaan saanut riittävästi
kannatusta asiantuntijaryhmän vertailussa.1
Seteliryhmän keskustelussa vaihtoehdon 1
ansiona pidettiin sitä, että sen avulla voitaisiin
välttää kansallisuuteen ja sukupuoleen liittyvät
vinoutumat. Lisäksi vaihtoehto kuvaisi aiheita,
joista Eurooppa on tunnettu (maalaustaide ja
arkkitehtuuri). Seteliryhmä piti hyvänä myös
asiantuntijaryhmän ajatusta EU:n tähtilipun
käytöstä yhteisten seteleiden tunnuksena. Lipun perusteella setelit olisivat helposti tunnistettavissa yhteisiksi eurooppalaisiksi seteleiksi.

Aihepiiriryhmän alustavasti valitsemat 18 teemaa

◆◆ Euroopan aikakaudet ja tyylisuunnat
◆◆ Eurooppalainen perintö
◆◆ Abstrakti teema ja turvallisuus
◆◆ Euroopan unionin tavoitteet, ihanteet

◆◆ Suuret eurooppalaiset runot ja kertomukset
◆◆ Runsaasti muotokuvia kunkin setelin molemmilla puolilla (Erik Bruunin ehdotus)

ja

toiveet
◆◆ Euroopan yhteinen kulttuuriperintö ja saavutukset
◆◆ Eläin- ja kasvikunta sekä ympäristö
◆◆ Jonkin tietyn alan eurooppalaiset suurhenkilöt
◆◆ Eurooppalaiset näkökulmat (Euroopan yhtenäisyydelle välttämättömät asiat, kuten viestintä)

◆◆ Maisemat
◆◆ Euroopan historian merkittävät kaupungit,

esim. yliopistokaupungit
◆◆ Muistomerkit
◆◆ Myytit ja legendat (skandinaaviset, saksalaiset, kreikkalaiset, roomalaiset ja kelttiläiset)
◆◆ Eurooppalaiset kirjasimet ja kirjoitukset
◆◆ Euroopan kartat kautta aikojen
◆◆ Euroopan unionin alkuunpanijat
◆◆ Kosmologia
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Klassinen (kreikkalainen ja roomalainen)
Romaaninen
Goottilainen
Renessanssi
Barokki ja rokokoo
Teräs- ja lasiarkkitehtuuri
1900-luvun moderni arkkitehtuuri
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8. vuosisata eKr. – 4. vuosisata jKr. 		
11.–12. vuosisata 		
13.–14. vuosisata 		
15.–16. vuosisata 		
1600–1750 		
1850–1914 		
1930-luku– 		

puna

sinine

Aikakausi		
Tyylisuunta

Väriympyrässä värit sijaitsevat seuraavasti

vi hr eä

Toisen asiantuntijaryhmän esitys valittavista aikakausista ja tyylisuunnista

Seuraavaksi yksi ryhmän asiantuntijoista
ryhtyi valmistelemaan kunkin tyylin käyttöä ja
sille ominaisia aiheita. Vastaavasti asiantuntijaryhmä ryhtyi valmistelemaan koostetta tuntemattomien henkilöiden muotokuvista. Asiantuntijaryhmän enemmistö oli kuitenkin sillä
kannalla, että seteleihin oli vaikea löytää täysin
tuntemattomia kuva-aiheita, jotka pysyisivät
tuntemattomina myös tulevaisuudessa, olisivat
esteettisesti kauniita ja kuvaisivat tasapuolisesti
eri kansallisuuksia ja sukupuolia. Muotokuva voitaisiin aina tunnistaa ja liittää johonkin
alueeseen tai maahan sen piirteiden, koristelun, tyylisuunnan ja sijainnin perusteella. Sen
vuoksi asiantuntijaryhmä piti parempana käyttää tunnettuja kuva-aiheita, jotka edustaisivat
tasapainoisesti eri alueita ja historiallisia ajanjaksoja.
Asiantuntijaryhmän hollantilainen jäsen,
professori Jaap Bolten, teki esityksen seteleiden väreistä. Hänen esityksensä perustui ns.
väriympyrään, jota ensimmäisenä oli kehitellyt Isaac Newton ja myöhemmin sveitsiläinen
taidemaalari ja opettaja Johannes Itten (1888–
1967).
Boltenin ehdotuksen mukaan kolme pääväriä – keltainen, sininen ja punainen – tuli valita kolmen yleisimmin käytetyn setelin (10, 20
ja 50 ecua) väreiksi optimaalisen erottamisen
vuoksi. Toissijaiset värit tulisi valita arvoltaan
suurimpiin seteleihin ja niistä arvokkain eli
purppura suurimpaan seteliin. Koska seteliarvoja tulisi olemaan seitsemän, neutraalia har-

en

riryhmään. Näin Aimo Reitalasta, joka oli ollut
kantava voima jo viimeisen markkasetelisarjan
aihepiirin suunnittelussa, tuli Suomen Pankin
edustaja tähän toiseen asiantuntijaryhmään.
Seteliryhmän ehdotuksen pohjalta EMIn
neuvosto hyväksyi kesäkuussa 1995 kaksi kolmesta vaihtoehtoisesta aihepiiristä eli Euroopan
aikakaudet ja tyylisuunnat ja toisena aiheena
Abstrakti tai moderni aihe. Samassa yhteydessä
neuvosto päätti myös, ettei seteleissä esiintyisi
muita sanoja kuin rahan nimi ja EKP:n lyhenne eri jäsenvaltioiden kielillä.
Uusi asiantuntijaryhmä valmisteli ensimmäisessä kokouksessaan ehdotuksen niistä
seitsemästä arkkitehtonisesta tyylistä, jotka
kuvaisivat aihepiiriä Aikakaudet ja tyylit. Alun
perin asiantuntijaryhmä keskusteli kymmenestä vaihtoehtoisesta arkkitehtonisesta tyylistä.
Niistä ryhmä ehdotti valittavaksi klassisen, romaanisen, goottilaisen, renessanssin, barokin
ja rokokoon, rauta- ja lasi- sekä 20. vuosisadan
arkkitehtuurin.

a in

Keskustelunsa tuloksena seteliryhmä päätti
esittää EMIn neuvostolle, että vaihtoehtoja 1
ja 2 kehitetään vielä eteenpäin ennen designkilpailun käynnistämistä. Koska abstraktiin
vaihtoehtoon (vaihtoehto 3) ei nimensä mukaisesti liittynyt mitään erikseen määriteltyä
aihetta, sitä ei tarvinnut heti työstää edelleen.
Sen sijaan vaihtoehto 1 edellytti ennen suunnittelukilpailuvaiheeseen siirtymistä esityksen
kuhunkin seitsemään seteliin valitun aikakauden ja tyylisuunnan mukaisista aiheista. Sen
takia neuvostolle päätettiin esittää uuden asiantuntijaryhmän nimeämistä tähän tehtävään.
Aikataulusyistä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi käyttää pääosin aikaisempia asiantuntijoita, kuitenkin siten, että ryhmään tuli saada
lisää maalaustaiteen ja arkkitehtuurin asiantuntijoita. Tässä mielessä seteliryhmän puheenjohtaja Jarvis tiedusteli, voisiko Suomen Pankki
vaihtaa edustajakseen taidehistorian professorin Aimo Reitalan, koska pankki jo alun perin
oli esittänyt häntä Erik Bruunin ohella aihepii-

maata voitaisiin käyttää arvoltaan pienimpään
seteliin. Parhaan mahdollisen erottelun takia
vierekkäisten seteliarvojen (esim. 10 ja 20)
sekä seteliarvojen, joissa oli osin samat numerot (kuten 10 ja 100), tulisi täydentää väreiltään
toisiaan. Näin Bolten päätyi seuraaviin väriehdotuksiin: 500 (purppura), 200 (oranssi), 100
(vihreä), 50 (keltainen), 20 (sininen), 10 (punainen) ja 5 (harmaa). Boltenin ehdotus muodosti pohjan tulevien euroseteleiden väritykselle muuten, mutta seteliryhmä halusi vaihtaa
50 ja 200 värit keskenään, koska katsottiin, että
50 ecua tulisi olemaan erittäin käytetty seteli
ja keltaisena likaantuisi helposti. Lika seteleissä
on yleensä väriltään keltaista ja ruskeaa, koska
se syntyy pääasiassa sormissa olevasta rasvasta.
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Seteleiden suunnittelukilpailu järjestettiin alkuvuodesta 1996
Kun seteleiden aihepiirivaihtoehdot olivat alkaneet hahmottua, oli seteliryhmän keskusteluissa vuorossa suunnittelukilpailun järjestämisen muoto. Esillä oli neljä vaihtoehtoa:
1. Yleisölle täysin avoin kilpailu.
2. Valikoidusti avoin kilpailu keskuspankkien
nimeämille graafikoille ja seteleiden suunnittelijoille.
3. Valikoidusti avoin kilpailu suunnittelijoille,
jotka olivat aikaisemmin suunnitelleet seteleitä.
4. Suljettu kilpailu keskuspankkien setelisuunnittelijoiden kesken.

Yleisölle täysin avoimen kilpailun ongelmana
pidettiin seteleihin liittyvän toistaiseksi salaisen
aineiston, kuten aitoustekijöiden, julkistamista.
Vastaavasti vain keskuspankkien setelisuunnittelijoille tarkoitettu kilpailu olisi sulkenut pois
joukon EU-maita, koska osa keskuspankeista
käytti vain ulkopuolisia suunnittelijoita. Siten
ratkaisun tuli löytyä välimuodoista. Näin seteliryhmä lopulta päätyi esitykseen, jonka mukaan
kukin EU-keskuspankki saattoi nimetä yhdestä
kolmeen osanottajaa (yksilöä tai ryhmää) kilpailuun siten, että kukin osanottaja voisi tehdä
vain yhden ehdotuksen/aihepiiri.

Seteliryhmä aloitti vuosittaiset kokouksensa
Frankfurtin ulkopuolella
Seteliryhmä siis kokoontui aluksi Baselissa kansainvälisen järjestelypankin (BIS) tiloissa. Vuoden 1995 alusta
lähtien kokouspaikaksi vaihtuivat EMIn vuokraamat tilat Frankfurtin Eurotowerissa. Kun kokoukset siirtyivät
Frankfurtiin, syntyi EMIn piirissä ajatus, että kaikki yhteisen rahan ja rahapolitiikan ym. valmisteluun osallistuvat työryhmät voisivat kerran vuodessa kokoontua
Frankfurtin ulkopuolella. Sen katsottiin lisäävän ryh
mien yhtenäisyyttä, kun kokousrutiinien ohella ohjelmaan voitaisiin sisällyttää vapaampaa kanssakäymistä. Tältä pohjalta seteliryhmässä sovittiin, että Saksan
keskuspankki järjestäisi ensimmäisen tällaisen seteliryhmän kokouksen syyskuussa 1995.

Kokous järjestettiin Berliinissä Saksan osavaltiokeskuspankin tiloissa, jotka sijaitsivat entisen Itä-Berliinin
alueella. Saksan demokraattisen tasavallan (DDR) aikana osavaltiokeskuspankin tilat olivat olleet DDR:n silloisen poliittisen johdon käytössä. Siten yhteistä seteliä koskevien suunnitelmien tekoa johdettiin kokouksessa pöydässä, jonka päädyssä puheenjohtajan nuijaa
oli aikaisemmin heilutellut Erich Honecker. Seteliryhmän seuraavan Frankfurtin ulkopuolisen kokouksen järjesti Suomen Pankki Helsingissä. Kokous pidettiin kesäkuussa 1996, ja toimin sen isäntänä yhdessä Veli Tarvaisen kanssa.
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Seteliryhmä teki esityksen suunnittelukilpailun järjestämisestä EMIn neuvostolle marraskuussa 1995. Samassa yhteydessä se teki jo
edellä mainitun alustavan esityksen seteleiden
aitoustekijöistä. Aikataulullisesti ajatus oli, että
kilpailu käynnistettäisiin alkuvuonna 1996
ja voittanut ehdotus valittaisiin vuoden loppupuolella. Sen jälkeen seteleiden ulkoasu ja
tekniset yksityiskohdat voitaisiin viimeistellä
vuonna 1997, mikä mahdollistaisi tuotannon
aloittamisen vuonna 1998. Neuvoston päätös
siirtyi kuitenkin tammikuun 1996 kokoukseen, jolloin valtioiden päämiehet olivat jo
päättäneet yhteisen rahan nimen olevan euro
– vaihtoehto, joka oli hyvin sopiva eri kielillä.
Sen jälkeen seteliryhmän valmistelussa ryhdyttiin puhumaan yksinomaan euroseteleistä ecun
tai yhteisen eurooppalaisen setelin sijasta.2
EMIn neuvosto hyväksyi seteliryhmän
esityksen suunnittelukilpailun järjestämisestä
samoin kuin sen, että kilpailuohjelmassa tulisi
rahan nimen olla sekä latinalaisen (euro) että
kreikkalaisen (eypω) aakkoston mukaisesti.
Kaikkien jäsenmaiden keskuspankit (Tanskan
keskuspankkia lukuun ottamatta) nimesivät
kilpailuun osanottajia. Suomen Pankki nimesi Erik Bruunin sekä Setecin työryhmän Kai
Wuorion johdolla. Siten Suomi päätti käyttää
markkaseteleiden suunnittelussa hyväksi osoittautunutta mallia eli ulkopuolisen graafikon ja
setelipainon ammattilaisten yhteistyötä, mitä
tuki tietotekniikan käytön lisääntyminen seteleiden suunnittelussa. Bruun kuitenkin totesi
pian, ettei seitsemän kuukauden valmisteluaika
ollut riittävä ehdotuksen tekemiseksi molemmista aiheista. Sen takia Erik Bruun ehdotti
Suomen Pankille, että suunnittelutehtävä jaet-

taisiin hänen itsensä ja hänen arkkitehtipoikansa Danielin ja tämän vaimon, muotoilija Johanna Bruunin kanssa. Erik Bruun itse keskittyi
abstraktin/modernin ehdotuksen tekoon, ja
perinteisen aiheen ehdotuksen suunnittelivat
Daniel ja Johanna Bruun.
Suunnittelukilpailu käynnistyi helmikuussa 1996, jolloin keskuspankkien valitsemille
osanottajille lähetettiin kilpailuohjelma (design brief), jossa määriteltiin yksityiskohtaiset
kriteerit, jotka setelisarjaehdotusten tuli täyttää. Seteleiden tuli olla helposti tunnistettavia,
vaikeita väärentää, esteettisesti miellyttäviä ja
seteleihin suunnitellut aitoustekijät oli sijoitettava ohjeissa määriteltyihin paikkoihin.
Lisäksi setelin arvon osoittavia numeroita oli
oltava vähintään kaksi setelin kummallakin
sivulla ja niiden oli erotuttava selvästi taustastaan. Ohjeissa kuvattiin teknisesti jokainen
seteleihin suunniteltu aitoustekijä, ja ohjeita
oli kaikkiaan yli 30 sivua. Kilpailuohjelman
liitteenä oli asiantuntijaryhmän valitsemia
tuntemattomia aiheita eri aikakausilta. Lisäksi
suunnittelukilpailun osanottajille järjestettiin
maaliskuussa Frankfurtissa informaatiotilaisuus, jossa osanottajat saivat lisätietoa kilpailun järjestämisestä ja kilpailuohjelmasta ja jossa käsiteltiin kaikki osanottajilta ennakkoon
saadut kysymykset.
Koska EMIn neuvosto ei tuossa vaiheessa
ollut vielä ratkaissut, olisivatko eurosetelit kaikkialla täysin yhtenäisiä vai sisältyisikö niihin
jokin kansallinen piirre, tuli setelin takasivulla
kilpailuohjelman mukaan olla enintään 20 prosentin suuruinen alue (”eurooppalainen aihe”),
johon kansallinen piirre voitaisiin sijoittaa, jos
sen käyttämiseen myöhemmin päädyttäisiin.

– 55 –

◆ Seteleiden aihepiirin valinta ja suunnittelukilpailu ◆

Kilpailu päättyi 13. syyskuuta 1996. Kilpailuun osallistui yhteensä 29 suunnittelijaa
tai ryhmää. Ehdotuksista 27 edusti aihetta
”Euroopan aikakaudet ja tyylisuunnat” ja 17
aihetta ”abstrakti tai moderni”. Siten osa suunnittelijoista laati luonnoksen molemmista aihepiireistä.
Luonnoksissa käytettävää tekniikkaa ei ollut määritelty, ja osa suunnittelijoista piirsi tai
maalasi luonnoksensa käsin ja osa käytti tietokonetta. Käytetyllä tekniikalla ei ollut kuitenkaan vaikutusta, koska valintaprosessin aikana
ehdotuksia käsiteltiin värikopioina. Suunnittelijat luovuttivat ehdotuksensa keskuspankeille,
jotka tarkistivat ehdotusten yhteensopivuuden
kilpailuohjelman ja euroseteleiden teknisten
määrittelyjen kanssa ja toimitti ehdotukset viikon sisällä EMIn nimeämälle notaarille Frankfurtiin.
Notaari poisti luonnoksista kaikki viitteet
tekijästä ja antoi kullekin ehdotukselle kolminumeroisen satunnaisen tunnuksen ennen
luonnosten toimittamista EMIin. Koko valintaprosessin ajan luonnoksia käsiteltiin nimettöminä vain näiden numerotunnusten perusteella. Näin varmistettiin, että EMIn neuvosto
ja kaikki neuvoa-antavat osapuolet arvioivat
luonnoksia objektiivisesti niiden alkuperän
vaikuttamatta arviointiin.
Samanaikaisesti kilpailun käynnistämisen
kanssa seteliryhmä ryhtyi valmistelemaan sen
tuloksen ratkaisemista. Neuvostolle esitettiin,
että anonyymit ehdotukset arvioi erikseen nimetty asiantuntijaraati. Kukin jäsenmaa sai
nimetä asiantuntijaraatiin yhden edustajan,
joka ei saanut olla kummankaan aikaisemman,
aihepiiriä ja sen yksityiskohtia pohtineen asian-

tuntijaryhmän jäsen. Keskuspankit saattoivat
ehdottaa kahdesta kolmeen tunnettua asiantuntijaa markkinoinnin, psykologian, designin,
taiteen tai taidehistorian alalta. Näistä EMIn
pääjohtaja valitsisi asiantuntemukseltaan tasapainoisen ryhmän. Ehdokasta asiantuntijaraatiin esitti kaikkiaan 14 EU-keskuspankkia.3
Raadin edustajat olivat luonnollisesti riippumattomia heitä ehdottaneista keskuspankeista
tai niiden setelipainoista.4
Suomen Pankin ehdotuksesta raatiin tuli
Taideteollisen korkeakoulun rehtori Yrjö Sotamaa. Sotamaa oli oman toimensa ohella
pitkäaikainen Suomen juhlarahalautakunnan
puheenjohtaja.
Asiantuntijaraati kokoontui 26.–27. syyskuuta 1996 EMIn pääsihteerin Hanspeter K.
Schellerin johdolla siten, että ensimmäisenä
päivänä se käsitteli aihetta aikakaudet ja tyylisuunnat ja toisena päivänä aihetta moderni/
abstrakti. Raadin tehtävänä oli arvioida kaikki
kilpailuun jätetyt ehdotukset ja päättää, mitkä
viisi ehdotusta kummastakin aiheesta valittaisiin loppukilpailuun. Arviointikriteereinä
olivat luovuus, esteettisyys, tyyli, toimivuus
ja hyväksyttävyys sekä erityisesti kansallisten
vinoumien välttäminen. Lautakunnan tuli
myös raportoida valintansa kirjallisesti ja, jos
se katsoi tarkoituksenmukaiseksi, tehdä loppukilpailuun valittuihin luonnoksiin parannusehdotuksia.
Raadin mielestä valittavan sarjan tuli näyttää eurooppalaiselta. Raadin valitsemissa sarjoissa oli vain vähän muotokuvia, koska pienikin yhdennäköisyys todellisen henkilön kanssa
olisi voitu tulkita tietyn kansallisuuden suosimiseksi. Ehdotukset asetettiin paremmuus-
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dotuksen saamat pisteet yhteen raati päätyi
seuraaviin finalisteihin:
Aihepiiri abstrakti/moderni
1. Klaus Michel ja Sanne Jünger
2. Roger Pfund
3. Robert Kalina (Itävallan keskuspankki)
4. Maryke Degryse (Belgian keskuspankki)
5. Terry Thorn (Harrisons & Sons, setelipaino)

Asiantuntijaraati, jossa oli edustaja kustakin EU-maasta
Tanskaa lukuun ottamatta, kokoontui syyskuussa 1996
arvioimaan euroseteleiden suunnittelukilpailuun jätettyä
44:ää ehdotusta EMIn pääsihteerin Hanspeter K. Schellerin
johdolla.

järjestykseen peräkkäisissä keskusteluissa ja
äänestyksissä hylkäämällä vähiten tyydyttäviä
ehdotuksia samalla tavoin kuin arkkitehtikilpailuissa. Ensimmäisessä vaiheessa ehdotukset
hylättiin määräenemmistöllä (75 %). Toisessa
vaiheessa hylkäämiseen riitti yksinkertainen
enemmistö, samoin kuin tarpeen vaatiessa kolmannessa keskustelussa ja äänestyksessä. Kun
äänestysten perusteella oli päädytty viiteen jäljelle jääneeseen ehdotukseen kummastakin aiheesta, raadin jäsenet asettivat ne paremmuusjärjestykseen antamalla parhaaksi katsomalleen
ehdotukselle yhden pisteen, toiseksi parhaalle
kaksi ja niin edelleen. Laskemalla kunkin eh-

Euroopan aikakaudet ja tyylisuunnat
1. Yves Zimmermann
2. Robert Kalina (Itävallan keskuspankki)
3. Ernst ja Lorli Jünger
4. Inge Madlé ( Joh. Enschedé, setelipaino)
5. Daniel ja Johanna Bruun
EMIn neuvoston lopullisesti valitsemassa Robert Kalinan aikakausia ja tyylisuuntia koskevassa ehdotuksessa raatia viehättivät sen symboliikka, ihmisiä ja mantereita yhdistävät sillat sekä
tulevaisuuteen avautuvat ovet ja porttikäytävät.
Erik Bruun teki ehdotuksensa ekologiselta
pohjalta. Kirjassaan Sulka ja kynä Bruun harmittelee, kun hän ei toteuttanut edellä asiantuntijaryhmän kokouksessa ehdottamaansa
monipotrettiseteliä, josta hän jälkeenpäin julkaisi kirjassaan luonnoksen.5 Sen sijaan Daniel
ja Johanna Bruunin ehdotus pääsi loppukilpailuun viidentenä Euroopan aikakaudet ja tyylisuunnat -aiheen luonnoksista. Suomalaisväriä
designkilpailuun toi tietyllä tavalla myös Ruotsin keskuspankin nimeämä Oulussa syntynyt
Hannu Järviö, joka laati ehdotuksensa yhdessä
ruotsalaisen Karin Mörck-Hamiltonin kanssa. Molemmat työskentelivät kilpailun aikaan
Ruotsin setelipainossa Tumba brukissa ja siir-
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tyivät myöhemmin yrityksen myynnin myötä
yhdysvaltalaiseen Crane Currency yhtiöön setelisuunnittelijoiksi.
Seuraavassa vaiheessa seteliryhmä kommentoi teknisesti asiantuntijaraadin loppukilpailuun valitsemia ehdotuksia. Seteliryhmän
käsittelyssä kiinnitettiin huomiota mm. siihen,
että osaa raadin loppukilpailuun valitsemista
ehdotuksista ei pystyisi leikkaamaan arkeista
yhdellä leikkauksella, mikä edellyttää samanlaista väritystä setelin ylä- ja alareunassa sekä
molemmissa sivureunoissa. Muita yleisesti
esiintyneitä puutteita olivat eri painomenetelmien yhteensopimattomuus, mahdollisuus
ylimääräisten nollien lisäämiseen arvomerkintään, värien erottuvuus ja heikot kontrastit arvomerkinnän ja sen taustan välillä. Koska raadin parhaaksi arvioimien ehdotusten katsottiin
edellyttävän runsaasti työstämistä, pidettiin
tärkeänä, että neuvosto päätyisi vain yhteen
ehdotukseen, sillä kahden rinnakkaisen ehdotuksen muuttaminen painokelpoiseksi vaatisi
runsaasti resursseja.
Teknisten ja taiteellisten asiantuntijoiden
lisäksi EMIn neuvosto päätti selvittää myös
suuren yleisön ja rahaa ammattimaisesti käsittelevien näkemyksiä haastattelemalla kohderyhmiä jäsenmaissa. Raadin valitsemat kymmenen
setelisarjaa näytettiin lokakuussa 1996 joukolle
yleisön edustajia niissä maissa, jotka todennäköisesti ottaisivat euron käyttöön.6

Markkinatutkimuksen toteuttaja EOS Gallup Europe kysyi 1 896 ihmisen mielipidettä
ehdotuksista. Haastateltavat olivat 15–86-vuotiaita, ja lähes puolet heistä oli valittu sillä perusteella, että he päivittäisessä työssään käsittelivät suuria setelimääriä. Tarkoitusta varten
oli laadittu yksityiskohtainen kyselylomake, ja
kullekin haastateltavalle näytettiin värikopiot
asiantuntijaraadin valitsemista luonnoksista.
Kaikkiaan haastateltaville esitettiin kolmisenkymmentä seteleiden havaitsemiseen, hyväksymiseen ja niiden herättämiin tunteisiin liittyvää kysymystä.
Vaikka Maryke Degrysen abstraktia/modernia ehdotusta piti parempana suurempi
määrä (35 %) vastaajista kuin Robert Kalinan
perinteistä sarjaa (23 %), oli suurin osa eli 76 %
haastatelluista sitä mieltä, että Kalinan setelit
edustivat paremmin eurooppalaisuutta. Kalinan perinteinen sarja herätti myös luottamusta
60 prosentissa vastaajista. Mielenkiintoisesti
tutkimukset osoittivat, että mitä myönteisempi on setelistä saatava ensimmäinen vaikutelma,
sitä enemmän seteli herättää yleensä myös luottamusta.
Robert Kalinan ehdotuksessa haastatellut
kiinnittivät huomiota arkkitehtonisiin piirroksiin, mutta havaitsivat nopeasti Eurooppakeskeisyyden ja eurooppalaisen identiteetin
monimuotoisen kuvauksen, jossa yhdistyvät
maanosan menneisyys ja tulevaisuus.

Suomea euroseteleiden suunnittelukilpailussa edustanut Erik Bruunin työryhmä valmisteli ehdotuksen molemmista kilpailuaiheista. Erik Bruun itse suunnitteli modernin aiheensa ekologiselta pohjalta (sivut 59–60), ja Daniel ja Johanna Bruunin
ehdotus kuvasi Euroopan aikakausia ja tyylisuuntia (sivut 61–62).
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Erik (vasemmalla), Daniel (alla vasemmalla) ja Johanna
Bruun (alla oikealla) euroseteleiden suunnittelukilpailun
aikoihin.
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Suunnittelukilpailun
voitti Itävallan
keskuspankin
setelipainon
suunnittelijan Robert
Kalinan ehdotus
aiheesta Euroopan
aikakaudet ja
tyylisuunnat.

Lopuksi EMIn neuvoston tuli raadin valintojen, seteliryhmän teknisten kommenttien
ja yleisön reaktioiden pohjalta valita parhaaksi katsomansa ehdotus. Joulukuussa
1996 kaikki 44 ehdotusta, joiden kilpailutunnuksina käytettiin edelleen kolminumeroisia satunnaislukuja, esiteltiin EMIn
neuvostolle. Neuvosto valitsi ehdotuksista
satunnaistunnuksella T 382 kilpailleen ehdotuksen. Se oli Robert Kalinan perinteinen
setelisarja, jonka sanoma teki vaikutuksen
neuvoston jäseniin.

Neuvoston päätös julkistettiin 13. joulukuuta 1996 kahdessa samanaikaisesti järjestetyssä lehdistötilaisuudessa: EMIn pääjohtaja Alexandre Lamfalussy julkisti tuloksen
Frankfurtissa, ja silloinen Alankomaiden keskuspankin pääjohtaja Wim Duisenberg, joka
oli nimitetty Lamfalussyn seuraajaksi, kertoi
päätöksestä Eurooppa-neuvoston kokouksessa
Dublinissa. EMIn neuvoston tehtyä ratkaisunsa euroseteleiden suunnittelusta julkistettiin
vain voittanut ehdotus, koska sanoma haluttiin
pitää selkeänä.

Suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen ulkoasu
työstettiin lopullisiksi setelimalleiksi
Ansiokkaista ja luovista ratkaisuistaan huolimatta suunnittelukilpailun voittanutta ehdotusta ei
voitu sellaisenaan käyttää eurosetelisarjan pohjana, vaan ensin oli ratkaistava joukko kysymyksiä.
Varsinkin seteleiden takasivulle ehdotettu kartta herätti vilkasta keskustelua seteliryhmässä.
Koska setelin aitoustekijöille on setelissä omat
paikkansa, on kuva-aiheille käytettävissä oleva

tila rajallinen. Sen takia ulkoasun suunnittelussa
joudutaan usein tekemään kompromisseja, mikä
varsinkin karttojen tapauksessa voi osoittautua
ongelmalliseksi. Pahimmassa tapauksessa seteleihin väärin piirretyt kartat johtavat poliittisiin
hankaluuksiin, ja naapurisovun säilyttämiseksi
setelimalleja on jouduttu jopa uusimaan.1 Kartan ongelmallisuus tuli esiin myös eurosetelisar-
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Euroseteleiden suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen valinta
yllätti pääjohtaja Lamfalussyn helppoudellaan
Kun eurosetelit oli laskettu liikkeeseen, katsoi EKP
ajankohdan olevan sopiva julkistaa suurelle yleisölle
myös muut suunnittelukilpailussa jätetyt ehdotukset.
Tässä tarkoituksessa EKP julkaisi kirjan ja järjesti kiertävän näyttelyn suunnittelukilpailuun jätetyistä ehdotuksista. Näyttely avattiin ja kirja julkistettiin Frankfurtissa syyskuussa 2003 tilaisuudessa, johon oli kutsuttu kaikki kilpailun osanottajat samoin kuin kilpailun aikainen EMIn neuvoston puheenjohtaja Alexander Lamfalussy. EKP:n pääjohtajan Wim Duisenbergin
ohella myös Lamfalussy käytti tilaisuudessa puheenvuoron, jossa hän kertasi vaikutelmiaan joulukuun 1996
päätöskokouksesta.
Lamfalussy kertoi, että valmistautuessaan kokoukseen hän oli jossain määrin huolissaan, sillä hän piti
seteleiden ulkoasun ratkaisemista hyvin vaikeana tehtävänä. Kun asia tuli käsittelyvuoroon neuvoston esityslistalla, Lamfalussy ehdotti alustuksensa lopuksi,
että kukin neuvoston jäsen valitsisi loppukilpailuun
päässeestä kymmenestä ehdotuksesta kolme suosikkiaan ja asettaisi ne paperilapulle paremmuusjärjestykseen. Helpotus oli suuri, kun Lamfalussy paperila-

put kerättyään huomasi, että neuvoston selkeä enemmistö oli rankannut yhden ehdotuksista ensimmäiseksi ja että tuo ehdotus esiintyi myös muiden neuvoston
jäsenten lapuilla kolmen parhaan joukossa. Tämä teki
kilpailun voittaneen ehdotuksen valinnan huomattavasti yksinkertaisemmaksi kuin Lamfalussy oli kuvitellut, ja neuvosto pääsi asiasta nopeasti yksimielisyyteen.

EMIn neuvoston puheenjohtaja Alexander Lamfalussy kertoi euroseteleiden suunnittelukilpailun luonnoksia esitelleen
näyttelyn avajaisissa syyskuussa 2003, kuinka neuvosto
päätyi voittaneen ehdotuksen valintaan.
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Ranskan merentakaiset alueet Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique ja Réunion sijoitettiin erillisiin laatikoihin setelin
takasivulle.

jassa unioniin vuonna 2004 liittyneiden uusien
maiden myötä (ks. luku 16).
Yksi vaihtoehto oli käyttää seteleiden takasivulla eri aikakausien karttoja, joskin niiden
on joskus vaikea tunnistaa kuvaavan Eurooppaa. Lisäksi niiden olisi saatettu tulkita painottavan Euroopan menneisyyttä tulevaisuuden
sijasta. Näistä syistä päädyttiin satelliittikuvien
käyttöön karttojen pohjana.
Toinen karttaan liittyvä kysymys oli saarten käsittely kartassa eli se, minkä kokoisten
ja kuinka etäällä Euroopan mantereesta olevien saarten tulisi esiintyä seteleissä. Kaikissa
luonnoksissa ei esiintynyt esimerkiksi Ahvenanmaata, samoin osa Pohjois-Suomesta puuttui, mikä aiheutti Suomessa hämmennystä.2
Karttaan päätettiin sisällyttää vain ne saaret ja
alueet, joiden pinta-ala on yli 400 km2, jottei
offsetpainatuksen viivarakenteissa syntyisi on-

gelmia. EMI lähestyi myös eräitä kartografisia
instituutteja Euroopan rajojen määrittelyssä.
Karttaan sisällytettiin mukaan osa PohjoisAfrikkaa, jotta Espanjan hallussa olevat Ceuta
ja Melilla sekä Kanariansaaret saatiin mukaan.
Sen sijaan Ranskan merentakaiset alueet Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique ja Réunion sijoitettiin erillisiin laatikoihin.
Kun voittanut ehdotus oli julkistettu, alkoi myös lehdistössä kiihkeä keskustelu. Osa
seteleiden takasivuille ehdotetuista silloista oli
tunnistettavissa, ja silta-asiantuntijat pystyivät
nimeämään useita niistä.3 Tästä syystä siltoja,
mutta myös ikkunoita ja porttikäytäviä, oli
muunneltava sen varmistamiseksi, että ne edustaisivat oikeita aikakausia kuvaamatta silti mitään tiettyä rakennelmaa kansallisien vinoutumien välttämiseksi. Lopullisten rakennelmien
oli kuitenkin kuvattava oikein aikakautta ja sen
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Robert Kalina työpöytänsä ääressä tarkastelemassa 20
euron setelin etusivun yksityiskohtia.

Heinäkuussa 1997 tiedotusvälineille jaettiin kuvat edelleen
kehitetyistä euroseteleiden luonnoksista. Tässä vaiheessa
ei kuitenkaan haluttu esitellä seteleiden aitoustekijöiden
yksityiskohtia, ja sen takia muun muassa seteleiden hologrammeja ei sisällytetty luonnoksiin, vaan niiden sijasta
käytettiin guilloche-kuvioita. Lisäksi näissä malliseteleissä
(dummy design) säilytettiin suunnittelukilpailussakin edellytetty kansallinen piirre setelin takasivulla. Kaikissa seteleissä tämä piirre ilmaistiin harmaalla EU:n lipulla.

insinööritaitoa. Siten esimerkiksi seteleissä kuvattujen siltojen olisi todellisessa käytössä kestettävä liikennettä. EMI palkkasikin neljä riippumatonta asiantuntijaa tarkistamaan Robert
Kalinan ehdotuksiinsa tekemät muutokset.
Voittanutta ehdotusta tarkistettiin myös siten, että Euroopan unionin lipun keltaiset tähdet sinisellä pohjalla esitettiin asiaankuuluvasti
seteleiden etusivulla.
Ulkoasuun tehdyt täsmennykset saatiin valmiiksi vuoden 1997 ensimmäisellä puoliskolla.
Siten seteleiden tarkistettu ulkoasu voitiin
julkistaa heinäkuussa 1997. Seteleiden aito-

ustekijöistä ei kuitenkaan annettu julkisuuteen yksityiskohtaisia tietoja tuossa vaiheessa,
jottei väärentäjille olisi annettu aikaa niiden
jäljittelemiseksi ennen seteleiden liikkeeseenlaskua. Sen takia kesällä 1997 julkistetuissa
luonnoksissa hologrammit oli korvattu guilloche-kuvioinnilla (silmukkaviivoista muodostuvilla koristeaiheilla) ja harmaa EU:n
lippu oli asetettu setelien takasivulle. Näitä
malliseteleitä käytettiin kaikessa euroseteleitä
koskevassa viestinnässä heinäkuusta 1997 aina
euroseteleiden julkistamiseen asti elokuun lopulla 2001.

Myös euroseteleihin liittyvät
oikeudelliset kysymykset valmisteltiin huolellisesti
Seteliryhmän yksi alatyöryhmä pohti euroseteleihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tässä yhteydessä keskeinen työ kohdistui seteleiden aitoustekijöiden patenttioikeuksia ja joidenkin raaka-aineiden tuottajien monopoliasemaa koskeviin kysymyksiin. Sopimuksilla varmistettiin, etteivät setelipainot rikkoisi patenttioikeuksia
ja että raaka-ainetoimitukset jatkuisivat kaikissa oloissa
keskeytyksittä. Juridiikan asiantuntijat tarkistivat myös
sen, että EMIllä ja myöhemmin EKP:llä oli oikeudet kaikkiin seteleiden ulkoasuun liittyviin yksityiskohtiin.
Euroseteleiden liikkeeseenlaskun jälkeisinä vuosina eräät patentinhaltijat ovat haastaneet EKP:n oikeuteen joidenkin euroseteleissä olevien yksityiskohtien
takia. Toistaiseksi EKP on voittanut kaikki nämä oikeudenkäynnit, eivätkä oikeusistuimet ole katsoneet minkään euroseteleiden yksityiskohdan loukkaavan jonkun toisen oikeuksia. Yksi näistä oikeustapauksista oli
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ranskalaisen satelliittikarttoja laativan yrityksen kanne. Se koski euroseteleiden satelliittikarttaa, jonka oikeudet EKP (EMI) oli ostanut itävaltalaiselta yritykseltä. Oikeusistuin ei kuitenkaan havainnut kartan käytössä euroseteleissä kenenkään oikeuksien loukkaamista.
Toinen aikaa vienyt patenttioikeuksia koskeva prosessi on ollut yhdysvaltalaisen yhtiön Document Security Systemsin (DSSI) kanne, jonka mukaan euroseteleissä
olisi käytetty yhtiön kehittämää väärennöksiä ehkäisevää optista ratkaisua. Koska monet kansalliset keskuspankit käyttivät omissa seteleissään tätä samaa ratkaisua
jo vuosia ennen DSSI:n patentin hyväksymistä, EKP kiisti
patentin voimassaolon kaikkien niiden yhdeksän maan
oikeusistuimissa, joissa DSSI oli EKP:tä syyttänyt. Prosessi vei lukuisia vuosia, mutta lopulta oikeusistuimet hylkäsivät DSSI:n patentin kaikissa maissa, eikä DSSI:n korvausvaatimuksille siten löytynyt oikeudellisia perusteita.
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Euroseteleiden numerointiin piti löytää yhteinen ratkaisu
Seteleiden sarjanumerointikäytännöt unionin
jäsenmaissa vaihtelivat, ja myös tässä asiassa
oli löydettävä yhteinen ratkaisu. Seteliryhmän
valmistelussa pidettiin tärkeänä, että eri keskuspankkien setelipainoilta tilaamat setelit voitaisiin erottaa toisistaan. Tämän takia seteleihin
suunniteltiin koneella luettava tunnuskirjain,
jonka perusteella seteleiden liikkeitä ja eri jäsenmaissa liikkeessä olevaa setelistöä voitaisiin
tutkia. Lisäksi seteleihin suunniteltiin setelit
painaneen setelipainon tunnus ja laattanumero,
joiden avulla voitiin mahdollisissa virhetapauksissa nopeasti selvittää, missä setelipainossa ja
kenen tilauksesta kyseinen erä oli valmistettu.
EMIn neuvosto hyväksyi tältä pohjalta valmistellun esityksen helmikuussa 1998 osana euroseteleiden teknisiä määrittelyjä.
Seteliryhmä valmisteli eri jäsenmaiden seteleissä käytettävistä tunnuskirjaimista ehdotuksen, joka varmistaisi, että ei syntyisi selvää
yhteyttä maan/keskuspankin ja sen seteleiden
välillä. Sen takia tunnuskirjainten jaossa noudatettiin maiden omankielisten nimien käänteistä aakkosjärjestystä siten, että aakkosjärjestyksessä ensimmäinen maa sai tunnuksekseen
englanninkielisten aakkosten viimeisen kirjaimen. Näin Belgia (Belgian keskuspankki),
joka oli aakkosjärjestyksessä ensimmäinen
EU-maa, sai kirjaimen Z, ja vastaavasti Suomi,
joka oli maiden omankielisten nimien aakkosjärjestyksen loppupäässä, kirjaimen L. Tuossa
vaiheessa varattiin kirjain kullekin jäsenmaalle, koska päätös euron ensi vaiheessa käyttöön
ottavista maista tehtiin vasta toukokuun 1998
alussa.

Kaikkia kirjaimia ei ollut mahdollista ottaa
käyttöön. Koska sarjanumeroiden optiset lukijat olisivat voineet sekoittaa kirjaimet I, O ja Q
numeroihin 1 ja 0, niitä päätettiin olla käyttämättä. Lisäksi kirjainten jaossa oli yksi poikkeus.
Kreikan tunnuskirjaimeksi olisi aakkosjärjestyksen mukaan tullut W, mutta koska W ei sisälly
kreikankielisiin aakkosiin, vaihdettiin Kreikan ja
Tanskan paikkaa maiden välisessä järjestyksessä
siten, että Kreikka sai kirjaimen Y ja Tanska kirjaimen W. Koska Tanska on pysynyt euroalueen
ulkopuolella, ei W-kirjainta ole otettu lainkaan
käyttöön, kuten ei myöskään Ruotsille (K) ja
Isolle-Britannialle (J) varattuja kirjaimia.
Kun vuonna 2007 euron käyttöön ottaneen
Slovenian setelituotanto tuli ajankohtaiseksi,
Euroopan unionissa oli 11 jäsentä, joille ei vielä
ollut jaettu tunnuskirjainta, mutta tunnuskirjaimia oli jäljellä vain 8. Sen takia päätettiin, että
tunnuskirjaimia jaetaan euron käyttöön ottaville
uusille maille järjestyksessä sitä mukaa kuin asia
tulee ajankohtaiseksi. Näin keskuspankeille on
jaettu kirjaimia H:sta lähtien kohti aakkosten
alkupäätä seuraavasti: Slovenia: H, Kypros: G,
Malta: F, Slovakia: E, Viro: D ja Latvia: C.
Tunnuskirjaimen lisäksi setelin sarjanumeron 11 merkin numero-osan viimeinen merkki
määriteltiin siten, että se on niin sanottu tarkistusnumero. Sen avulla voidaan tunnistaa numerointivirheet, kun seteleiden sarjanumeroita
luetaan nopeilla tietojärjestelmillä.
Eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille on annettu kirjainkoodit (s. 74), jotka esiintyvät kyseisen keskuspankin painattamissa seteleissä sarjanumeroiden alussa.
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Setelin sarjanumeron tunnuskirjain L kertoo, että
kyseessä on Suomen Pankin tilaama seteli. Sarjanumeron kolme ensimmäistä numeroa (200) ilmaisevat
tilauserän.

Setelipainon tunnus H puolestaan kertoo, että kyseessä on englantilaisen De La Rue -setelipainon Suomen
Pankille valmistama seteli.
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Euroseteleiden kansalliset keskuspankit ilmaisevat kirjainkoodit

Euroseteleiden setelipainoa ilmaisevat kirjainkoodit

Belgia Z
Kreikka Y
Saksa X
Espanja V
Ranska U
Irlanti T

Setec, Suomi D
Oberthur, Ranska E
Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH, Itävalta F
Johan Enschede en Zonen, Alankomaat G
De La Rue, Iso-Britannia H
Banca d’Italia, Italia J
Central Bank of Ireland, Irlanti K
Banque de France, Ranska L
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Espanja M
Bank of Greece, Kreikka N
Giesecke & Devrient GmbH, Saksa P
Bundesdruckerei GmbH, Saksa R
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Belgia T
Valora, Portugali U

Italia S
Luxemburg (1)
Alankomaat P
Itävalta N
Portugali M
Suomi L

Slovenia H
Kypros G
Malta F
Slovakia E
Viro D
Latvia C

(1) Luxemburgin kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemissa euroseteleissä on niiden maiden kansallisten
keskuspankkien kirjainkoodit, joissa Luxemburgin hankkimat eurosetelit on painettu.

Seteleiden etusivulla osana niiden ulkoasua on koodi, jonka ensimmäinen kirjain ilmaisee, mikä setelipaino on painanut setelit.
Muu osa koodia on ns. laattanumero, joka ilmaisee setelin painoserän ja setelin sijainnin
arkilla. Setelipainoa ilmaisevien kirjaimien
jaossa noudatettiin päinvastaista aakkosjärjestystä kuin tunnuskirjainten jaossa. Kirjaimia
jaettiin A-kirjaimesta lähtien maiden omankielisten nimien mukaan aakkosjärjestyksessä
viimeisen maan setelipainosta. Kun Suomi
oli tässä maiden omankielisten nimien aakkosjärjestyksessä loppupäässä, sai Suomen
Pankin tuolloin vielä omistama setelipaino,
Setec, aakkosten alkupään kirjaimen D. Setec
valmisti euroseteleitä kuitenkin vain vuoteen
2003 asti, joten D-kirjainkoodilla painettujen
seteleiden tuotanto päättyi siinä vaiheessa.
Kaikkien 15 EU-maan setelipainoille annet-

tiin tunnuskirjain, mutta koska osa jäsenvaltioista ei ole ottanut euroa käyttöön eivätkä
niiden keskuspankkien omistamat setelipainot ole painaneet euroseteleitä, niiden setelipainoa ilmaisevia kirjaimia ei ole mainittu
seuraavassa.
Myöskään setelipainojen tunnuskirjaimissa
ei käytetty kirjaimia I, O ja Q, koska ne olisivat
voineet sekoittua numeroihin 1 ja 0 (sivu 75).
Toisessa eurosetelisarjassa eli Europa-sarjassa sarjanumerossa ei enää käytetä setelin
painattaneen keskuspankin tunnuskirjainta.
Se on käynyt tarpeettomaksi setelituotannon
yhteishankintamenettelyn myötä (menettelyä
käsitellään luvussa 13). Sen sijaan sarjanumeron kaksikirjaimisen tunnuksen ensimmäinen
kirjain ilmaisee setelin painaneen setelipainon
ja sama kirjaintunnus toistuu setelin laattanumeron koodissa.
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5.
Euroopan keskuspankin aloitettua
toimintansa kesäkuussa 1998
ylimmäksi päätöksentekoelimeksi
tuli EKP:n neuvosto, ja EKPJ:n
setelikomitea muodostettiin

◆ Euroopan keskuspankin aloitettua toimintansa kesäkuussa 1998 ylimmäksi päätöksentekoelimeksi tuli EKP:n neuvosto ja EKPJ:n setelikomitea muodostettiin ◆

Toukokuun 1998 alussa EU:n neuvosto päätti yksimielisesti, että 11 jäsenvaltiota – Belgia, Saksa, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia,
Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali
ja Suomi – täyttivät ne ehdot, jotka oli asetettu yhteisen rahan käyttöönotolle. Kuukautta
myöhemmin eli 1. kesäkuuta 1998 perustettiin Euroopan keskuspankki (EKP), joka otti
vastuulleen Euroopan rahapoliittisen insti-

tuutin (EMI) tehtävät – ja niiden mukana
yhteisen setelisarjan valmistelun. EMIn neuvoston tilalle ylimmäksi päätöksentekoelimeksi tuli EKP:n neuvosto, joka kesäkuusta
lähtien päätti siten myös euroseteleitä koskevista asioista. EKP:n perustamisen jälkeen
EMIn seteliryhmästä muodostettiin EKPJ:n
(Euroopan keskuspankkijärjestelmän) setelikomitea.

Seteleiden valmistelun uudelleenorganisointi EKP:n setelijohtajana
Olin edustanut Suomen Pankkia lähes neljä vuotta euroseteleiden valmistelussa, kun roolini tässä työssä
muuttui äkillisesti EKP:n johtokunnan valittua minut
EKP:n setelijohtajaksi kesäkuussa 1998. Käytyäni puhelinkeskustelun EKP:n seteliosastosta vastaavan johtokunnan jäsenen Eugenio Domingo Solansin kanssa
valinnastani olin heti yhteydessä pankinjohtaja Matti
Korhoseen, joka oli esimieheni Suomen Pankin johtokunnassa.

Suomen Pankin johto suhtautui valintaani erittäin
myönteisesti ja myönsi minulle virkavapaata vuoden
2002 loppuun asti. Matti Korhonen piti läksiäistilaisuudessani pankissa erittäin lämminhenkisen puheen.
Siinä hän korosti, kuinka tärkeätä oli olla uuden organisaation luomisvaiheessa alusta alkaen mukana.
Kun taas vierailin pankin johtokunnan lounaalla, johtokunnan varapuheenjohtaja Esko Ollila painotti puheessaan, kuinka aikaisemmat tehtäväni olivat tietyl-

– 78 –

EKP:n kesäkuussa 1998 aloittanut ensimmäinen johtokunta. Vasemmalta Sirkka Hämäläinen, pääjohtaja Wim Duisenberg,
Ottmar Issing, Eugenio Domingo Solans, varapääjohtaja Christian Noyer ja Tommaso Padio-Schioppa.

lä tavalla valmistaneet minua juuri tähän uuteen tehtävään.
Suomen Pankin pääjohtaja Matti Vanhala puolestaan
suhtautui alusta alkaen kannustavasti, ja kun myöhempinä vuosina hain jatkoa virkavapaudelleni, hän sanoi useaan
otteeseen olevan tärkeämpää Suomen Pankille, että olen
setelikomitean puheenjohtajana kuin sen jäsenenä. Myös
Suomen Pankin entinen pääjohtaja Rolf Kullberg, jonka
kanssa olin ollut erittäin läheisessä yhteistyössä toimiessani hänen aikanaan Suomen Pankin tiedotuspäällikkönä,
sanoi valintauutisesta kuultuaan puhelimessa olevan ”hienoa, että Euroopassakin on havaittu se, minkä me olemme
aina tienneet”. Näiden evästysten ja kannustusten saattelemana oli innostavaa ottaa uudet tehtävät vastaan.
Sirkka Hämäläinen tuli tunnetusti valituksi EKP:n
ensimmäiseen johtokuntaan Suomen Pankin pääjohtajan tehtävistä. Kun tapasin Sirkka Hämäläisen ensimmäisen kerran EKP:n käytävillä, kiitin luottamuksesta,
mutta tähän hän vastasi, ettei hänellä ollut siinä osaa,
vaan että valinnasta päättivät suuret maat. Tämä entisestään lisäsi intoani tarttua uusiin haasteisiin.
Nimitykseeni liittyi myös yksi hauska piirre. Veljeni Juha Heinonen toimi tuohon aikaan Setecin mate

riaalipäällikkönä ja oli sen johdosta tullut valituksi euroseteleihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä pohtivan
alatyöryhmän jäseneksi. Kun tieto nimityksestäni levisi
setelipainoihin, Juha sai runsaasti onnitteluja – Heinonen kuin Heinonen! Vieraillessani jonkin aikaa nimityksen jälkeen Italian keskuspankin setelipainossa, lähes
jokainen kohtaamani ihminen kertoi, että tulisin tapaamaan lounaalla parhaan ystäväni. Tajusin heti, että
minut sekoitettiin veljeeni, ja pohdin nopeasti, miten
voisin hoitaa lounastapaamisen ilman suurta hämmennystä isäntien keskuudessa. Niin otinkin itse heti aloitteen saapuessani lounastilaan toteamalla, että mukavaa, kuin voin tavata täällä myös veljeni erittäin hyvän
ystävän Claudio Comastrin. Myös minusta ja Claudiosta
tuli sittemmin hyvät ystävät.
Tavattuani Domingo Solansin Frankfurtissa kesäkuun 1998 toisella viikolla keskustelin Matti Korhosen
kanssa, miten olisi parasta sovittaa sekä Suomen Pankin että EKP:n intressit siirtymiseni ylimenovaiheessa.
Sovimme, että siirryn varsinaisesti EKP:n palkkalistoille elokuun puolivälissä, vaikka jo sitä ennen pyrkisin
olemaan vähintään kaksi päivää viikossa EKP:ssä, jotta
voin hoitaa myös uusia tehtäviäni. Jäljelle jäävänä ai-
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Saksan liittokansleri Helmut Kohl saapui EKP:n vihkiäistilaisuuteen Frankfurtin vanhaan oopperataloon yhdessä EKP:n
pääjohtajan Wim Duisenbergin ja rouva Gretta Duisenbergin
kanssa.

EKP:n pääjohtaja Wim Duisenberg pitää avauspuhetta EKP:n
vihkiäistilaisuudessa taustallaan Maastrichtin mieskuoro.

kana pyrin saattamaan keskeneräiset asiat Suomen Pankissa siihen malliin, että seuraajani Urpo Levo saattoi
ottaa joustavasti tehtävät vastaan.
Aloitin säännölliset käyntini EKP:ssä kesäkuun puolivälin jälkeen, ja seteliosaston ensimmäisen sisäisen
kokouksen järjestin 18. kesäkuuta. Siinä vaiheessa osasto oli vielä hyvin pieni, sillä EKP:n perustamisvaiheessa osastolla työskenteli lisäkseni vain seitsemän EMIstä
siirtynyttä työntekijää. Yksi asiantuntija vastasi kustakin
keskeisestä osa-alueesta, kuten seteleiden esivalmistelusta, tuotannosta, laaduntarkkailusta, aitoustekijöistä,
liikkeeseenlaskusta ja väärentämisen torjunnasta.
Tunsin kaikki osastolaiset entuudestaan, koska he
olivat toimineet esittelijöinä seteliryhmän kokouksissa
ja pari heistä oli toiminut vetämäni alatyöryhmän sihteerinä. EMIn aikana merkittävä osa seteliasioiden valmistelusta oli hoidettu kansallisten keskuspankkien voimin
ja setelialueen asiantuntemusta oli varsinaisesti alettu

perustaa EMIin vasta parin edellisen vuoden aikana. Siten osa asiantuntijoista oli aloittanut EMIn palveluksessa vain muutamaa kuukautta ennen EKP:n perustamista.
Ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessamme sovimme osastolaisteni kanssa yhteistyömme periaatteista ja
työkulttuuriin liittyvistä käytännön asioista. Lähtökohtana oli, että pidämme toisemme hyvin informoituina,
käytämme puhuttelussa etunimiä, pidämme työhuoneiden ovet auki, jollei ole kokouksia tai luottamuksellisia
keskusteluja, ja vältämme turhaa byrokratiaa asioiden
hoidossa. Kansainväliset organisaatiot ovat erilaisten
johtamis- ja työkulttuurien kohtauspaikkoja, ja niinpä
EKP:ssäkin oli henkilöitä, joilla oli aluksi vaikeuksia tottua kutsumaan johtajaansa etunimellä, mutta yllättävän
nopeasti kaikki kuitenkin lopulta sopeutuivat.
Runsaan viiden vuoden kuluessa seteliosaston henkilöstömäärä kasvoi noin viiteenkymmeneen, osastolle
perustettiin kaksi toimistoa ja kullekin edellä mainitul-

– 80 –

le osa-alueelle syntyi pieni alayksikkö. EKP:n työntekijät ryhtyivät johtamaan kaikkia setelikomitean alatyöryhmiä, ja osastolle perustettiin väärennösten analyysikeskus sekä tutkimus- ja kehityskeskus. Tarvittavan kokemuksen takia seteliosaston työntekijät rekrytoitiin
alussa pääasiassa keskuspankeista ja setelipainoista,
mutta matkan varrella joukkoon liittyi yhä enemmän
taustoiltaan myös muunlaista väkeä muun muassa tutkimus- ja väärennösten torjuntatehtäviin.
Työryhmien kokousaikataulu vuodeksi 1998 oli
alustavasti hahmoteltu EMIn aikana odottamaan kuitenkin EKP:n neuvoston päätöksiä. Seteliryhmän ensimmäinen EKP:n perustamisen jälkeinen kokous oli
ajoitettu heinäkuun 9. päiväksi. Koska EKP:n neuvosto ei vielä kokouksen valmisteluvaiheessa ollut päättänyt työryhmien tulevasta toiminnasta, EKP:n johtokunta esitti EKP:n neuvostolle, että toimisin väliaikaisesti seteliryhmän puheenjohtajana. Pari päivää ennen
seteliryhmän kokousta EKP:n neuvosto kuitenkin päätti, että EMIn aikaisten alakomiteoiden ja työryhmien
tilalle perustetaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän komiteoita, aluksi yhteensä 13, ja että yksi niistä olisi setelikomitea (Banknote Committee, BANCO).
Toimin siten puheenjohtajana 9. heinäkuuta 1998 pidetyssä setelikomitean ensimmäisessä kokouksessa,
joka tilanpuutteen vuoksi järjestettiin poikkeuksellisesti Saksan keskuspankin pääkonttorissa muutaman
kilometrin päässä EKP:n päärakennuksesta, Eurotowerista. Jatkoin setelikomitean puheenjohtajan tehtävässä sitten yli kymmenen vuoden ajan marraskuun 2008
loppuun.1
Muodollisesti olin tuossa vaiheessa vielä Suomen
Pankin työntekijä, kun samaan ylimenokauteen osuivat
myös EKP:n vihkiäiset Frankfurtin vanhassa oopperatalossa (Alte Oper) 30. kesäkuuta 1998. Koska käytännössä olin kuitenkin jo ottanut EKP:n setelijohtajan tehtävät vastaan, sain vihkiäistilaisuudessa isännöitäväkse-

ni yhden kutsuvieraspöydistä. Sen kummempia ohjeita
en saanut, mutta kun näin suomalaisia, mm. Helsingin
Sanomien päätoimittajan Janne Virkkusen ja Kauppalehden päätoimittajan Lauri Helven, kutsuin heidät
pöytääni. Yhdessä kuuntelimme, kun tilaisuudessa
esiintynyt Maastrichtin mieskuoro lauloi Finlandiahymnin, joka edusti suomalaista sävelkulttuuria kuoron ohjelmassa, sekä kun muiden muassa Saksan liittokansleri Helmut Kohl ja EU:n puheenjohtajamaan IsonBritannianpääministeri Tony Blair puhuivat.
Ennen kuin asiat tulivat käsittelyyn setelikomi
teaan, ne valmisteltiin erilaisissa työryhmissä, joita
EKP:n henkilöstöön kuuluvat vetivät ja joiden jäseninä
oli kansallisten keskuspankkien asiantuntijoita. Asiantuntijat pyrkivät löytämään yhteisen sävelen kysymyksistä, ja kun niin pitkälle oli päästy, asiat vietiin setelikomitean käsittelyyn. Komiteatyöskentelyyn osallistuivat ensi vaiheessa 15 EU-maan edustajat, tosin osaan
kokouksia osallistuivat vain euromaiden edustajat. Keväästä 2003 lähtien kokouksiin osallistuivat myös 10
uuden EU-hakijamaan edustajat ensin tarkkailijoina ja
sitten jäseninä samoin kuin myöhemmin vastaavasti
Bulgarian ja Romanian edustajat. Komiteat olivat asiantuntijaryhmiä, ja niiden esitykset menivät EKP:n johtokunnan kautta EKP:n neuvoston päätettäviksi.
Siirryttäessä EMIn seteliryhmästä EKPJ:n setelikomiteaan myös valmisteluorganisaation rakennetta
muutettiin siten, että seteliryhmän alatyöryhmien tilalle perustettiin projektiryhmiä. Projektiryhmillä oli selkeästi määritellyt toimeksiannot, aikataulut ja budjetit
valmistaa seteleiden tekniset määrittelyt, laaduntarkkailujärjestelmä, sopimukset aitoustekijöiden toimittajien kanssa, väärennöksiä koskeva tietokanta, tiedotuskampanja jne. Projektiorganisaation avulla pyrittiin
takaamaan, että euroseteleiden liikkeeseenlasku voitiin toteuttaa poliittisesti kiinnitetyn aikataulun mukaisesti.
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Eugenio Domingo Solans
seteliasioista vastaavana EKP:n johtokunnan jäsenenä
Tapasin EKP:n seteliasioista vastaavan johtokunnan jäsenen Eugenio Domingo Solansin ensimmäisen kerran
kesäkuussa 1998. Tuon tapaamisen aikana hän ilmaisi luottamuksensa asiantuntemukseeni, ja sovimme
luontevasti yhteistyömme muodoista. Tapaamisemme ollessa lopuillaan kysyin häneltä, miten hän toivoi
itseään puhuteltavan. Suomen Pankissahan oli tapana
kutsua Sirkka Hämäläistä Sirkaksi ja Matti Vanhalaa Masaksi. Domingo Solans vastasi, että hänen etunimensä
saattaa olla vähän vaikea ääntää, mutta sinänsä voisin
kutsua häntä joko etu- tai sukunimellä. Huomasin pian,
että kaikki kollegani kutsuivat häntä sukunimellä, ja niin
liityin joukkoon. Puhuttelu sukunimeltä ei vaikuttanut
millään lailla yhteistyöhömme, joka sujui alusta alkaen
erinomaisesti koko hänen kuusivuotisen toimikautensa
ajan. Tapasimme säännöllisesti vähintään kerran viikossa ja kävimme läpi ajankohtaisia kysymyksiä sekä EKP:n
johtokuntaan ja neuvostoon tulevia asioita. Kun kerran
yhteistyömme alkuvaiheessa aloitin keskustelun sanomalla, että meillä on tietty ongelma, hän rauhallisesti keskeytti minut ja sanoi, ettei meillä ole ongelmia,
vain haasteita.
Opin paljon Domingo Solansin tavasta toimia. Sitä
järkyttävämpää olikin, kun hän virkakautensa viimeisen
puolivuotiskauden aikana tammikuussa 2004 kutsui minut ja kaksi muuta hänelle raportoivaa johtajaa toimistoonsa ja kertoi vakavasta sairaudestaan, jonka hoito

vaati säännöllisiä poissaoloja Frankfurtista. Hän korosti,
ettei olisi tahtonut rasittaa meitä tällä tiedolla, mutta
hän ei halunnut, että näiden säännöllisten poissaolojen takia tulkitsisimme hänen sitoutumisensa nykyiseen
tehtäväänsä vähentyneen toimikauden lopulla.
Hoidot olivat kuitenkin menestyksellisiä, ja
Domingo Solans jatkoi kautensa loppuun ja vietimme hyvissä tunnelmissa hänen läksiäisiään Frankfurtissa toukokuussa 2004. Vähän aikaisemmin Domingo
Solans oli kutsunut minut ja henkilökohtaisen neuvonantajansa Gabriel Quirosin erään Madridissa järjestetyn kokouksen yhteydessä mieliravintolaansa, jossa
vietimme pitkän ja ikimuistoisen illan muistellen hänen kuusivuotisen toimikautensa tapahtumia ja yhteisiä sattumuksia.
Domingo Solansin seuraajaksi euroalueen valtionpäämiehet nimittivät José Manuel González-Páramon.
Seteliosasto oli González-Páramon vastuulla koko hänen kahdeksanvuotisen toimikautensa ajan. Jos olisin
EKP-urani alussa tiennyt, että esimieheni tulisivat olemaan espanjankielisiä yli kymmenen vuoden ajan, olisin
varmasti opiskellut espanjaa.
Viimeiset kohtaamiseni Eugenio Domingo Solansin kanssa sujuivat erittäin optimistisissa tunnelmissa,
mutta valitettavasti Domingo Solans menehtyi 9. marraskuuta 2004, vain vajaat puoli vuotta siitä, kun viimeisen kerran tapasimme.

Ylempi kuva: Vuosina 1998–2004 seteliasioista vastaavana EKP:n johtokunnan jäsenenä toimi Eugenio Domingo Solans.
Hänen läksiäistilaisuutensa oli toukokuussa 2004 Frankfurter Hof -hotellissa.
Alempi kuva: Eugenio Domingo Solansin jälkeen kesäkuusta 2004 alkaen seuraavat kahdeksan vuotta seteliasioista vastasi EKP:n johtokunnan jäsen José Manuel González-Páramo. González-Páramo (oikealla) keskustelemassa Suomen Pankin
pääjohtajan Erkki Liikasen kanssa EKP:n vuotuisen vastaanoton yhteydessä Frankfurtin vanhan oopperatalon terassilla
lokakuussa 2006.
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◆ Eurorahanvaihdon logistiset valmistelut ◆

Kuvio 1. Liikkeessä olleen setelistön arvon suhde suhde bruttokansantuotteeseen EU-maissa vuoden 1996 lopussa

Eurorahojen liikkeeseenlaskun päivämäärä
ja vaihtomuodollisuudet oli päätettävä hyvissä ajoin etukäteen
Eurokäteisen liikkeeseenlaskun logistiikka oli
suunniteltava hyvissä ajoin etukäteen, jotta sen
sujuvuus ja onnistuminen voitaisiin varmistaa ja
jotta kaikki asianosaiset ehtisivät aloittaa omat
valmistelutyönsä ajoissa. Oli ilmeistä, että käteisrahan vaihdon nopeus eri jäsenvaltioissa riippuisi
paitsi suuresta yleisöstä myös eri osapuolten käsittely-, varastointi- ja kuljetuskapasiteetista ja olemassa olevasta infrastruktuurista. Jäsenvaltioiden
välillä oli merkittäviä eroja liikkeessä olevan rahan määrässä suhteessa väkilukuun ja bruttokansantuotteeseen, keskuspankkien konttoriverkostossa, käteisautomaattiverkon tiheydessä, rahaa
käsittelevien ja hyväksyvien laitteiden määrässä
sekä maantieteellisissä oloissa.
Liikkeessä olevan setelistön arvo suhteessa bruttokansantuotteeseen oli eri EU-maissa
vuoden 1996 lopussa keskimäärin 5,8 %, mutta
vaihteluväli oli laaja. Ääripäitä edustivat Suomi
ja Espanja: Suomessa setelistön arvon ja BKT:n
suhdeluku oli 2,6 %, mutta Espanjassa 11,0 %
(ks. kuvio 1). Saksan suurta prosenttilukua

(7,3 %) selittää osittain se, että noin kolmasosan
Saksan markkaseteleistä arvioitiin olevan Saksan rajojen ulkopuolella (lähemmin luvussa 2).
Merkittävien kansallisten erojen takia eurokäteiseen siirtymisessä ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi soveltaa täysin identtistä mallia
eri jäsenvaltiossa. Kuitenkin eurokäteisen liikkeeseenlaskun päivämäärästä täytyi löytyä yhteinen näkemys.
Liikkeeseenlaskun päivämäärän valinnassa haluttiin ottaa huomioon yhtäältä käteisen
rahan käyttäjien ja sen kierrättämiseen osallistuvien toiveet ja toisaalta setelien painamiseen ja kolikoiden lyömiseen tarvittava aika.
Kun Eurooppa-neuvosto joulukuussa 1995
päätti ns. kolmannen vaiheen aikataulusta, päätöksen sanamuoto kuului ”eurosetelit
ja kolikot lasketaan liikkeeseen viimeistään
1.1.2002”. Maastrichtin sopimuksen mukaan
taas 1.1.1999 oli viimeinen päivä, jolloin euro
otettaisiin käyttöön. Joulukuussa 1995 ei vielä
tiedetty, että euron käyttöönotossa mentäisiin
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kalkkiviivoille, mutta lähentymisprosessin hitauden takia siihen kuitenkin päädyttiin. Euro
otettiin käyttöön tilivaluuttana 1.1.1999 ja
käteisvaluuttana 1.1.2002. Syynä siihen, että
euron käyttöönotto tili- ja käteisvaluuttana
porrastettiin keskenään, oli eurokäteisen tuotannon ja jakelun vaatiman ajan ohella myös
tarve kerätä kokemusta eurosta laskennallisena
valuuttana ennen kuin kaikkia yli 300:aa miljoonaa euroalueen kansalaista koskeva eurokäteinen laskettaisiin liikkeeseen.

Suuren yleisön, kaupan ja pankkisektorin
ohella tuleva rahanvaihdon ajankohta vaikutti myös rahankuljettajien ja erilaisten käteistä hyväksyvien automaattien valmistajien ja
operoijien suunnitelmiin. Paine päivämäärän
kiinnittämiseen kasvoi koko ajan, koska eri osapuolet halusivat valmistautua rahanvaihtoon
huolellisesti. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua, ja esimerkiksi kaupan alan Eurooppa-tason
eturyhmä Eurocommerce esitti heinäkuun 1996
raportissaan, että 1. tammikuuta on huonoin
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mahdollinen ajankohta vähittäiskaupan kannalta.
Yleensä keskuspankit laskevat uuden setelimallin liikkeeseen ajankohtana, jolloin setelistön liikkeessä oleva määrä on pieni. Silloin
vaihdosta selvitään pienimmillä mahdollisilla
resursseilla. Tällaisia ajankohtia ovat esimerkiksi helmi–maaliskuu tai loka–marraskuu.
Sen sijaan vuodenvaihteessa, pääsiäisen aikaan
ja kesäisin seteleiden liikkeessä olevassa määrässä on kausihuippuja matkailun takia ja joulun
aikaan myös joululahjojen oston takia.
Vuodenvaihde on kaupan ja pankkien kannalta huono ajankohta erilaisten inventaarioiden, vapaapäivien ja tilien päättämiseen liittyvien ylimääräisten tehtävien vuoksi sekä joulun
jälkeen alkavien kaupan alennusmyyntien takia.
Näistä syistä myös seteliryhmän enemmistö oli
vuodenvaihdetta vastaan ja piti parempana esimerkiksi syys–lokakuuta 2001 tai helmikuuta
2002, joka olisi ollut Eurooppa-neuvoston asettaman takarajan toisella puolella.
Päivämäärällä 1.tammikuuta 2002 oli kuitenkin myös hyvät puolensa. Se oli kalenterivuoden ensimmäinen päivä, jolloin myös
tilivuosi yleensä alkaa, mikä helpotti julkishallinnon valmistautumista. Edellä mainituista
huonoista puolista huolimatta EMIn neuvosto valitsi marraskuussa 1997 päivämäärän
1.1.2002 lopulta sopivimmaksi liikkeeseenlaskupäiväksi. Päätöksen seurauksena eurosetelit
laskettiin liikkeeseen kolme vuotta sen jälkeen,
kun euro oli otettu käyttöön tilivaluuttana.
Suurelle yleisölle euron käyttöönotto ajoittuikin juuri eurokäteisen liikkeeseenlaskuun,
koska vasta silloin euro tuli ihmisille käsin kosketeltavaksi ja tuotteiden kaksoishinnoittelulla

aloitetut hintamerkinnät konkretisoituivat eurokäteisen käytön myötä.
Madridissa joulukuussa 1995 kokoontunut
Eurooppa-neuvosto päätti aikanaan myös, että
euro ja kansalliset rahat olisivat liikkeessä rinnakkain enintään kuuden kuukauden ajan. Tästä
kuuden kuukauden enimmäisajasta keskusteltiin
eri sidosryhmien kanssa moneen otteeseen ja
arvioitiin rinnakkaiskäytölle varatun ajanjakson
hyviä ja huonoja puolia. Lyhyempi rinnakkaisajanjakso vähentäisi pankeille, vähittäiskaupalle
ja kuluttajille koituvia käsittelykustannuksia.
Sen sijaan pidempi ajanjakso helpottaisi erilaisten myyntiautomaattien muuttamista niin,
että ne toimisivat uuden rahayksikön mukaisilla
seteleillä ja kolikoilla. Pidempää ajanjaksoa kannattivat myös kuluttajaviranomaiset ja -järjestöt,
jotka katsoivat sen helpottavan kuluttajien tottumista uuteen rahayksikköön.
Näiden pohdintojen myötä Ecofin-neuvosto (eli EU:n talous- ja valtiovarainministerit)
päätti marraskuussa 1999 lyhentää enimmäissiirtymäkautta siten, että eurojen ja kansallisten rahojen rinnakkaiskäyttö sai kestää neljästä
viikosta kahteen kuukauteen. Lisäksi pankit
vaihtaisivat kansallisia rahoja euroiksi sen jälkeenkin, mutta kansalliset rahat eivät olisi enää
laillisia maksuvälineitä kahden kuukauden rinnakkaiskäytön päätyttyä.
Tuossa yhteydessä Ecofin-neuvosto pääsi
yhteisymmärrykseen käteisrahan vaihdon menettelytapojen pääpiirteistä ja antoi seuraavan
julkilausuman:
◆◆ Jäsenvaltiot tekevät parhaansa varmistaakseen, että suurin osa käteismaksuista voidaan
suorittaa euroina kahden viikon kuluessa vuoden 2002 alusta.
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◆◆ Rahoituslaitoksille ja eräille muille toimi-

joille pitäisi toimittaa eurokäteistä ennakkoon,
jotta tammikuun 2002 ensimmäisinä päivinä
olisi riittävästi euroseteleitä ja kolikoita liikkeessä.
◆◆ Pieniä määriä eurokolikoita voidaan toimittaa yleisön ja etenkin erityisryhmien saa-

taville joulukuun 2001 jälkipuoliskolla, jotta
kansalaiset voisivat tutustua uusiin kolikoihin ja jotta käteisrahan vaihto sujuisi joustavasti.
Nämä menettelytavat antoivat mahdollisuuden
toteuttaa käteisrahan vaihdon jokaisen maan
olosuhteisiin parhaiten sopivalla tavalla.

EMI ja EKP tapasivat keskeiset sidosryhmät
puolivuosittain syksystä 1997 lähtien
Seteliryhmälle oli alusta alkaen selvää, että
euroseteleiden liikkeeseenlaskuun liittyvät
kysymykset tuli käsitellä yhteistoiminnassa
sidosryhmien kanssa. Tässä tarkoituksessa
jo lokakuussa 1997 – yli neljä vuotta ennen
eurorahojen liikkeeseenlaskua – järjestettiin
ensimmäinen Euroopan tason sidosryhmätapaaminen Frankfurtissa. Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin pankkisektorin kanssa
mahdollisuuksista yksinkertaistaa eurorahojen
vaihtoa, seteleiden aitoustekijöiden testaamista
ja rahanvaihdon logistisia haasteita.
Näitä tapaamisia (Third Party meetings)
järjestettiin puolivuosittain ja niihin kutsuttiin
Euroopan kolmen pankkialan yhdistyksen,
rahankuljettajien järjestön, myyntiautomaattialan kolmen yhdistyksen, vähittäiskaupan,

kahden kuluttajajärjestön sekä pienen ja keskisuuren teollisuuden järjestön edustajat. Monet
poikkeukselliset toimenpiteet, jotka olivat tarpeen eurorahanvaihdon helpottamiseksi, kuten
rahojen ennakko- ja edelleenjakelu ja mahdollisuus testata euroseteleitä jo puolitoista vuotta
ennen niiden liikkeeseenlaskua, nousivat esiin
näissä keskusteluissa.
Tapaamisia on jatkettu myös rahanvaihdon
jälkeen, mutta sittemmin järjestelyt on hoidettu yhdessä Euroopan komission kanssa ja kokoukset on pidetty vuorotellen Brysselissä ja
Frankfurtissa.
Näiden monenkeskisten tapaamisten ohella
EMIllä ja EKP:llä oli säännöllisiä kahdenkeskeisiä tapaamisia muun muassa Euroopan sokeain liiton kanssa.

Liikkeeseenlaskua varten
tarvittavat eurosetelimäärät arvioitiin säännöllisesti
Ennen euroseteleiden tuotannon aloittamista
tuli olla suhteellisen hyvä käsitys siitä, kuinka
paljon seteleitä tarvittaisiin liikkeeseenlaskua

ja ensimmäisen vuoden tarpeita varten. Määrien arvioimisessa käytettiin seuraavaa luokittelua:
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1. Liikkeessä olevien kansallisten seteleiden
vaihtoon tarvittavat eurosetelit.
2. Tarvittavat logistiset eli käyttövarastot,
joiden koko riippui keskuspankin konttoreiden määrästä ja niiden välimatkoista.
Logistisilla varastoilla katetaan setelien
kysyntä normaalioloissa ja niihin sisältyvät
ennakoidut kausiluonteiset kysyntähuiput.
Näitä varastoja käytetään korvaamaan kierrosta palautuneita huonokuntoisia seteleitä, jotka poistetaan. Mitä enemmän konttoreita keskuspankilla on, sitä suuremmat
logistiset varastot se tarvitsee, sillä kaikkien
konttoreiden on voitava vastata eriarvoisten
setelien kulloiseenkin tarpeeseen.
3. Strategiset varastot, jotka olivat tarpeen seteleiden kysynnän tai tarjonnan häiriöiden,
kuten lakkojen, luonnonmullistusten, tuotantohäiriöiden tai vastaavien, takia. Näihin
varastoihin joudutaan turvautumaan myös,
jos jollakin kansallisella keskuspankilla on
vajaus jonkin seteliarvon logistisissa varastoissa, eivätkä muiden keskuspankkien
varastojen ylimäärät riitä kattamaan tätä
vajausta.
Kansalliset keskuspankit arvioivat omat eurosetelitarpeensa sekä käyttöönottovaihetta että
loppuvuotta 2002 varten. Ensimmäisen kerran
setelitarve arvioitiin jo vuonna 1998, ja EKP
tiedotti arvioinnin perusteella, että vuoden
2002 alkuun mennessä tarvittiin 13 miljardia
euroseteliä.1 Tuossa vaiheessa kyseessä oli 11
maan arvioitu tarve, sillä päätös Kreikan liittymisestä euroalueeseen tehtiin vasta vuonna
2000.
Setelien määrää koskeva ennuste laadittiin
säännöllisesti ja sitä tarkennettiin sitä mukaa

kuin saatiin lisää tietoa esimerkiksi siitä, mitkä
setelit kussakin maassa suunniteltiin käteisautomaattiseteleiksi, joihin kohdistuu yleensä
suurin kysyntä. Tuotantoon liittyviä suunnitelmia sopeutettiin vastaavasti.
Euroseteleiden liikkeeseenlaskuvaihetta
varten painetuilla seteleillä pyrittiin korvaamaan liikkeessä olevat kansalliset setelit. Koska
yksittäisten euroseteleiden arvot eivät yleensä
täsmälleen vastanneet kansallisten seteleiden
arvoja, kukin kansallinen keskuspankki pyrki
arvioimaan, millä euroseteliarvolla käyttäjät
korvaisivat jonkin tietyn kansallisen seteliarvon, korvautuisivatko jotkin kansallisista seteleistä eurokolikoilla ja mikä olisi arvoltaan
suurten eurosetelien vaikutus euroseteleiden
kysyntään. Vaikka kuudessa euromaassa oli
käytössä arvoltaan suuria kansallisia seteleitä,
oli esimerkiksi Espanjan suurin seteli, 10000
pesetaa vain noin 60 euroa ja Portugalin 10000
escudoa vain noin 50 euroa. Siten näissä maissa oli vaikea arvioida arvoltaan suurien eli 100,
200 ja 500 euron seteleiden kysyntää.2
Setelien kansallisen kysynnän lisäksi oli
arvioitava eurosetelien kysyntää alueen ulkopuolisissa maissa. Saksan markan, Ranskan
frangin ja Itävallan šillingin määräisiä seteleitä
käytettiin myös näiden maiden ulkopuolella.
Esimerkiksi Saksan markan määräisistä seteleistä oli arvomääräisesti noin kolmasosa Saksan
ulkopuolella erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan
maissa.3 Näin ollen oli pyrittävä arvioimaan,
kuinka suuri osa näistä seteleistä vaihdettaisiin euroseteleiksi ja vaihdettaisiinko osa niistä
muissa euroalueen maissa. Saksan markat olivat dollarin ohella suosittuja myös Venäjällä,
ja Suomen Pankin oli sen takia varauduttava
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omien tarpeiden ohella myös itärajan takaa tulevaan euroseteleiden kysyntään.4
Vuonna 2001 EKP:n neuvosto päätti ensivaiheen tuotannon määräksi 14,9 miljardia euroseteliä (arvomääräisesti yli 633 miljardia euroa), josta 9–10 miljardia seteliä oli tarkoitettu
korvaamaan liikkeessä olevat kansalliset setelit.
Loput, noin 5 miljardia euroseteliä, varattiin
loppuvuoden 2002 logistisia tarpeita varten.
Liikkeeseenlaskuvaiheen tarvearvio perustui
vuoden 2000 lopussa liikkeessä olleiden kansallisten setelien määrään (11,7 miljardia seteliä).
Suomen Pankin osuus ensimmäisen vaiheen
tuotantomäärästä oli 225 miljoonaa seteliä.
Osa kansallisista seteleistä korvautui eurokolikoilla, ja vuoden 2002 lopussa oli liikkeessä 8,2 miljardia euroseteliä. Siten keskuspankeilla oli vuoden 2002 lopussa ennakoitua
suuremmat varastot euroseteleitä. Tämä oli
kuitenkin vain lyhytkestoinen ongelma, sillä
vuoden 2013 loppuun mennessä euroseteleiden liikkeessä oleva määrä oli kasvanut 16,5
miljardiin seteliin.
Ensimmäisen vaiheen tuotantomäärän
ohella EKP:n neuvosto päätti alkuvuonna
2001 valmistaa euroseteleitä mahdollisten tuotanto-ongelmien tai yksittäisten seteliarvojen
ennakoimattoman kysynnän varalta. Yhteensä
varalle painettiin 1,9 miljardia euroseteliä (lähinnä yleisimmin maksuissa käytettäviä 5, 10,
20, 50 ja 100 euron seteleitä). EKP osti varalle

painetut eurosetelit ryhmältä eurooppalaisia
setelipainoja, joilla oli ylimääräistä kapasiteettia. Eurosetelien käyttöönottoa edeltäneinä
kuukausina monet pankit tilasivat ennakoitua
enemmän arvoltaan pieniä seteleitä, ja tässä
tilanteessa nämä varalle painetut setelit olivat
tarpeen. Kansalliset keskuspankit tilasivat niistä marraskuun 2001 ja tammikuun 2002 välillä
noin 30 % eli yli 500 miljoonaa kappaletta 5 ja
10 euron seteleinä. Loppuosa siirrettiin eurojärjestelmän strategiseen varastoon.
Arvoltaan pienten euroseteleiden ennakoitua suurempi kysyntä juuri ennen rahanvaihdon käynnistymistä johti varalle painettujen
seteleiden ohella toiseen varotoimenpiteeseen
eli euroseteleiden varastojen yhteishallintaan.
Sen mukaan kaikki kansalliset keskuspankit sitoutuivat auttamaan toisiaan siten, että niiden
mahdolliset ylimääräiset setelivarastot olivat
muiden keskuspankkien käytettävissä, mikäli
äkillistä tarvetta ei kyettäisi täyttämään varalle painettujen setelien varastosta. Tämän takia
kansalliset keskuspankit päivittivät joulukuussa 2001 ennusteensa helmikuun 2002 lopussa
tarvitsemiensa eurosetelien enimmäismääristä. Näiden sekä 1.1.2002 jälkeen liikkeeseen
laskettujen eurosetelien määrää koskevien
päivittäisten tietojen avulla EKP pystyi seuraamaan eurosetelien kysyntää ja tarjontaa
rahanvaihdon onnistumisen kannalta ratkaisevina päivinä.
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◆ Euroseteleiden tuotantovalmistelut ja laajamittaisen tuotannon käynnistäminen ◆

Euroseteleiden tuotannon valmistelu käsitti useita eri vaiheita
Eurojärjestelmän näkökulmasta eurokäteisen
käyttöönotossa oli kolme mittavaa haastetta.
Niistä ajallisesti ensimmäinen oli teollinen eli
yli 16 miljardin eurosetelin tuotanto. Toinen
haaste oli logistinen eli rahanvaihdon toteutus
yhdessä pankkien, arvokuljetusyritysten, vähittäiskaupan ja automaattialan kanssa. Kolmas
haaste oli viestinnällinen eli uusien maksuvälineiden ja rahanvaihdon menettelytapojen
tekeminen tutuksi jokaiselle euroalueen kansalaiselle ja rahankäsittelyn ammattilaiselle.
Ennen kuin euroseteleiden valmistuksessa
päästiin varsinaiseen laajaan tuotantoon, jou-

duttiin käymään läpi monta valmisteluvaihetta.
Nämä olivat tarpeen erityisesti sen takia, että
painamiseen tulisi osallistumaan useita setelipainoja, olihan lähes kaikilla EU-mailla oma
setelipainonsa. Toisaalta useiden setelipainojen
käyttö oli tarpeen sen takia, että seteleiden painamiseen tarvittaisiin poikkeuksellisen paljon
kapasiteettia. Monet asiantuntijat pitivät mahdottomana, että yli kymmenessä setelipainossa
pystyttäisiin valmistamaan laadultaan yhdenmukaisia seteleitä, kun se aikaisempien kokemusten perusteella oli vaativaa, vaikka seteleitä
painettiin vain kahdessa eri setelipainossa.

Koesetelillä testattiin
setelipainojen kykyä painaa tasalaatuisia seteleitä
Niin sanottu koeseteli, jonka avulla eri setelipainoissa kokeiltiin euroseteleille suunniteltujen aitoustekijöiden painamista, oli tuotannon
ensimmäinen valmisteluvaihe. Euroseteleitä
suunniteltiin painettavan hyvinkin toisistaan

poikkeavilla menetelmillä, kuten rotaatio- ja
arkkipainolla, joista ensin mainittuun setelipaperi syötetään suurelta paperirullalta, kun taas
arkkikoneisiin valmiiksi leikattuina paperiarkkeina. Vastaavasti setelipaperin valmistuksessa
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Ennen kuin varsinaisista euroseteleistä ryhdyttiin valmistamaan testipainatuksia, kaikkien euroseteleiden valmistamiseen
mahdollisesti osallistuvien setelipainojen valmiuksia testattiin ns. koesetelin avulla. Koesetelinä käytettiin perinteistä muotokuvaseteliä, johon kuitenkin sisällytettiin euroseteleihin siinä vaiheessa suunnitellut aitoustekijät, jotka edellyttivät useilta
setelipainoilta uusien menetelmien käyttöä.

käytettiin erilaisia menetelmiä, ja osa euroseteleihin suunnitelluista aitoustekijöistä oli mahdollista lisätä joko paperinvalmistuksen tai painamisen yhteydessä.
Paino- ja tuotantomenetelmien erilaisuuden takia koesetelin painaminen oli tärkeä vaihe, jonka avulla varmistettiin, että setelipainot
kykenivät valmistamaan riittävän tasalaatuisia
seteleitä. Koesetelin painaminen aloitettiin alkuvuodesta 1997, jotta mahdolliset ongelmat
voitaisiin selvittää riittävän varhain. Koeseteleiden painamisessa käytettiin kaikkia tuotantotekniikoita, joita oli tarkoitus käyttää itse
eurosetelien tuotannossa. Koesetelit sisälsivät

myös kaikki aitoustekijät, joiden siinä vaiheessa oli ajateltu sisältyvän euroseteleihin, mutta
koeseteleiden ulkoasu, pääväriltään ruskea, oli
erilainen, koska siitä oli sovittu jo ennen suunnittelukilpailun päättymistä. Koesetelin keskeinen kuva-aihe oli muotokuva, joka toistui myös
vesileimassa.
Koesetelien tuotantoon osallistui kymmenen setelipainoa ja kahdeksan setelipaperia
valmistavaa tehdasta. Osa setelipainoista käytti
tuolloin ensimmäisen kerran silkkipainotekniikkaa optisesti muuttuvan värin painamiseen
ja kuumaliimaustekniikalla foliokoneen avulla
kiinnitettyjä hologrammeja.
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Tervakosken paperitehdas, joka oli vuosikymmenten ajan toimittanut Suomen Pankille
markkaseteleihin paperin, osallistui koetuotantoon, mutta ei enää seuraaviin eurosetelituotannon testivaiheisiin. Setelipaperin osuus tehtaan
tuotannossa oli erittäin vaatimaton, eikä uusi
markkinatilanne enää tukenut investointeja.
Sekä paljain silmin nähtäviä että koneella
luettavia koeseteleiden ominaisuuksia testattiin laboratoriossa ja samoin myös setelien
kestävyyttä erilaisin rasitustestein. Vastaavasti

keskuspankit testasivat koeseteleitä huippunopeilla, yli 40 seteliä sekunnissa käsittelevillä lajittelukoneilla. Näillä koneilla tarkistetaan, että
keskuspankkeihin kierrosta palautuneet setelit
ovat aitoja ja riittävän hyväkuntoisia, jotta ne
voidaan lajitella uudelleen kiertoon.
Eri setelipainoissa painettujen koeseteleiden testauksessa ilmeni vähemmän eroja kuin
ennalta odotettiin. Havaittuja eroja vähennettiin entisestään tarkistamalla teknisiä määrittelyjä ja hienosäätämällä setelipainojen laitteita.

Hologrammit kiinnitetään seteliarkkeihin Setecissä kuumaliimaustekniikalla foliokoneen avulla.

Setelit lajitellaan keskuspankeissa huippunopeilla lajittelukoneilla. Lajittelukoneen tunnistimet tarkistavat seteleiden kunnon
ja aitouden.

Koetuotannon jälkeen valmistettiin painolaatat,
painettiin esituotanto ja perustettiin laadunhallintajärjestelmä
Koesetelistä saatujen kokemusten pohjalta
EMIn neuvosto hyväksyi helmikuussa 1998
eurosetelien yleiset määrittelyt, jotka käsittivät seteleiden ulkoasun ja aitoustekijöiden
ominaisuudet. Niiden hyväksymisen jälkeen
aloitettiin kunkin seteliarvon originointi. Seteleiden valmistuksessa originoinnilla tarkoitetaan seteleiden ulkoasun muuntamista digitaalisiksi tiedostoiksi, filmeiksi ja painolaatoiksi
eri painovaiheita varten. Kunkin seteliarvon
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originointimateriaaalista vastasi yleensä kaksi
setelipainoa siten, että toinen vastasi setelin
etusivusta ja toinen sen takasivusta. Nämä setelipainot toimittivat sitten tarvittavat materiaalit muiden setelipainojen käyttöön. Näin
painolevyt valmistettiin käyttämällä vain yhtä
originointiaineistoa. Useimmille setelipainoille tämä oli uusi ja haasteellinen työskentelytapa, sillä aiemmin ne olivat vastanneet itse seteleidensä originoinnista.
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Euroseteleiden originointiin osallistui kaikkiaan kymmenen setelipainoa. Originoinnin
aikataulu oli vaativa, sillä siihen oli varattu vain
kuusi kuukautta, jona aikana oli – teknisten kysymysten ohella – koordinoitava työ menetelmiltään toisistaan poikkeavien setelipainojen
kesken.
Syyskuussa 1998 käynnistettiin euroseteleiden esituotanto. Esituotannossa painettiin
useita miljoonia euroseteleitä todellisissa tuotanto-olosuhteissa. Tällä menettelyllä oli useita
tavoitteita. Sen tarkoituksena oli tarkistaa, että
originointi noudatti seteleiden yleisiä määrittelyjä, joita myös pyrittiin kehittämään edelleen
esituotannon avulla. Lisäksi sen avulla luotiin
seteleiden hyväksymismenettely ja varmistet-

tiin, että laadunhallintajärjestelmä takasi seteleiden yhdenmukaisuuden.
Jokaisesta seteliarvosta valmistettiin erä
seteleitä vähintään kahdessa setelipainossa.
Koska 20 euron setelistä odotettiin käteisautomaattisetelinä tulevan erittäin suosittu, valmistettiin sitä yhdeksässä setelipainossa, muun
muassa Setecissä, joka oli valmistanut Suomen
markkasetelit lähes 100 vuoden ajan. EKP:n
neuvosto hyväksyi tehtyjen koevedosten perusteella osan seteliarvoista joulukuun 1998
puolivälissä ja osan alkuvuodesta 1999.
Alkuvuonna 1999 kansalliset keskuspankit
ja EKP tarkistivat yksityiskohtaisesti laboratoriotutkimuksissa ja keskuspankkien lajittelukoneilla sekä seteleiden visuaaliset yksityiskohdat

Hologrammin alkuperäiskappale katosi lennon aikana
Originointivaiheessa sattui erikoinen tapaus. Kun originointimateriaalia siirrettiin toukokuussa 1998 tuotantolaitoksesta toiseen, euroseteleihin suunnitellun hologrammin alkuperäiskappale katosi lennolla Pariisista
Müncheniin. Sitä ei löytynyt määräpaikasta, ja koska
Ranskan ja Saksan poliisin tutkimusten perusteella ei
ollut varmuutta, oliko hologrammi vain hävinnyt ja joutunut jätteiden joukkoon vai oliko se varastettu, hologrammi oli originoitava uudelleen. Hologrammin alkuperäiskappaleen joutuminen varkaan haltuun olisi ai
heuttanut huomattavan väärennösriskin.
Tässä tapauksessa osoittautui onneksi onnettomuudessa, että hologrammi jouduttiin originoimaan

uudelleen, sillä asiantuntijat eivät olleet olleet täysin tyytyväisiä alkuperäiseen originointiin, joka aikataulusyistä oli kuitenkin jouduttu hyväksymään.
Koska hologrammi oli nyt pakko uusia, aikataulua
voitiin hyvällä syyllä siirtää ja lopputulokseen oltiin paljon tyytyväisempiä kuin alkuperäiseen originointiin. Lisäksi uusi hologrammi poikkesi aikaisemmasta, joten katoamisesta ei seurannut turvariskiä
euroseteleille.
Häviäminen johti kuitenkin euroseteleiden ja niiden originointimateriaalien turvakuljetuksia koskevien
sääntöjen tiukentamiseen, jotta vastaavat haaverit pystyttiin estämään myöhemmin.
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että niiden ominaisuudet. Omien testiensä ja
tarkistustensa ohella kukin setelipaino toimitti
150 000 seteliä kustakin painamastaan seteliarvosta toisten setelipainojen laboratorioiden
tutkittaviksi. Joitakin teknisiä yksityiskohtia
tarkistettiin tässä yhteydessä, mutta kaiken
kaikkiaan testit vahvistivat, että setelipainot
kykenivät valmistamaan vaadittujen normien
mukaisia seteleitä.
Laajamittaisen tuotannon käynnistämistä
varten kustakin seteliarvosta valmistettiin vertailuarkki ja kansio esimerkkiseteleitä, joiden
avulla setelipainot pystyivät tarkistamaan, että
valmistetut setelit täyttivät niiden hyväksymiselle asetetut kriteerit. Lisäksi kaikkia seteliarvoja koskevista yleisistä määrittelyistä kehitettiin setelikohtaiset noin 200 sivun laajuiset
yksityiskohtaiset tekniset määrittelyt, jotka
sisälsivät numeroaineistoa, kuvioita ja piirroksia sekä kuvaukset kemiallisista ja mekaanisista
testeistä, joiden avulla tarkistettiin, miten setelit kestivät auringonvaloa, pesua, repimistä,
taittamista jne.
Esituotannon aikana luotiin myös euroseteleiden laadunhallintajärjestelmä. Se käsitti

yksityiskohtaiset menettelytavat ”eurosetelipainoille” seteleiden hyväksymiseksi eri tuotantovaiheissa. Menettelyt perustuivat kansainvälisiin
laadunvalvontastandardeihin ja tuotantoerien
tilastolliseen tarkastukseen. Näiden perusteella
oli mahdollista poistaa setelit, jotka eivät vastanneet vaadittuja teknisiä määrittelyjä. Ei ollut
tärkeää varmistaa ainoastaan, että setelien ulkoasu oli yhtenäinen vaan myös, että setelit olivat
käypiä lajittelukoneisiin ja käteis- sekä myyntiautomaatteihin koko euroalueella.
Osana laadunvalvontajärjestelmää EKP:n
asiantuntijat arvioivat jokaisen setelipainon
ensimmäiset seteliarkit kunkin seteliarvon tapauksessa ja kussakin tuotantovaiheessa lähtien
setelipaperin valmistuksesta. EKP:n asiantuntijat vertasivat tuotantoarkkeja vertailuarkkeihin ja myönteisessä tapauksessa antoivat
hyväksyntänsä tuotannon käynnistämiseksi.
Kaikkiaan EKP:n asiantuntijat tekivät setelipainoihin ja paperitehtaisiin yhteensä 170 hyväksymiskäyntiä.
Koe- ja esituotannon jälkeen kaikki alkoi
olla valmista laajamittaisen tuotannon käynnistämistä varten.

Laajamittainen eurosetelituotanto käynnistyi kesällä 1999
Euroseteleiden laajamittaisen tuotannon järjestelyitä suunniteltaessa seteliryhmä harkitsi pitkään, olisiko tuotanto parempi järjestää siten,
että kukin kansallinen keskuspankki painattaisi
euroseteleitä vain omiin tarpeisiinsa, vai siten,
että muutama setelipaino keskittyisi aina yhteen
seteliarvoon ja setelit toimitettaisiin sitten kaikille euroalueen keskuspankeille kunkin tarpei-

den mukaisesti. Jälkimmäisessä menetelmässä
– jota kutsuttiin tuotannon poolaukseksi – voitaisiin käyttää hyväksi suurtuotannon etuja ja
lisäksi seteleiden yhtenäistä laatua olisi helpompi koordinoida. Toisaalta liikkeeseenlaskuvaiheessa tarvittavan valtavan setelimäärän jakelu
aiheuttaisi lisäpaineita kuljetuskapasiteetille ja
lisäksi huomattavia jakelukustannuksia.
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keskuspankki päättäisi itsenäisesti, missä sen
tarvitsemat setelit painetaan. Tältä pohjalta
keskuspankit saattoivat tehdä keskenään myös
kahdenvälisiä sopimuksia.
Osa keskuspankeista painatti kaikki seteliarvot yhdessä setelipainossa ja osa teki kahdenvälisiä sopimuksia keskenään. Keskuspankkien
väliset sopimukset koskivat varsinkin arvoltaan
suurimpia eli 200 ja 500 euron seteleitä, joita
tarvittiin pienemmät määrät ja jotka oli siten
tehokkaampaa painaa suurina erinä. Suomen
Pankki tilasi setelinsä pääosin Seteciltä, mutta

osan 50 euron seteleistä pankki tilasi englantilaiselta De La Rue -yhtiöltä. Kun kaikki seteliarvot
ja niitä painaneet setelipainot sekä niiden asiakkaina olleet keskuspankit otetaan huomioon,
muodostui kaikkiaan 70 eri yhdistelmää.
Setelipaperin tuotanto alkoi alkuvuodesta
1999. Paperia valmistettiin yhteensä yhdeksässä paperitehtaassa eri puolilla Eurooppaa.
Ensimmäiset setelipainot, jotka käynnistivät koneensa kesällä 1999 euroseteleiden laajamittaisen tuotannon aloittamiseksi, sijaitsivat
Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa,

Euroseteleiden paperia valmistettiin yhdeksässä eri paperitehtaassa.
Setelipaperin valmistusta paperitehtaassa.

Lisäongelmana poolausvaihtoehdossa oli se,
ettei tuotantomääriä voitu jakaa keskuspank
kien kesken ennen kuin olisi saatu tieto euron
käyttöön ottavista maista. Onneksi koeseteli ja
euroseteleiden esituotanto olivat osoittaneet,
että kaikki osallistuneet setelipainot pystyivät
tuottamaan teknisten määrittelyjen mukaisia
seteleitä. Siten tekniset syyt eivät edellyttäneet
tuotannon poolausta. Näillä perusteilla EKP:n
neuvosto päätti ensimmäisessä kokouksessaan
kesäkuussa 1998, ettei tuotantoa ensi vaiheessa keskitettäisi, vaan kukin kansallinen

Setelipainot tarvitsivat suuren määrän setelipaperia ennen
kuin euroseteleiden laaja tuotanto voitiin käynnistää. Kuvassa puuvillapaaleja noudetaan varastosta paperitehtaaseen
Ranskassa.
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Seteliväritynnyreitä Setecin käytävällä. Paperin lisäksi myös muita raaka-aineita tarvittiin suuret määrät painamista varten.
Euroseteleiden tuotannon läpivienti asetetussa aikataulussa toi haasteita setelipainoille, ja alkuvaiheessa piti tarkistaa yksityiskohtaisesti, että painojälki täytti asetetut vaatimukset. Kuvassa Itävallan keskuspankissa tarkistetaan ensimmäisten 10
euron seteleiden tuotantoarkkien offsetpainatusta.
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Ylempi kuva vasemmalla ja alempi kuva: 10 euron seteliarkkien laadun tarkistusta ja setelipakkausten viimeistelyä Setecissä.
Ylempi kuva oikealla: 50 euron setelin offsetpainokoneen telat. Offsetpainokoneessa painetaan setelien molemmat puolet
samanaikaisesti.
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Setec (FI)

Euroseteleiden painamisen osallistui kaikkiaan 15 setelipainoa euromaista ja Isosta-Britanniasta.

Ranskassa ja Saksassa. Seuraavien kuukausien
aikana myös muut setelipainot aloittivat euroseteleiden tuotannon, kukin oman aikataulunsa mukaisesti. EKP seurasi kuukausittain
tuotanto-ohjelman toteutumista ja tarkisti
varasuunnitelmat. Kaiken kaikkiaan seteleiden
tuotantomäärät saavutettiin aikataulussa.
Osana laadunvalvontajärjestelmää vertailusetelit tuotettiin siinä setelipainossa, joka
EKP:n hyväksyttyä tuotannon käynnistymisen
aloitti tietyn seteliarvon painamisen ensimmäisenä. Näitä vertailuseteleitä muut setelipainot
käyttivät sitten hyväksyttävän setelin mallina.
Joissakin setelipainoissa tuotettiin vielä viimeiset kansallisten seteleiden erät ennen kuin
siirryttiin euroseteleiden tuotantoon. Suomessa Setec toimitti viimeiset 20 ja 50 markan sete-

leiden erät Suomen Pankille 25. elokuuta 1999
ja ensimmäisen eurosetelierän – eli erän 100
euron seteleitä – helmikuussa 2000.
Kreikka otti euron käyttöön tilivaluuttana
1.1.2001, ja siellä eurosetelien tuotanto aloitettiin vuoden 2000 lopulla.
Ensimmäisessä vaiheessa euroseteleitä valmistettiin 15 setelipainossa. Näistä kolme sijaitsi Saksassa, kaksi Ranskassa ja yksi kussakin
muussa euroalueen maassa Luxemburgia lukuun ottamatta. Lisäksi yksi setelipaino sijaitsi
euroalueen ulkopuolella eli Isossa-Britanniassa. Setelipainoista kuusi oli osa keskuspankkia (Belgiassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa,
Kreikassa ja Ranskassa). Suomen Pankki oli
myynyt 60 % Setecin osakekannasta ulkopuolisille sijoittajille vuonna 1998 ja oli siten
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Euroseteleitä valmistettiin setelipainoissa erilaisin menetelmin, mikä entisestään lisäsi seteleiden yhtenäisen laadun
haastetta. Ranskan keskuspankin setelipaino käytti arkkipainatuksen ohella myös rotaatiopainatusta, jossa setelipaperi syötetään painokoneeseen suurelta paperirullalta ja eri
painovaiheet toteutetaan samassa koneessa peräkkäin ja
setelit leikataan arkeiksi vasta painamisen loppuvaiheessa.

Setecin vähemmistöosakas. Vastaavasti portugalilainen Valora oli Portugalin keskuspankin
ja yksityisen De La Rue -yhtiön yhteisyritys.
Kaksi setelipainoista oli valtion omistuksessa:
saksalainen Bundesdruckerei, jonka Saksan
valtio myi vuonna 2000 yksityisille sijoittajalle ja osti vuonna 2009 takaisin, sekä toisena
espanjalainen Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre. Lisäksi jo mainittu englantilainen
De La Rue, saksalainen Giesecke & Devrient
(joka painoi sekä Leipzigissa että Münchenissä
euroseteleitä), alankomaalainen Joh. Enschedé
ja ranskalainen Oberthur olivat yksityisessä
omistuksessa.
Kun euroseteleiden tuotanto oli käynnistynyt useassa setelipainossa, eri painojen tuottamia seteleitä oli mahdollista verrata keskenään.
Eurojärjestelmän laatuasiantuntijat kokoontuivatkin arvioimaan visuaalista yhdenmukaisuutta. Vaikka seteleissä havaittiin vähäisiä eroja,
johtopäätöksenä oli, että eri ”painojen näytesetelit näyttivät hyvin samannäköisiltä jopa asiantuntijaryhmän kriittisten silmien alla”.

Mittavaa tuotantoa ei haluttu kutsua massatuotannoksi
Kun seteliryhmässä valmisteltiin euroseteleiden tuotannon käynnistämistä, siihen sisältyi useita vaiheita.
Ensin oli koetuotanto (test production), sen jälkeen
esituotanto (zero production) ja lopuksi oli tarkoitus
siirtyä massatuotantoon (mass production). Kun viime
mainitun käynnistäminen tuotiin EKP:n neuvoston käsiteltäväksi, neuvosto kiinnitti huomiota siihen, että termi massatuotanto antoi väärän kuvan tuotannon luon-

teesta. Vaikka euroseteleitä painettaisiinkin miljardeja
kappaleita, painatus toteutettaisiin erittäin tarkkojen
teknisten määrittelyjen mukaan ja yhteistä laadunhallintajärjestelmää noudattaen. Tällä perusteella neuvosto päätti, että olisi luovuttava massatuotanto-termistä, jota oli jo muutamia kertoja käytetty EKP:n tiedotteissa. Sen sijasta ryhdyttiin puhumaan laajamittaisesta
tuotannosta (large-scale production).1
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Laajamittaisen tuotannon käynnistäminen
– yhtenäisellä tavalla 15 setelipainossa yhdeksän paperitehtaan valmistamalle paperille
ja käyttämällä pariltakymmeneltä eri toimittajilta hankittuja värejä, varmuuslankoja,
hologrammeja ja muita raaka-aineita – oli
ymmärrettävästi melkoinen haaste. Siten oli
odotettavissa, että huolellisesta valmistautumisesta huolimatta ei voitaisi täysin välttyä

yllätyksiltä. Lisäksi oli ilmeistä, että kaikki
euroseteleiden valmistamiseen liittyvät ongelmat saisivat runsaasti huomiota tiedotusvälineissä hankkeen merkittävyyden vuoksi ja
myös sen takia, että monet suhtautuivat varauksin ”europrojektiin”. Muutamat tuotantolaitoksista tulleet ilmoitukset aiheuttivatkin
huolia, mutta tilanteet kuitenkin pystyttiin
ratkaisemaan.

Inhimillinen erehdys
seteleiden valokopiointia ehkäisevän aitoustekijän painamisessa
Toukokuussa 2000, kun euroseteleiden laajamittaisen tuotannon käynnistymisestä oli
kulunut jo lähes vuosi, Saksan keskuspankin
tilaamissa 100 euron seteleissä ilmeni pieni
poikkeama ulkoasussa. Sen merkittävyydestä
käynnistettiin heti keskustelu asiantuntija- ja
myöhemmin päätöksentekotasolla. Vaikka kaikilla euroseteleiden tuotantoprojektiin osallistuvilla setelipainoilla oli sinänsä tavoitteena
onnistuminen, setelihankintojen kilpailuttamisen myötä setelipainojen välille syntyi uusi

kilpailutilanne, mikä lisäsi kilpailijoita koskevien huhujen merkitystä. Siten ei ollut yllättävää,
että eurosetelin ulkoasuongelma vuoti julkisuuteen. Heinäkuun 11. päivänä Saksan valtalehti
Frankfurter Allgemeine Zeitung julisti etusivullaan, että Saksassa valmistettujen 100 euron
seteleiden tuotannossa oli ongelmia.1
EKP julkaisi samana päivänä tiedotteen,
jossa kerrottiin yhden setelipainon tuottamien
seteleiden laatuongelmista. Tiedotteen mukaan kyseisten seteleiden valokopiointia ehkäi-

– 108 –

sevän turvatekijän ulkonäkö poikkesi muiden
setelipainojen tuottamien 100 euron seteleiden
vastaavasta.2 Tämä seteleiden valokopiointia
ehkäisevä aitoustekijä oli kehitetty 1990-luvun
alkupuolella keskuspankkien maailmanlaajuisen yhteistyön tuloksena ja oli sisällytetty myös
euroseteleiden teknisiin määrittelyihin.
Saksan keskuspankki (Bundesbank) vahvisti niin ikään samana päivänä antamassaan
tiedotteessa, että kyseessä olivat Saksassa valmistetut 100 euron setelit, ja toinen Saksan
setelipainoista, Giesecke & Devrient (G&D),
kertoi omassa tiedotteessaan, että kysymyksessä
olivat heidän valmistamansa setelit.3

Luonnollisestikaan eurojärjestelmä ei halunnut laskea liikkeeseen ulkoasultaan poik
keavia seteleitä. Niinpä samoihin aikoihin, kun
asia vuoti julkisuuteen, setelipaino G&D oli jo
löytänyt ratkaisun, miten ulkoasuongelma voitaisiin poistaa ylimääräisen painovaiheen avulla. Näin tähän inhimillisestä erehdyksestä syntyneeseen ongelmaan löytyi toimiva ratkaisu,
ja elokuun lopussa sekä EKP että Bundesbank
saattoivat tiedottaa, että ongelma oli poistettu
päiväjärjestyksestä ilman, että siitä aiheutuisi
ongelmia seteleiden tuotantoaikataulun kannalta.4

Korroosio-ongelmia varmuuslangan metalloinnista
Varmuuslanka kehitettiin seteleihin aitoustekijäksi jo 1930-luvulla Isossa-Britanniassa. Vuosikymmenten kuluessa tätä aitoustekijää kehitettiin siten, että muovin ohella lankoja ryhdyttiin
valmistamaan myös muista materiaaleista. Kun
valmistuksessa käytettiin metallista valmistettuja lankoja, varmuuslankaa pystyttiin lukemaan koneellisesti magneettisten ominaisuuksien perusteella. Se laajensi varmuuslankojen
sovellusaluetta aitoustekijänä. Metalloinnin
osittaisen poistamisen avulla puolestaan tehtiin
varmuuslankojen jäljentäminen vaikeammaksi.
Euroseteleissä käytettiin varmuuslankaa, josta metallointi on osin poistettu. Vuoden 2000
lopulla havaittiin, että yhden valmistajan valmistamissa langoissa metalloinnin poistaminen
aiheutti jonkinlaista korroosiota. Koska varmuuslanka asetetaan seteleihin paperinvalmistuksen yhteydessä, täytyi aluksi selvittää, oliko

langan korroosio seurausta langan valmistuksesta vai paperinvalmistuksen yhteydessä aiheutuneesta reaktiosta. Sen takia kaikkien niiden
setelipainojen painamia seteleitä, joissa oli käytetty kyseisen langanvalmistajan varmuuslankoja, testattiin laboratorioissa. EKP kertoi asiasta
näiden laboratoriotestien aikaan maaliskuussa
2001 neuvoston kokouksen tiedotteessa.5
Testejä varten kehitettiin ns. ikäännyttämismenetelmä, jolla pyrittiin nopeutetusti
jäljittelemään varmuuslangan korroosion kehitystä pidemmän ajan kuluessa. Laboratoriotutkimusten perusteella ilmiö pystyttiin
rajaamaan lähinnä yhden langanvalmistajan ja
yhden paperitehtaan yhden erän tuotantoon.
Siten korroosio-ongelmalla ei ollut laajempaa
vaikutusta euroseteleiden tuotantojärjestelyihin, ja vialliset setelit pysyttiin erottelemaan
seteleiden laaduntarkastuksessa.
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500 euron setelistä puuttui hologrammi
Hologrammit otettiin käyttöön seteleissä
1980-luvun loppupuolella. Suomi oli yksi ensimmäisistä maista ottaessaan setelikinegrammin käyttöön 500 ja 1000 markan seteleissä
marraskuussa 1991. Setecillä olikin euroseteleiden tuotantovaiheessa hologrammien käytöstä
seteleissä enemmän kokemusta kuin useimmilla
muilla setelipainoilla. Tästä huolimatta Suomen
Pankki joutui tiedottamaan tammikuun 4. päivänä 2002 – eli pian rahanvaihdon jälkeen – että
Vihdin Nummelasta oli löytynyt viallinen 500
euron seteli, josta puuttui hologrammi. Seteliä
tarkemmin tutkittaessa varmistui, että kyseessä ei
ollut väärennös, vaan hologrammi oli jäänyt kiinnittämättä setelin valmistusvaiheessa Setecissä.6
Tapahtuma sai Suomen Pankin tiedottamisen jälkeen huomattavasti julkisuutta Suomessa. Kun vielä asiantuntijat arvioivat, että viallisesta setelistä voisi tulla keräilyharvinaisuus,
tämä johti moniin, pääasiassa perättömiin havaintoihin poikkeavista euroseteleistä. Rahanvaihdon loppuvaiheessa helmikuun loppupuolella Suomen Pankkiin oli palautettu kuitenkin
vain kolme virheellistä euroseteliä.

Myös Suomen Pankki ja Setec tarkastivat
heti kaikki hallussaan olevat 500 euron setelit.
Setecin tutkimusten johtopäätöksenä oli, että
hologrammin puuttuminen johtui kolmen
seteliarkin kiinnittymisestä toisiinsa painovaiheessa aina siihen asti, kun setelit leikattiin arkeista. Tämän seurauksena joitakin virheellisiä
seteleitä oli päässyt Suomen Pankin liikkeeseen
laskemina rahaliikenteeseen.
Asian Suomessa saama julkisuus johtui
todennäköisesti kahdesta seikasta. Eurorahojen yleisesti ottaen sujuva käyttöönotto teki
pienistäkin kielteisistä tapahtumista uutisen.
Toisaalta Suomen imagon huipputekniikan
maana katsottiin saaneen kolauksen hologrammin puuttumisen takia.7 Kansainvälisesti asia ei tiettävästi herättänyt huomiota.
Tämä ei ole yllättävää, olihan euroseteleitä
tuossa vaiheessa liikkeessä kappalemääräisesti lähes 8 miljardia. Jos asiasta pyrkii löytämään jotakin positiivista, niin hologrammin puuttuminen näytti lisänneen kansan
kiinnostusta seteleiden aitoustekijöiden tutkimiseen.

Seteleiden varmuuslanka samoin kuin vesileima ja hologramminauha asetetaan seteleihin jo paperitehtaassa. Kuvassa valmista setelipaperia tarkistetaan Ranskan keskuspankin paperitehtaalla.
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Eurokäteisen käyttöönotto aiheutti
rauhanajan suurimman logistisen operaation Euroopassa
Eurokäteisen käyttöönottoa on luonnehdittu
rauhanajan suurimmaksi logistiseksi operaatioksi Euroopassa. Useimmat euron käyttöön
ottaneista maista olivat uusineet seteli- ja metallirahasarjansa yksi tai kaksi arvoa kerrallaan,
mutta nyt oli päätetty laskea samanaikaisesti
liikkeeseen seitsemän arvoltaan erilaista seteliä
ja kahdeksan erilaista kolikkoa samanaikaisesti
12 maassa. Saksan lehdistössä operaatiota verrattiin länsimarkan käyttöönottoon Itä-Saksassa vuonna 1990 ja todettiin eurorahanvaihdon
laajuus satakertaiseksi siihen verrattuna.1 Olikin siten kaiken kaikkiaan ilmeistä, että rahanvaihdon sujuva toteuttaminen edellytti joukkoa poikkeuksellisia toimenpiteitä.
Mittavien käteisrahamäärien kuljetus, käsittely ja varastointi sekä vaihtojakson lyhyys
edellyttivät eurorahojen aktiivista ennakkojakelua. Ennakkojakelun avulla käteisraha voitiin saattaa keskeisille kohderyhmille ennen
vuodenvaihdetta, jonka jälkeen kapasiteetti
olisi pääosin käytössä liikkeestä poistettavien

kansallisten rahojen käsittelyyn ja kuljetuksiin. Ennakkojakeluun tarvittava aika riippui
keskeisesti kunkin maan käteisrahan vaihtoon liittyvästä suunnitelmasta ja logistiikan
kansallisesta infrastruktuurista2, koosta sekä
maantieteellisistä tekijöistä. Perusperiaatteena
oli, että erilaisten riskien vuoksi ennakkojakelu oli suoritettava ”niin myöhään kuin mahdollista ja niin aikaisin kun välttämätöntä”.
Näistä syistä EKP:n neuvosto päätti yhdenmukaistaa vain päivämäärät, jolloin euroseteleiden ennakkojakelu keskeisille osapuolille
voitiin aikaisintaan aloittaa. Kukin keskuspankki saattoi vapaasti toimia tämän aikarajoitteen perusteella kansallisten tarpeidensa
mukaisesti.
Euroseteleiden ennakkojakelu pankeille
oli mahdollista vuoden 2001 neljän viimeisen
kuukauden aikana. Kukin kansallinen keskuspankki saattoi päättää ennakkojakelun toteuttamisaikataulusta tuona ajanjaksona. Siten
ennakkojakelu saattoi kansallisella tasolla olla
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Euroseteleiden toimituksissa setelipainoista keskuspankeille ja jakelussa ennakkoon pankeille noudatettiin erittäin tiukkoja
turvallisuusmääräyksiä. Tuskin koskaan Euroopassa on ollut samanaikaisesti yhtä paljon seteleitä ”maantiellä”.3 Poliisiautot
turvaamassa kuljetusta Portugalin setelipainosta Valorasta keskuspankkiin.

eripituinen eri kohderyhmien tai eri seteleiden
ja kolikoiden tapauksessa.
Euroseteleiden ennakkojakelu aloitettiin
viidessä maassa syyskuussa 2001 ja seitsemässä maassa vasta loka-, marras- tai joulukuussa.
Pankeille jaettiin euroseteleitä ennakkoon yh-

teensä 133 miljardin euron arvosta, mikä oli
noin 50 % vuoden 2001 lopussa liikkeessä olleiden kansallisten seteleiden määrästä. Kaiken
kaikkiaan noin 80 % liikkeeseenlaskuun varatuista seteleistä ja yli 90 % kolikoista jaettiin
pankeille ennakkoon ennen 1.1.2002, mikä
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loi edellytykset eurorahojen joustavaan käyttöönottoon. Kun verrataan seteleiden ja metallirahan ennakkojakelua liikkeessä olleiden
eurorahojen suurimpaan määrään rahanvaihdon aikana, havaitaan ennakkojakelun suuri
merkitys rahanvaihdon onnistumisen kannalta
(kuvio 2). Eurorahat olivat 31.12.2001 strategisesti tärkeissä paikoissa odottamassa liikkeeseenlaskua.
Pankeille ennakkoon toimitettujen eurorahojen jakelua 1.9.2001 lähtien edelleen vähittäiskaupoille, ravintoloille sekä myyntiautomaattien valmistajille ja yrityksille kutsuttiin

edelleenjakeluksi. Lisäksi kaikki euroalueen
maat päättivät jakaa suurelle yleisölle eurokolikoita ennakkoon joulukuun puolivälin jälkeen.
Suomessa neuvottelut seteleiden edelleenjakelusta kestivät pitkään, ja pelisäännöistä
päästiin sopimukseen vasta toukokuussa 2001.
Tätä kritisoitiin joissakin Euroopan komission
väliraporteissa.4 Itse rahanvaihdon kannalta aikataululla ei kuitenkaan ollut merkitystä.5
EKP ei vetoomuksista huolimatta sallinut
seteleiden edelleenjakelua suurelle yleisölle siihen liittyvien riskien takia. EKP:n peräänantamattomuus herätti jonkin verran kritiikkiä.

Kuvio 2. Rahojen ennakkojakelu ja suurin liikkeessä ollut eurorahojen kappalemäärä rahanvaihtoajanjakson aikana
Ennakkojakelu

Mrd. kpl

Rahanvaihtojakson suurin liikkeessä ollut määrä (15.1.2002)
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Lähde: Euroopan keskuspankki.
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Varsinkin Euroopan vähittäiskauppaa edustava
Eurocommerce-järjestö ennusti euron käyttöönoton vaikutuksia selvittäneiden tutkimustensa
perusteella, että ellei euroseteleiden ennakkojakelua yleisölle sallita, koko käteistalous saattaa
pysähtyä vuoden 2002 ensimmäisinä tunteina,
jolloin poliisin ja armeijan väliintuloa yleisen
järjestyksen säilymiseksi ei voida poissulkea.6
Kauppa oli oikeutetusti huolissaan mahdollisesta kaaoksesta kaupoissa, jos ihmiset
pitkien jonojen takia pahimmassa tapauksessa
hylkäisivät ostoskärrynsä pakasteineen päivineen. Kauppa oli myös simuloinut tilannetta,
jossa asiakas maksoi kansallisella rahalla ja sai
takaisin euroja. Simuloinnissa havaittiin paljon
vaihtorahavirheitä.
Eurorahojen sujuvan käyttöönoton jälkeen
tätä yleisölle suuntautuvan euroseteleiden edelleenjakelun estämistä ei kommentoinut kuitenkaan enää kukaan.
Uudet eurorahat eivät luonnollisesti olleet
laillisia maksuvälineitä ennen vuodenvaihdetta, jotta ei syntyisi sekaannuksia ja hämmennystä. Pankeille toimitetut eurosetelit olivat
asianomaisen kansallisen keskuspankin omaisuutta liikkeeseenlaskuhetkeen eli 1.1.2002
kello 00.00:aan saakka.
Koska oli ilmeistä, että nopea rahanvaihto tulisi hyödyttämään kaikkia toimijoita, oli
tärkeää, että kuluttajat saisivat euroseteleitä
puolen yön jälkeen käteisautomaateista, joita
euroalueella oli yli 200 000. Vastaavasti vähittäiskaupalla tuli olla euromääräistä vaihtorahaa
ensimmäisestä arkipäivästä lähtien. Kansalaisia
kehotettiinkin välttämään euron ja kansallisen
rahan käyttämistä yksittäisessä maksussa sekaisin sekä maksamaan, jos mahdollista, tasarahalla.

Rahanvaihdon takia pankkien oli tarpeen
pitää vuodenvaihteen ympärillä normaalia
suurempia käteisvaroja. Koska käteisrahalle ei
kerry korkoa, keskuspankkien oli korvattava
nämä käteisrahan hallussapitoon liittyvät lisäkustannukset, jotta pankit olisivat valmiita
hankkimaan suuria määriä eurorahoja hyvissä
ajoin ennen niiden liikkeeseenlaskua. Tämän
takia sovittiin erityisestä eurorahojen veloitusmenettelystä, jossa eurorahat veloitettiin
pankeilta ns. lineaarisen veloitusmallin mukaisesti kolmena yhtä suurena eränä 2.1.2002,
23.1.2002 ja 30.1.2002. Veloituspäivät määräytyivät vuoden 2002 alun perusrahoitusoperaatioiden mukaan, eli ne olivat ajankohtia, jolloin
EKP lainaa likviditeettiä liikepankeille. Samalla
EKP:n neuvosto päätti, että veloitusmalli oli
ainoa eurojärjestelmän tason väline, jolla eurorahojen käyttöönotosta syntyviä kustannuksia
kompensoidaan siihen osallistuville toimijoille.
Euroalueen pankit saivat toimittaa euroseteleitä myös euroalueen ulkopuolella sijaitseviin haara- tai pääkonttoreihinsa. Tämä oli
kuitenkin mahdollista vasta joulukuun 2001
alusta lähtien. Saman aikataulun mukaisesti pankit saivat välittää eurorahoja tytäryh
tiöilleen sekä muille, euroalueen ulkopuolella
sijaitseville pankeille. Myös kansalliset keskuspankit saivat toimittaa eurorahoja euroalueen
ulkopuolella setelien tukkumarkkinoilla toimiville pankeille, jotka taas saivat välittää niitä
edelleen euroalueen ulkopuolella sijaitseville
asiakaspankeilleen. Lisäksi euroseteleitä voitiin
toimittaa ennakkoon euroalueen ulkopuolisille
keskuspankeille, jotka vastaavasti saivat toimittaa niitä toimivaltansa piiriin kuuluville pankeille. Käteiseurojen toimittaminen euroalueen
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ulkopuolella sijaitseville vähittäiskauppiaille ei
ollut kuitenkaan sallittua.
Euroseteleitä jaettiin ennakkoon euroalueen
ulkopuolella 26 keskuspankkiin, lähinnä Keski- ja Itä-Euroopassa, Välimeren alueella ja
Afrikassa. Euroalueen ulkopuolella sijaitseville
tukkupankeille ja keskuspankeille jaettiin euroseteleitä ennakkoon yhteensä 4,1 miljardin euron arvosta, mistä Saksan keskuspankin osuus
oli 78 % ja Ranskan keskuspankin osuus 12 %.
Rahojen ennakko- ja edelleenjakelun ohella oli myös muita ehdotuksia rahanvaihdon
helpottamiseksi. Kuluttajajärjestöt esittivät

Ranskan keskuspankille, että frangimääräisiin
seteleihin painettaisiin tai leimattaisiin niiden
vasta-arvo euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Myös joissakin muissa maissa esitettiin
samansuuntaisia ehdotuksia. Ajatuksena oli,
että tällä tavoin rahankäyttäjät tulisivat paremmin tutuiksi euromääräisten arvojen kanssa.
Sinänsä suositeltavan päämäärän saavuttaminen leimaamalla tai painamalla olisi kuitenkin
vaatinut paljon setelipainojen tuotanto- ja keskuspankkien lajittelukapasiteettia ajanjaksona,
jolloin kapasiteetti muutoinkin oli kovan paineen alaisena.

Käteis- ja myyntiautomaattien
muuntamiseen valmistauduttiin huolellisesti
Suuri yleisö nostaa käteisen pääosin käteisautomaateista, joiden osuus euroalueella oli noin
70 % kaikista setelinostoista pankkitileiltä.
Suomessa tämän osuuden arvioitiin olevan
jopa 85 %. Ennalta oli selvää, että käteisautomaattien merkitys sujuvan rahanvaihdon

toteutuksessa olisi merkittävä, ja tämän takia
pankkien ja käteisautomaattien valmistajien
kanssa aloitettiin automaattien muuntamisen
suunnittelu jo vuonna 1998. Tuolloin käydyissä ensimmäisissä keskusteluissa käteisautomaattien valmistajat arvioivat, että tarvittai-

Käteis- ja myyntiautomaattien valmistajille tarjottiin mahdollisuus testata laitteillaan eri setelipainojen valmistamia euroseteleitä ensimmäisen kerran jo toukokuussa 2000. Testaus järjestettiin Frankfurtin lähellä Neu-Isenburgissa. Testissä kunkin
laitevalmistajan käyttöön annettiin testattavat setelit ja pieni testauskoppi, jossa nämä yritykset saattoivat häiriöttä testata
laitteitaan.

Lineaarinen veloitusmalli ei ollut ensimmäistä kertaa käytössä
Lineaarisen veloitusmallin valmisteluun setelikomi
teassa liittyi yksi hankala tilanne. Asiaa oli valmistellut keskuspankkien eri alojen asiantuntijoista koostunut työryhmä runsaan puolentoista vuoden ajan ennen
kuin se tuli setelikomitean käsittelyyn. Ehdotuksena oli
työryhmän esittämä malli, ja odotin, että yksityiskohtaisen valmistelun ansiosta käsittely olisi läpihuutoasia
setelikomitean kokouksessa. Yksi keskuspankki kuitenkin esitti kokouksessa työryhmän ehdotuksesta poiketen, että käytettäisiin toista, lineaarista veloitusmallia
lähellä olevaa mallia. Käytiin pitkä keskustelu, ja komitean mielipiteet jakautuivat melko tasaisesti. Koska
asia oli kiireinen ja koska sen käsittelylle EKP:n johtokunnassa ja neuvostossa oli asetettu tiukka aikataulu,
minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lopettaa
keskustelu johtopäätökseen, että molempia malleja
viedään päätöksentekoprosessissa eteenpäin. Tilanne
harmitti, koska mielestäni oli väärin tuoda vasta ko

kouksessa esiin uusi ehdotus, jonka tekemiseen olisi ollut mahdollisuus työryhmän puolentoista vuoden työn
aikana. Keskustelu asiasta jatkui päätöksentekoprosessin aikana, ja sen tuloksena muotoutui lopullinen li
neaarinen veloitusmalli.
Kun pari vuotta sitten tutkin Suomen sotienjälkeistä setelihistoriaa, käsiini osui raportti Suomen rahanuudistuksesta vuoden 1963 alussa. Raportista ilmeni, että
Suomen Pankki myönsi pankeille ennakkoon jaettujen
rahojen määräisen korottoman luoton, joka niiden tuli
maksaa takaisin kahdessa erässä, puolet tammikuun 7.
päivänä ja toinen puoli tammikuun 15. päivänä vuonna 1963. Siten Suomen vuoden 1963 rahanuudistuksen
järjestely muistutti lähes 40 vuotta myöhemmin toteutettua eurorahojen ennakkojakelussa sovellettua
lineaarista veloitusmallia. Havainto lämmitti mieltäni,
jota setelikomitean keskustelu vuonna 2000 oli jäänyt
hiertämään.
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siin useita kuukausia koko automaattikannan
sopeuttamiseen.
Tuossa vaiheessa ajatuksena oli käyttää tietynlaista sekamuotoa automaattien muuntamisessa siten, että noin puolet automaateista
muunnettaisiin muutamia kuukausia ennen
rahanvaihtoa ja toinen puoli vasta rahanvaihdon jälkeen. Vaikka käteisautomaatit olivat valmistajien mukaan kehittyneet teknisesti erittäin nopeasti, ongelmana olivat automaattien
muuntamisen maantieteellinen mittavuus ja
erilaiset kapasiteettirajoitukset, kuten ammattitaitoisen henkilökunnan määrä. Samanlaisia
huolia oli myyntiautomaattien valmistajilla.7
Koska automaattien valmistajien esittämä lähestymistapa ei vaikuttanut mahdolliselta sujuvan rahanvaihdon kannalta, ryhdyimme yhdessä laitevalmistajien kanssa ideoimaan, miten
aikataulua voitaisiin merkittävästi lyhentää.
Ensimmäisenä toimenpiteenä sovimme,
että niin käteis- kuin myyntiautomaattienkin
laitevalmistajat saivat euroseteleiden tekniset
määrittelyt jo kesällä 1999. Niiden perusteella laitteiden tunnistimien valmistajat pystyivät
tarkistamaan, mitä seteleiden aitouden tunnistuksessa käytettyjä ominaisuuksia (kuten
ultraviolettia, infrapunaa tai magneettisuutta)
eurosetelit sisälsivät.
Seuraava vaihe oli euroseteleiden testaaminen. Siihen asti keskuspankit olivat tarjonneet
laitevalmistajille yleensä 2–3 kuukautta aikaa
ennen H-hetkeä uusien seteleiden testaamiseen. Nyt tarvittiin kuitenkin aikaisemmasta
täysin poikkeava lähestymistapa, sillä ei pelkästään rahanvaihdon mittavuus vaan myös
setelipainojen lukuisuus – 15 setelipainoa –
vaati uutta lähestymistapaa. Testausten avulla

laitteiden tunnistimien valmistajat saattoivat
varmistaa, että laitteet pystyivät tunnistamaan
kaikkien setelipainojen valmistamat kaikki seteliarvot. Sen takia testausmahdollisuutta päätettiin tarjota useassa vaiheessa sitä mukaa kuin
yhä useampi setelipaino pystyi toimittamaan
painatuksen edistyessä yhä useamman arvoisia
euroseteleitä testausta varten.
Ensimmäisessä vaiheessa touko- ja syyskuussa 2000 laitevalmistajille tarjottiin kaksi
testitilaisuutta Saksan keskuspankin tiloissa
Neu-Isenburgissa lähellä Frankfurtia. Yhteensä 55 yritystä sekä Euroopasta että sen ulkopuolelta, kuten Japanista ja Yhdysvalloista,
osallistui testeihin EKP:n valvonnassa. Kullekin yritykselle oli varattu testauskoppi, jossa
se sai analysoida seteleitä omilla laitteillaan.
Testitilaisuus kesti viikon, ja yritykset saivat
setelit käyttöönsä aina aamuisin ja palauttivat
ne illalla.
Vuonna 2000 järjestettyjen keskitettyjen
testien lisäksi laitevalmistajilla oli maaliskuusta 2001 lähtien mahdollisuus osallistua
kansallisesti järjestettyihin testeihin kussakin
euroalueenmaassa sekä Isossa-Britanniassa. Yli
150 organisaatiota osallistui näihin hajautettuihin testeihin, joihin kutsuttiin myös pankkien käteisautomaatteja huoltavia yrityksiä.
Testijärjestelyjen kolmas vaihe käynnistyi
syyskuun 1. päivästä 2001, jonka jälkeen laitevalmistajat saattoivat tehdä testejä omissa
laboratorioissaan ennakkojakelussa saamillaan
euroseteleillä. Koska euroseteleitä ei voitu
toimittaa tässä vaiheessa ennakkojakeluna euroalueen ulkopuolisille laitevalmistajille, oli
näillä mahdollisuus ostaa euroseteleitä Saksan
keskuspankista.
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Käteisen käyttöönottoa koordinoinut eurojärjestelmän komitea
Pääosa eurorahanvaihtoa koskevan päätöksenteon
valmistelusta oli vuosien ajan keskitetty ensin seteliryhmään ja sitten setelikomiteaan, mutta alkuvuodesta 2001 EKP:n neuvosto päätti perustaa pelkästään
käteiseuron käyttöönoton koordinointiin keskittyvän komitean (Eurosystem Cash Changeover Co-ordi
nation Committee, CashCo). Komitea koostui EKP:n ja
eurojärjestelmän 12 kansallisen keskuspankin edustajista. Lisäksi Euroopan komissio ja Europol osallistuivat kokouksiin tarkkailijoina. Komitealla oli eurojärjestelmän toimivallan rajoissa helmikuun 2002 loppuun
saakka yleisvastuu euroseteleiden ja kolikoiden käyttöönoton koordinoinnista ja kansallisten valuuttojen
poistamisesta liikkeestä. Komitean tehtävänä oli seurata euroseteleiden ja kolikoiden liikkeeseenlaskun ja
käyttöönoton valmistelua. Komitea perusti eurojärjestelmän laajuisen tietojenvaihtojärjestelmän, jota
hyödynnettiin sekä ennen liikkeeseenlaskua että sen
jälkeen.
Sen jälkeen, kun käteisen käyttöönottoa koordinoinut komitea oli maaliskuussa 2001 perustettu, se kokoontui johdollani kuukausittain, ja joulukuun 2001 aikana sillä oli viikoittainen puhelinneuvottelu, samoin
kuin tammikuun 2002 ensimmäisen viikon jälkeen. Vuodenvaihteen ympärillä järjestettiin kolme puhelinneuvottelua (31.11.2001, 2.1.2002 ja 4.1.2002). Näissä neuvotteluissa käytiin aina keskustelukierros (tour de table),

jossa kaikki vuorollaan kommentoivat kansallista tilannetta sovitun lomakkeen mukaisesti. Lomakkeen kysymykset selvittivät yleistilannetta, ennakoimattomia
tapahtumia, tiedotusvälineiden esiin nostamia aiheita,
käteisautomaattien muuntamisen edistymistä, kansallisia erityiskysymyksiä ja seteliväärennösten esiintymistä. Myös esimieheni EKP:n johtokunnassa, Domingo Solans, osallistui puhelinneuvotteluihin.
Erityisesti vuoden viimeisenä päivänä 31.12.2001
järjestetty puhelinneuvottelu oli historiallisuutensa
vuoksi mieleenpainuva. Monet erityistoimenpiteet,
kuten testijärjestelyt automaattilaitteiden valmistajille ja rahojen ennakko- ja edelleenjakelu kuukausia ennen liikkeeseenlaskua, olivat lisänneet huomattavasti
riskiä, että aitoja euroseteleitä pyrittäisiin käyttämään
jo ennen vuodenvaihdetta tai että väärennettyjä euroseteleitä tulisi liikkeeseen vuodenvaihteen ympärillä.
Samoin valtavat rahojen kuljetukset ja varastoinnit olivat lisänneet ryöstöjen todennäköisyyttä. Myös hankalat sääolot vuodenvaihteessa olisivat hankaloittaneet
rahanvaihdon käynnistymistä.
Kansallisten keskuspankkien kollegoillani ei kuitenkaan ollut mitään huolestuttavaa kerrottavaa uudenvuodenaaton keskustelukierroksemme aikana. Saatoimme siten päättää puhelinneuvottelun rauhallisin mielin
ja valmistautua kussakin keskuspankissa vuodenvaihteeseen.
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Suuren yleisön perehdyttämiseksi
jaettiin 200 miljoonaa euroesitettä
Kolmas eurorahanvaihdon haaste oli viestinnällinen, eli uudet maksuvälineet ja rahanvaihdon menettelytavat oli tehtävä tutuiksi
jokaiselle euroalueen kansalaiselle ja rahankäsittelyn ammattilaiselle. Tiedottaminen yli
300 miljoonalle ihmiselle edellytti monipuolista viestintäkanavien käyttöä. EKP ja eurojärjestelmään kuuluneet 12 keskuspankkia
käynnistivät tarkoitusta varten Euro 2002
-tiedotuskampanjan, jonka budjetiksi EKP:n
neuvosto hyväksyi 80 miljoonaa euroa, minkä
lisäksi kampanja sai lisärahoitusta kansallisilta keskuspankeilta. Avustavana viestintätoimistona oli Publicis Worldwide B. E. Tämän
toimiston valinta oli suurta kiinnostusta mainosmaailmassa herättäneen monivaiheisen tarjouskilpailun tulos.
Eurojärjestelmän Euro 2002 -tiedotuskam
panja keskittyi eurosetelien ja kolikoiden ulkoasuun ja aitoustekijöihin sekä käteisrahan
vaihtoon. Se oli suunniteltu täydentämään
kansallisten keskuspankkien ja viranomaisten

sekä Euroopan komission vastaavia tiedotushankkeita. Tiedotuskampanjalla oli kolme
päätavoitetta:
◆◆ opettaa suuri yleisö ja monet erityisryhmät
tunnistamaan aidot eurosetelit
◆◆ kouluttaa kauppojen ja pankkien kassatyöntekijät tarkistamaan eurosetelit nopeasti ja tehokkaasti mahdollisten väärennösten havaitsemiseksi
◆◆ valmistaa suurta yleisöä vähitellen euroseteleiden ja kolikoiden käyttöönottoon kiinnittämällä huomiota uusien rahojen ominaisuuksiin
ja käteisrahan vaihdon menettelytapoihin.
Sujuvan rahanvaihdon saavuttamisen lisäksi
mittavalla kampanjoinnilla pyrittiin jakamaan tietoa euroseteleistä yleisölle erityisesti
sen takia, että pystyttäisiin ehkäisemään erilaiset väärinkäytökset, olivatpa ne sitten väärennettyjen tai leikkiseteleiden käyttöä taikka
tilanteita, joissa huijarit esiintyivät virallisina
kansallisten rahojen vaihtajina. Euroalueella
asuvien lisäksi käsite suuri yleisö sisälsi myös
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Keskuspankit järjestivät käteisrahaa ammattimaisesti käsitteleville koulutustilaisuuksia eri puolilla euroaluetta. Koulutus
tilaisuuksissa tutustuttiin euroseteleiden aitoustekijöihin. Suomen Pankki järjesti koulutustilaisuuksia muun muassa pankin
auditoriossa Helsingissä.

euroalueella vierailevat ja muiden sellaisten
maiden kansalaiset, joissa eurosetelit olisivat
liikkeessä.
Seteleiden aitoustekijöistä tiedottaminen oli
kaiken kaikkiaan suhteellisen uutta. Ensimmäiset vakavat yritykset aitoustekijöitä koskevan tiedon lisäämiseksi toteutettiin vasta 1970-luvun
loppupuolella. Siihen asti seteleiden aitoustekijöiden yksityiskohtien julkistamisen oli katsottu
hyödyttävän vain väärentäjiä, mutta kopiointitekniikan tulo jokamiehen ulottuville muutti
vähitellen ajattelun.1 Myös useissa euromaissa
eurotiedotuskampanja oli ensimmäinen mittava
yritys tiedottaa seteleiden aitoustekijöistä, mikä
lisäsi tehtävän vaativuutta.

Euro 2002 -tiedotuskampanjassa käytettiin
kolmea eri viestintäkanavaa: kumppanuusohjelmaa, lehdistökampanjaa ja suurelle yleisölle
suunnattua kampanjaa. Kampanjalla oli lisäksi
omat verkkosivut Euroopan yhteisön tuolloisilla 11 virallisella kielellä.
Kumppanuusohjelman tarkoituksena oli
kannustaa yksityisen ja julkisen sektorin yhteisöjä, joiden toimintaan kuului informoida
henkilökuntaansa ja asiakkaitaan euron käyttöönotosta, ja hyödyntää tiedotuksen kerrannaisvaikutukset. Ohjelman avulla myös
varmistettiin, että eurojärjestelmän tuottama
tiedotusmateriaali voitiin jakaa tehokkaasti
vähittäismyynti- ja muihin pisteisiin, joissa sitä
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erityisesti tarvittiin. Kumppaneille tarkoitettu elektroninen materiaali oli mukautettavissa kunkin kumppanin tarpeiden mukaiseksi.
Kumppanuusohjelman keskeisiä ryhmiä olivat
julkinen sektori, pankit, vähittäiskaupat, matkailuyritykset, kuljetusyhtiöt ja koululaitos.
Kumppanuusohjelmaan osallistui yli 3 000
yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiota, ja
ne tuottivat yli miljoona julistetta ja miljoonia
esitteitä.
Käteisrahaa työssään käsitteleville toimitettiin koulutusmateriaalia. Siihen sisältyivät mm.

opetusvideo ja interaktiivinen CD-levyke, joita jaettiin kumppanuusohjelman ja kansallisten
keskuspankkien kautta yhteensä 230 000 kappaletta. Koulutettaville jaettiin lisäksi yli 6 miljoonaa euroseteleiden aitoustekijöistä kertovaa
esitettä. Koulutusmateriaalia hyödynnettiin
kansallisten keskuspankkien koulutusohjelmissa, jotka oli suunnattu käteisrahaa käsittelevien
yritysten kouluttajille sekä euroalueella että
sen ulkopuolella. Näitä koulutustilaisuuksia
alettiin järjestää kansallisten keskuspankkien
toimipaikoissa jo tammikuussa 2001, mutta

Suomen Euro 2002 -konferenssi järjestettiin hotelli Marina Palacessa syyskuussa 2001. EKP:n pääjohtaja Wim Duisenberg
avasi tilaisuuden.

koulutusmateriaalia ryhdyttiin jakamaan vasta
sen jälkeen, kun eurosetelien aitoustekijät oli
julkistettu 30.8.2001. Kampanjan kohderyhmiä olivat lisäksi opetushallinto ja poliisi.
Osana suhdetoimintaa ja lehdistökampanjaa kussakin eurojärjestelmään kuuluvassa
maassa järjestettiin Euro 2002 -konferenssi.
Ensimmäinen tilaisuuksista pidettiin Brysselissä maaliskuussa 2001, ja sitä isännöi Belgian keskuspankki. Konferensseihin osallistui
yli 5 000 rahanvaihdon kannalta keskeistä
yhteistyötahoa. Konferensseissa eri osapuolet
saivat mahdollisuuden keskustella käteisrahan
vaihtoon liittyvistä kysymyksistä. Näissä tilaisuuksissa esiin tulleita asioita käsiteltiin laajasti
joukkotiedotusvälineissä.
Lisäksi järjestettiin ns. tasapäivätapahtumia. Niiden tarkoituksena oli tasapäivinä ennen liikkeeseenlaskua muistuttaa uuden rahan
käyttöönoton lähestymisestä (365, 300, 200,

100, 50 ja 30 päivää ennen liikkeeseenlaskua).
Tiedotusvälineitä varten koottiin kuhunkin
päivämäärään liittyvä tietopaketti.
Näkyvin osa Euro 2002 -tiedotuskampanjasta ajoittui vuoden 2001 viimeiseen neljännekseen. Suurelle yleisölle suunnattu kampanja
käynnistettiin elokuun 2001 lopussa paljastamalla euroseteleiden lopullinen ulkoasu ja aitoustekijät Frankfurtin uudessa oopperatalossa.
Historiallista hetkeä oli todistamassa yli 500
toimittajaa ja 60 TV-ryhmää.
Poikkeuksellisen vaativan tiedotustehtävän
takia euroseteleiden lopullinen ulkoasu julkistettiin huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa
kuin kansallisissa seteliuudistuksissa oli ollut
tapana. Julkistamistilaisuuden ajoitus liittyi
myös seteleiden ennakkojakelun käynnistämiseen 1. syyskuuta 2001. Euroseteleiden tekniset yksityiskohdat ja aitoustekijät oli paikallaan
julkistaa ennen tuota ajankohtaa.

Media oli poikkeuksellisen kiinnostunut rahanvaihdon valmisteluista
Media oli luonnollisesti erittäin kiinnostunut käteisrahanvaihdon valmisteluista, ja monet suomalaisten samoin kuin kansainvälisten tiedotusvälineiden edustajat
vierailivat Frankfurtissa. Rahanvaihdosta julkaistiin laajoja artikkeleita. Jälkeenpäin ajateltuna yksi mieleenpainuvimpia oli historiallisen julkaisuajankohtansa takia Wall Street Journalin haastattelu, sillä se ilmestyi
lehdessä 11.9.2001.
Toimittaja Thomas G. Simsin artikkelissa oli itse rahanvaihdon kuvauksen lisäksi lyhyt henkilöjuttu myös
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minusta, mistä syystä olin kertonut Helsingissä asuville perheenjäsenilleni artikkelin ilmestymisestä. Nuorin
tyttäreni halusi lukea artikkelin ja oli tästä syystä kävellyt Akateemiseen kirjakauppaan hankkiakseen päivän
Wall Street Journalin. Matkan varrella hän oli järkyttyneenä seurannut televisioruutujen kuvia, joissa terroristien lentokoneet törmäsivät World Trade Centerin
kaksoistorneihin New Yorkissa. Seuraavan päivän Wall
Street Journalissa eurokäteisrahanvaihto olisi tuskin
saanut yhtä paljon palstatilaa.
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Myös Helsingissä käteiseuron tulo näkyi katukuvassa, ja sen
tuloa liputettiin Helsingin Kluuvikadulla.
Pääjohtaja Wim Duisenberg esitteli eurosetelit viisisakaraisen tähden avulla. Näistä tähdistä tuli symboli, jonka EKP:n
pääjohtaja luovutti keskuspankeille sitä mukaa kuin maat
ottivat euron käyttöön.

EKP:n pääjohtaja Wim Duisenberg ja seteliosastosta vastuussa oleva johtokunnan jäsen Eugenio Domingo Solans
julkistivat euroseteleiden lopullisen ulkoasun Frankfurtin
uudessa oopperatalossa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Samanaikaisesti euroseteleiden lopullisen ulkoasun julkistamisen kanssa EKP:n rakennukseen Eurotoweriin asetettiin nähtäville suurikokoiset eurosetelit.

Suurelle yleisölle suunnattuun kampanjaan
liittyi lehti-ilmoituksia ja TV-tietoiskuja. Kussakin euroalueen maassa esitettiin viisi erilaista
TV-tietoiskua ja julkaistiin kahdeksan näitä
tietoiskuja täydentävää lehti-ilmoitusta, jotka
olivat kieltä lukuun ottamatta samanlaisia jokaisessa maassa. Tietoiskuja esitettiin 50 televisiokanavalla, ja ilmoituksia oli yli 250 julkaisussa. Kansainväliselle kohdeyleisölle suunnattuja
tietoiskuja esitettiin kuudella kansainvälisellä
televisiokanavalla. Lisäksi kotitalouksille jaet-
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tiin yksityiskohtaisempaa tietoa sisältänyttä
esitettä Valmiina käteisen euron tuloon – Kansalaisten euro-opas. Esitteestä otettiin lähes 200
miljoonan painos yhteensä 34 kielellä.
Euroseteleitä koskevan kampanjan kaksi
keskeistä iskulausetta olivat ”Euro. Yhteinen
rahamme” (the EURO. OUR money) ja ”Tunnustele, katso, kallistele” (feel, look, tilt). Niillä pyrittiin muistuttamaan eri tapoja tarkistaa
euroseteleiden aitoustekijät. Samat iskulauseet
ovat olleet käytössä myös kampanjan jälkeen.2
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31.12.2001 pidetyssä tiedotustilaisuudessa
EKP:n pääjohtajalta palkintonsa. Suomea
Frankfurtissa edustivat 10-vuotias Tuomo Turunen Perniöstä ja 11-vuotias Tiina Mentula
Somerolta.
Euro 2002 -tiedotuskampanjan verkkosivusto (www.euro.ecb.int) avattiin helmikuussa

2001 kaikilla 11 virallisella EU-kielellä. Sivusto
jakautui seitsemään osaan: eurosetelit ja kolikot, valmistautuminen euroon, tietoa yrityksille ja organisaatioille, lasten sivut, taustatietoa
eurosta, uutisia ja tapahtumia sekä kumppanien
sivut, jotka oli varattu kumppanuusohjelmaan
osallistuville.

Sinustako eurosankari -kilpailuun voittajat – kaksi kustakin euromaasta – kutsuttiin Frankfurtiin vastaanottamaan 31.12.2001
EKP:n pääjohtajalta palkintonsa. Samassa yhteydessä palkinnonsaajat pääsivät vierailulle EKP:n pääjohtajan Wim Duisenbergin
työhuoneeseen.

Näkövammaisia ja muita erityisryhmiä varten valmistettiin erilaista koulutusmateriaalia. Näkövammaiset saattoivat tunnistella
näyteseteleitä jo maaliskuusta 2001 lähtien. Näytesetelin etusivulle painettiin teksti ”NO VALUE” (arvoton).

Lisäksi näkövammaisille ja muille ryhmille,
joille uuden rahan käyttöönotto oli hankalampaa, tiedotettiin erityistoimin. Maaliskuusta
2001 lähtien EKP jakoi näkövammaisjärjestöjen koulutustarpeisiin 30 000 euroseteleitä
sisältävää näytesetelisarjaa osana Euroopan
komission kampanjaa ”Euroon siirtyminen
helpoksi”. Näytesetelisarjaa valmistettiin myös
muiden vammaisryhmien kouluttamista varten. Yhteistyönä tehtiin esimerkiksi Euroopan
sokeain liiton kanssa esite, joka oli saatavissa
myös pistekirjoituksena.
Näytesetelit valmistettiin oikeasta setelipaperista ja niissä käytettiin kohopainatuksia.
Seteleiden takasivu jätettiin kuitenkin painamatta, jotta niitä ei sekoitettaisi aitoihin sete-

leihin. Lisäksi seteleiden etusivulle painettiin
teksti ”NO VALUE” (arvoton). Näyteseteleissä ei myöskään käytetty aitojen setelien
lopullisia kuva-aiheita, ja ne painettiin offsettekniikalla.
Yksi Euro 2002 -kampanjan pääkohderyhmä olivat lapset. Heitä varten perustettiin oma
tiedotushanke, Sinustako eurosankari -kilpailu. Ala-astetta vastaaviin kouluihin jaettiin
kilpailua varten yli 7 miljoonaa euroseteleistä
ja -kolikoista kertovaa julistetta. Julisteessa ja
EKP:n verkkosivuilla oli monivalintatehtäviin perustuva kilpailu 8–12-vuotiaille. Kilpailuun osallistui noin 300 000 lasta. Kaikki 24 voittajaa – kaksi kustakin euromaasta
– kutsuttiin Frankfurtiin vastaanottamaan
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Kuvio 3. Eurosetelin keskimääräinen arvo euroalueella

Euroa seteliä kohden
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Kansalliset setelit vaihtuivat euroseteleihin ennakoitua nopeammin
Suuri yleisö varautui jo vuoden 2001 puolella
tulevaan eurorahanvaihtoon palauttamalla isoja määriä seteleitä erityisesti vuoden viimeisinä
kuukausina. Tämän myötä liikkeessä olevan
kansallisen setelistön arvo supistui lähes kolmanneksen eli 270 miljardiin euroon ennen
vuodenvaihdetta.
Koska kyseessä oli suuri logistinen operaatio, viranomaiset pyrkivät ehkäisemään ryöstöjen todennäköisyyttä Belgiassa, Espanjassa,
Italiassa, Luxemburgissa ja Ranskassa merkitsemällä kierrosta poistettavat kansalliset setelit 1.1.2002 lähtien. Pankkeihin palautuneista
seteleistä leikattiin kulma tai ne rei’itettiin ja
tehtiin siten käyttökelvottomiksi, eikä niitä
voinut sen jälkeen enää vaihtaa tai käyttää maksamiseen. Tällä tavoin voitiin pienentää myös
rahankuljetusten vakuutusmaksuja ja vähentää
pankkien ja postin taloudellista vastuuta.
Käteisrahanvaihdon sujuvoittamiseksi oli
myös tärkeää, että arvoltaan pieniä euroseteleitä (5, 10 ja 20 euroa) laskettiin liikkeeseen
runsaasti vuoden 2002 alussa. Tämä vähensi

huomattavasti vähittäiskaupan tarvetta pitää
hallussaan suuria määriä käteistä vuoden 2002
ensimmäisinä päivinä. Tästä syystä eurojärjestelmä (EKP ja kansalliset keskuspankit) oli
kehottanut pankkeja päästämään liikkeeseen
pääasiassa arvoltaan pieniä seteleitä. Niissä
maissa, joissa sosiaalietuudet maksettiin suurelta osin käteisellä, myös nämä maksut suoritettiin verrattain pienillä seteleillä. Siten arvoltaan
pienten seteleiden osuus kaikista vuoden 2002
alussa liikkeessä olevista seteleistä oli 82,4 % ja
niiden yhteisarvo oli 43 % kaikkien euroseteleiden arvosta.
Ensimmäisten päivien jälkeen näiden pienten eurosetelien liikkeessä oleva määrä kuitenkin väheni nopeasti – 5 euron setelien määrä
pieneni kuukaudessa yli 30 % ja 10 euron setelien määrä lähes 20 %. Tämä johtui siitä, että
kun eurorahojen käyttöön oli siirrytty sujuvasti, pankit saattoivat palauttaa kansallisiin keskuspankkeihin hallussaan olevat ylimääräiset 5
ja 10 euron setelit. Suurten setelien kysyntä sen
sijaan kasvoi jatkuvasti. Tätä kuvastaa liikkees-
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sä olevien euroseteleiden keskimääräisen arvon
kohoaminen vuoden ensimmäisen päivän 28
eurosta vuoden lopun 44 euroon. Euroseteleiden keskimääräinen arvo jatkoi kasvuaan usean
vuoden ajan, mutta on muutaman viime vuoden aikana tasaantunut noin 60 euroon (ks. kuvio 3). Vuoden 2013 lopussa liikkeessä olevien
eurosetelien keskimääräinen arvo oli 58 euroa.
Käteismaksujen osuus kaikista maksuista
kasvoi useimmissa euroalueen maissa tammikuun 2002 alkupuoliskolla, kun kansalaiset
hankkiutuivat eroon kansallisista seteleistään
ja kolikoistaan ja totuttelivat eurorahoihin.

Eurorahojen käyttöönotto sujui huomattavasti
ennakoitua nopeammin. Vuoden ensimmäisen
arkipäivän päättyessä arvioitiin, että jo 20 %
käteisostoista maksettiin euroilla. Viikon kuluttua luku oli keskimäärin jo 75 % ja kahden
viikon kuluttua 92 %. Määrä vaihteli maa- ja
toimialakohtaisesti.
Myös euroseteleiden osuus liikkeessä olevista seteleistä ylitti 50 prosentin rajan ennakoitua
nopeammin eli jo vuoden 2002 kahdeksantena arkipäivänä (ks. kuvio 4). Kun Saksa uusi
setelisarjansa 1990-luvun alussa, kesti noin
kuusi kuukautta ennen kuin uuden setelisar-
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seen laskettujen euroseteleiden määrä ylitti
kierrosta poistettujen kansallisten setelien
määrän ensimmäistä kertaa 28.2.2002. Tuolloin seteleitä oli liikkeessä yhteensä 285,1 miljardin euron arvosta eli noin neljännes vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Käytännössä
käteisrahan vaihdon nopeus eri jäsenvaltioissa
riippui paitsi yleisön käyttäytymisestä, myös
eri osapuolten käsittely-, varastointi- ja kuljetuskapasiteetista.
Vuoden 2002 loppuun mennessä liikkeessä
olleista kansallisista seteleistä oli palautunut arvomääräisesti 95,1 %. Kukin keskuspankki saattoi itse päättää, kuinka pitkään se vielä lunastaa
kansallisia seteleitään. Osa keskuspankeista ei
asettanut mitään rajaa tiettyjen kansallisten

Kuvio 4. Liikkeessä olleiden euroseteleiden ja kansallisten seteleiden arvon kehitys vuoden 2002 alkupäivinä
Mrd. euroa
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setelisarjojen lunastuskelpoisuudelle. Suomen
Pankki yhdessä Italian, Kreikan ja Ranskan
keskuspankin tavoin asetti tämän ajanjakson
pituudeksi kymmenen vuotta. Siten Suomen
markkamääräiset setelit olivat vaihdettavissa
kymmenen vuotta rahanvaihtoajanjakson lopusta eli helmikuun loppuun 2012 asti.
Suomen markkamääräisten seteleiden lunastuskelpoisuuden päättyminen sai runsaasti
julkisuutta alkuvuodesta 2012. Lopullisesti
markkaseteleitä jäi palautumatta 709 miljoonaa markkaa eli 119 miljoonaa euroa.1 Palautumatta jääneistä seteleistä osa oli varmaankin
hävinnyt, mutta merkittävä osa jäi epäilemättä
sekä rahankeräilijöiden ja kansalaisten haltuun,
osin tunnesyistä.
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Käteistä euroa vastaanottamassa Frankfurtissa
– myös Suomen Pankissa riitti uudenvuodenyönä vierailijoita

Liikkeessä olleet eurosetelit
Liikkeessä olleet kansalliset setelit
Lähde: Euroopan keskuspankki.

jan osuus liikkeessä olevasta setelistöstä oli yli
50 %. Luonnollisesti tilanne oli erilainen kuin
eurokäteisen vaihdossa, mutta esimerkistä saa
kuitenkin käsityksen setelisarjan normaalina
pidetystä vaihtumisesta.
Kansallisten seteleiden määrän väheneminen jatkui nopeana vuodenvaihteen jälkeen,
ja keskuspankeille palautui päivittäin 4–6 %

jäljellä olleista kansallisista seteleistä. Vaihtoajanjakson päätyttyä helmikuun 2002 lopussa kansallisia seteleitä oli liikkeessä enää 38,6
miljardin euron arvosta. Liikkeessä olevien
seteleiden kokonaismäärä supistui joka päivä,
koska kansallisia seteleitä poistettiin kaiken
aikaa kierrosta enemmän kuin euroseteleitä
laskettiin liikkeeseen. Päivän aikana liikkee-
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Monen vuoden valmistelut huipentuivat vuosien 2001
ja 2002 vaihteeseen, ja vuoden 2001 viimeiseen päivään sisältyikin sekä työtä että juhlaa. Aamulla Frankfurtin messukeskuksen juhlahallissa (Festhalle) järjestettiin tapahtuma, jossa Sinustako eurosankari -kilpailun voittajat (ks. luku 10) saivat EKP:n pääjohtajalta palkintonsa, erikoiskehystetyn eurosetelisarjan ja kannettavan tietokoneen.
Iltaohjelma käynnistyi esimieheni Domingo Solansin EKP:n tiloissa järjestämillä illallisilla kaikille rahanvaihdon valmisteluihin osallistuneille EKP:n työnteki-

jöille ja heidän perheenjäsenilleen. Illallisen jälkeen
aloitimme kello 23 tiedotustilaisuuden. Kerroimme
kaiken edistyvän suunnitelmien mukaan ja jo vajaata
tuntia ennen H-hetkeä aloimme vaihtaa tiedotusvälineiden edustajien kanssa euroseteleitä, joita olimme
valmiiksi pussittaneet tasasummittain, kuten 50 Saksan
markkaa tai 200 Ranskan frangia.
Keskiyön aikaan kokoonnuimme EKP:n viereiseen
puistoon suuren eurosymbolin ympärille. Paikalla oli yli
kymmenentuhatta ihmistä juhlistamassa vuoden vaihtumista ja käteiseurojen käyttöönottoa. Sen jälkeen
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Euroopan keskuspankin ja Saksan keskuspankin johtoa ja asiantuntijoita vaihtamassa eurorahoja kansallisiin seteleihin tiedotusvälineiden edustajien kanssa juuri ennen keskiyötä. Kuvassa vasemmalta EKP:n jaospäällikkö Armin Greif, Saksan keskuspankin ylikassanhoitaja Peter Walter, EKP:n johtokunnan jäsen Eugenio Domingo Solans, Saksan keskuspankin johtokunnan
jäsen Edgar Meister ja EKP:n setelijohtaja Antti Heinonen.

Euroopan keskuspankin rakennuksen vieressä oleva eurosymboli on yksi Frankfurtin nähtävyyksistä, ja sen ympärille
kokoontui vuodenvaihteessa kymmentuhatpäinen joukko
keskiyöllä seuraamaan eurorahanvaihtoa.

Frankfurtin Rossmarktilla oli vuosien ajan eurorahojen lähtölaskentaa sekunnin tarkkuudella osoittava kello.

Euroseteleiden käyttöönotto herätti uudenvuodenyönä kiinnostusta kaikkialla. Silloinen valtiovarainministeri Sauli Niinistö otti
puolenyön jälkeen Suomen ensimmäiset eurosetelit käteisautomaatista.
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Domingo Solans ja joukko tiedotusvälineiden edustajia nosti euroseteleitä EKP:n ala-aulassa olevasta käteis
automaatista. Myöhemmin pikkutunneilla kuljin Frankfurtin keskustan läpi kotiini juhlivien, euroseteleitä heiluttelevien hyväntuulisten kansalaisten seassa.
Uudenvuodenpäivän aamuna heräsin aikaisin ja kävelin takaisin tuttua reittiä Frankfurtin keskustan läpi.
Reitin varrella olin elokuusta 1998 lähtien seurannut

Frankfurtin yhdelle keskeiselle torille, Rossmarktille,
pystytettyä yli 10 metriä korkeaa kelloa, joka sekunnin
tarkkuudella oli osoittanut lähtölaskentaa euron käyttöönotolle. Tehtävän määräaika olikin vuosia pysynyt
kirkkaana mielessä.
Nyt kellolla ei enää ollut viestiä kerrottavanaan.
Keskusta oli hiirenhiljainen, ja saatoin ilman jonotusta
ja ongelmia nostaa pieniä summia euroseteleitä useis-
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Manner-Euroopan rahanvaihtoon verrattuna tuntia aikaisemmin alkaneesta Suomen eurorahanvaihdosta välitettiin
kansainväliseen jakeluun kuvaa Suomen Pankin pääkonttorin edessä kiemurtelevasta jonosta.

Käteisautomaatit muunnettiin toimimaan
euroseteleillä muutamassa päivässä,
myyntiautomaattien muuntaminen vei pidempään
Muunnettavia käteisautomaatteja oli yli
200 000. Ne sijaitsivat osin pankkien konttoreissa ja osin muualla (esimerkiksi ostoskeskuksissa).
Automaattien muuntamisen aikataulu vaihteli
hieman maittain muuntamiseen osallistuvan
henkilöstön määrän sekä automaattien sijainnin,
määrän ja tyypin mukaan. Maakohtaisia eroja oli
myös siinä, mitä tehtäisiin niille automaateille,
joita ei ollut ehditty muuntaa vuodenvaihtee-

seen mennessä. Kuudessa maassa nämä automaatit olivat tilapäisesti poissa käytöstä, ja neljässä
maassa niistä sai tilapäisesti kansallisia seteleitä.
Perinpohjaisten valmistelujen ansiosta käteisautomaatit saatiin muunnettua erittäin nopeasti koko euroalueella. Tammikuun 2. päivänä 2002 automaateista oli muunnettu jo 90 %
ja kahta päivää myöhemmin käytännöllisesti
katsottuna 100 % (ks. kuvio 5).

Kuvio 5. Käteisautomaattien muuntoaika eri maissa
Luxemburgin keskuspankki juhlisti ”€-daytä” rakennuksensa edessä olevalla valomainoksella.

Belgia
Saksa
Kreikka
Espanja (98 %)

ta käteisautomaateista. Näin, että automaatit toimivat hyvin uusilla euroseteleillä ja jatkoin tyytyväisenä
matkaani työpaikalleni. Siellä oli jo muutamia päivystäviä osastolaisia paikalla. Vaihdoimme kokemuksiamme
vuodenvaihteen sujumisesta. Sen jälkeen soitin muutamille kansallisissa keskuspankeissa oleville kollegoilleni. Puhelujen perusteella eurorahojen käyttöönotto
– tai ”€-day”, kuten sitä kutsuimme – tuntui käynnistyneen sujuvasti kaikkialla.
Puolenpäivän aikaan palasin takaisin kaupungille ja
havaitsin useiden pankkien avanneen ovensa muutamaksi tunniksi pelkästään rahanvaihtoa varten. Muita pankkipalveluita ei ollut tarjolla. Huolimatta pitkistä jonoista

kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä eivätkä näyttäneet kokevan jonottavansa vaan pikemminkin osallistuvansa historialliseen tapahtumaan.
Myös Suomen Pankki järjesti vuodenvaihteessa tilaisuuksia konttoreissaan – itse asiassa Kreikan keskuspankin kanssa euroalueella ensimmäisenä, koska molemmissa maissa keskiyö koittaa tuntia aikaisemmin
kuin Keski-Euroopassa. Pankin pääkonttorin edessä
Snellmaninaukiolla kiemurteli uudenvuodenyönä kovasta pakkasesta huolimatta parhaimmillaan satojen
metrien jono. Pääoven edessä oli tarjolla lämmintä juotavaa ja piparkakkuja, ja tunnelma oli kuvauksien perusteella korkealla2.
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Siihen nähden, että ensimmäisissä keskusteluissa laitevalmistajien ja pankkien kanssa
puhuttiin useiden kuukausien siirtymäajanjaksosta, tulos oli huikea. Sen mahdollistivat
eri osapuolten ennakkoluulottomat ratkaisut
ja pankkien sekä automaattien valmistajien
usean vuoden huolellinen valmistautuminen
rahanvaihtoon. Myös Suomessa käteisautomaattien muuntaminen euroilla toimiviksi
sujui ennakoitua nopeammin. Euroopan komissio oli syksyn mittaan kovistellut aiheesta
suomalaispankkeja, mutta käytännössä kaikki
sujui suomalaisten asiantuntijoiden lupaamalla
tehokkuudella.
Tammikuun 2002 ensimmäisen viikon aikana käteisautomaattinostojen määrä oli poikkeuksellisen suuri euroseteleiden herättämän
innostuksen ja yleisen uteliaisuuden vuoksi.
Esimerkiksi Alankomaissa tehtiin vuoden kahden ensimmäisen päivän aikana viisi miljoonaa
käteisautomaattinostoa. Nostojen määrä pysyi
suurena vielä seuraavan viikon alkupuolella,
mutta alkoi sen jälkeen vähentyä kohti normaalitasoa.
Tammikuun 2002 ensimmäisinä päivinä
myös pankkien ja postien kassapalveluita käytettiin paljon tavanomaista enemmän, kun ihmiset nostivat euroja tai vaihtoivat kansallisia
rahojaan euroiksi euroalueen pankkien ja postin yli 200 000 toimipisteessä. Saksassa ja Espanjassa, joissa pankit olivat avoinna 1.1.2002,
asiakkaat nostivat pankkien kassoilta jopa
enemmän käteistä kuin käteisautomaateista.
Käteisautomaattien ohella myös kaikki seteleitä ja metallirahoja maksuna hyväksyvät automaatit oli vaihdettava euroilla toimiviksi. Noin
10 miljoonan kolikoilla toimivan – osaan kel-

pasivat kolikoiden lisäksi myös setelit – myynti-, lippu-, raha- ym. automaatin muuntaminen
vei enemmän aikaa kuin runsaan 200 000 käteisautomaatin vaihto. Tammikuun 2002 lopussa
yli 90 % automaateista oli kuitenkin jo muunnettu euroilla toimiviksi. Automaattien toimiminen kansallisilla rahoilla vielä siinä vaiheessa,
kun rahanvaihto muilta osin oli jo hoidettu, aiheutti satunnaisia ongelmia.
Erilaisten myynti- ym. automaattien muuntamisen lisäksi toinen rahanvaihtoon liittynyt
vaikeammin hallittava kysymys oli kansallisen rahan, ennen muuta kolikoiden, palautuminen. Se
aiheutti pullonkauloja ja viiveitä ja jonkin verran
myös sekaannuksia rahojen käsittelyssä. Joissakin
tapauksissa viivästykset kestivät kuukausia.
Eurokäteisen käyttöönottoon liittyi myös
ns. Teuro-keskustelu (Teuro = teuer Euro eli
kallis euro). Tammikuussa 2002 samanaikaisesti eurokäteisen käyttöönoton kanssa heikoista
sääoloista johtunut sokki aiheutti tuoreiden
elintarvikkeiden hintojen nousua. Kun myös
joidenkin kuluttajien säännöllisesti käyttämien
palveluiden hinnat nousivat selvästi, syntyi joissakin maissa suuren yleisön keskuudessa käsitys
euron käyttöönoton aiheuttamasta hintojen
noususta. Tästä oli seurauksena, että kuluttajien inflaatio-odotukset alkoivat merkittävästi
erota toteutuneesta hintakehityksestä. Ilmiön
todennäköisenä selityksenä pidettiin sitä, että
kuluttajien usein ostamiensa hyödykkeiden
ja palveluiden hintojen kehitys oli hintaodotusten kannalta suhteellisesti tärkeämpi kuin
harvemmin ostettujen.3 Vuoden 2002 loppupuolella tilanne odotetun ja todellisen, erittäin
maltillisen hintakehityksen välillä alkoi kuitenkin normalisoitua.
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Eurosetelien ja kolikoiden käyttöönotto herätti julkisuudessa ennakkoon monenlaisia kysymyksiä ja epäilyjä. Kaiken kaikkiaan käteiseuron
käyttöönotto sujui kuitenkin erinomaisesti kaikissa euroalueen 12 maassa. Tammikuussa 2002
tehdyn eurobarometritutkimuksen mukaan
88 % kansalaisista arvioi saaneensa riittävästi
informaatiota ja 81 % arvioi, että rahanvaihto
sujui heidän osaltaan hyvin. Suomessa maaliskuussa 2002 tehdyn eurobarometritutkimuksen
mukaan 98 % vastaajista katsoi saaneensa hyvin
informaatiota eurosta, mikä oli paras prosenttiluku koko euroalueella.4 Myös Kaupan Keskusliiton, Luottokunnan ja Suomen Pankkiyhdistyk-

sen tammi–helmikuussa 2002 tekemän kyselyn
mukaan kolme neljäsosaa vastaajista katsoi eurokäteisen siirtymisen sujuneen helpommin ja
nopeammin kuin he etukäteen odottivat. Kun
eurobarometrikyselyllä myöhemmin selvitettiin
kansalaisten tottumista euron käyttöön, suomalaiset olivat selvästi sopeutuneet keskimääräistä
paremmin ja nopeammin eurorahoihin, sekä
seteleihin että kolikoihin. Vuoden 2003 lopulla
tehdyn eurobarometrikyselyn mukaan vain 3 %
suomalaisista koki eurojen käytön erittäin vaikeaksi. Euroseteleiden käytön ilmoitti erittäin
helpoksi 97 %, mikä oli jälleen huippulukema
euroalueella.5

Onnistunut rahanvaihto herätti laajalti huomiota
Eurorahojen liikkeeseenlaskun onnistuminen sai runsaasti huomiota. Kautta linjan tiedotusvälineet arvioivat rahanvaihtoa myönteisesti – jopa siinä määrin, että onnistuneen rahanvaihdon katsottiin mahdollistavan rakenteelliset muutokset Euroopassa.6
Myös ennen rahanvaihtoa erittäin kriittinen brittilehdistö antoi tunnustuksen vaihdon toteutuksesta. Sain itse todistaa tämän brittien rehdin tunnustuksen.
Rahanvaihdon kokemuksia käsiteltiin lukuisissa kokouksissa ja konferensseissa vuonna 2002, aivan kuten
vaihdon valmisteluakin oli käsitelty edeltävinä vuosina. EKP:n johtokunnan jäsen Domingo Solans oli saanut
kutsun puhujaksi yhteen tällaiseen tilaisuuteen, joka
järjestettiin Madridissa heinäkuussa 2002. Yhteensat-

tuman vuoksi Domingo Solansille tuli este, ja hän pyysi
minua esiintymään sijastaan.
II International Financial Summit nimisen tilaisuuden järjesti Economist-lehti yhdessä espanjalaisen pankin Caja Madridin kanssa. Puheenvuoroni oli sessiossa, jonka muina puhujina olivat Maltan keskuspankin
pääjohtaja Michael C. Bonello ja Ison-Britannian konservatiivipuoleen silloinen parlamentin jäsen ja myöhempi puheenjohtaja Michael Howard. Session teema
oli ”Facing the euro”, ja Howard esiintyi oman, eurorahanvaihdon kokemuksia käsitelleen puheenvuoroni
jälkeen. Howard suhtautui euroon erittäin kriittisesti ja
myös ilmaisi tämän heti puheenvuoronsa aluksi. Tämän
jälkeen hän jatkoi, että vaikka näin onkin, hänen täytyy
tunnustaa, että eurorahanvaihto onnistui erinomaisesti.
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Kuvio 6. Liikkeessä olevan setelistön arvo
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Kuvio 7. Liikkeessä olevan eurosetelistön vuotuinen kasvu
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johtunut ennen muuta siitä, että yleisö on sopeuttanut käteiskassojaan vähäisten inflaatioodotusten ja matalien korkojen olosuhteisiin.
Eurosetelistön kysyntä on ollut huomattavaa
myös euroalueen ulkopuolella, jossa arvioidaan
olevan 25–30 % euroseteleistä. Varsinkin ItäEuroopassa ja Venäjällä kysyntä on ollut voimakasta. Yhtenä keskeisenä syynä tähän on pidetty
EKP:n tiukkaa inflaatiotavoitetta, jonka vuoksi
euro on usein kansallisia valuuttoja houkuttelevampi käteissäästämisen näkökulmasta. Euroon
rinnakkaisvaluuttana kohdistuvaa luottamusta
kuvastaa se, että suuri osa euroseteleiden kysynnän voimakkaasta lisääntymisestä rahoitusmarkkinoiden häiriön yhteydessä oli peräisin juuri
euroalueen ulkopuolelta.
Tietynlainen paradoksi on, että vaikka käteisen suhteellinen osuus maksuvälineenä on
pienentynyt uusien maksutapojen yleistyessä,
on käteisen käyttö varallisuuden säilytysmuotona samanaikaisesti lisääntynyt. Ilmiö näkyy
selkeästi verrattaessa arvoltaan pienten 5, 10 ja
20 euron seteleiden määrän kehitystä arvoltaan
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Myös eurojen käyttöönoton jälkeen euroseteleille on riittänyt kysyntää, ja määrän kasvu
on ollut selvästi nopeampaa kuin kansallisten
rahojen kehityksen perusteella olisi voinut ennakoida (ks. kuvio 6).
Euron käyttöön ottaneiden maiden kansallisten rahojen kysyntä kasvoi hyvin vaatimattomasti vuonna 2000, ja vuonna 2001 kansallisia
seteleitä ryhdyttiin asteittain palauttamaan
pankkeihin ja sitä kautta keskuspankkeihin
valmistauduttaessa eurorahojen liikkeeseenlaskuun. Liikkeessä olevan eurosetelistön arvo kasvoi vuositasolla yli 10 % vuoden 2007 alkuun
asti, minkä jälkeen kasvu tasoittui vähitellen
runsaaseen 7 prosenttiin, kunnes se lokakuussa
2008 kiihtyi rahoitusmarkkinoiden häiriöiden
myötä jälleen 13 prosentin tuntumaan (ks. kuvio 7). Tietyn ylimenokauden jälkeen eurosetelistön määrän kasvu palasi aikaisemmalle vähenevälle uralleen. Vuotuinen kasvu oli vuoden
2013 lopussa vajaa 5 %.
Liikkeessä olevan eurosetelistön määrän
voimakas kasvu aivan viime vuosiin asti on
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Eurosetelistön määrä on kasvanut jatkuvasti
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suurten 50, 100, 200 ja 500 euron seteleiden
kehitykseen (ks. kuvio 8).
Arvoltaan pienten euroseteleiden osuus on
vähentynyt vuoden 2002 lopun 59 prosentista
vuoden 2013 loppuun mennessä 42 prosenttiin liikkeessä olevien euroseteleiden kappalemäärästä. Vaikka myös arvoltaan pienien seteleiden kysyntä on kasvanut, suurien seteleiden

kysynnän kasvu on silti ollut huomattavasti
voimakkaampaa. Arvoltaan pienimpiä 5 ja 10
euron seteleitä käytetään käteismaksuissa ensisijaisesti kaupan vaihtorahoina vastaavasti kuin
kolikoita. Niitä suuremmat 20 ja 50 euron setelit ovat taas tavallisia kuluttajien ns. käyttöseteleitä, jotka ovat usein myös laajasti käytössä
käteisautomaattijakelussa.

Euroseteleiden käyttöönotto on muuttanut
seteleiden markkakauden kehityssuuntia Suomessa
Suomen markkaseteleiden määrän vuotuinen
kasvu oli markkakauden viimeisinä vuosina
noin 4,5 %, ennen kuin eurorahojen käyttöön-

otto alkoi vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen vuonna 2001.1 Markkaseteleitä ryhdyttiin
palauttamaan runsaasti pankeille ja sitä kautta

Kuvio 8. Pienten ja suurten euroseteleiden kehitys
€20 + €10 + €5
€500 + €200 + €100+ €50
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Lehman Brothers -investointipankin konkurssi
kiihdytti eurosetelistön kysyntää
Rahamarkkinoiden häiriöt aiheuttavat ihmisissä aina
huolta, ja varsinkin pankkeja koskevista kielteisistä uutisista voi olla seurauksena talletuspakoa. Omaa luokkaansa tässä suhteessa oli Lehman Brothers investointipankin konkurssi 15.9.2008. Konkurssi näkyi käteisen
rahan kysynnässä, kun varsinkin euroalueen ulkopuolella asuvat olivat huolissaan pankkitalletustensa kohtalosta, ja eurosetelistön kysyntä kasvoi erittäin voimakkaasti syyskuussa 2008 (ks. kuvio 7).
Syyskuun kolmannella viikolla vuonna 2008 sain
Saksan keskuspankin ylikassanhoitajalta Helmut Rittgeniltä puhelun, jonka aiheena oli euroseteleiden tilaus
ten merkittävä lisääntyminen varsinkin euroalueen ulkopuolella. Euroalueen ulkopuolinen seteleiden kysyntä kohdistui erityisesti Saksan keskuspankkiin. Saksan
keskuspankin keskeisyys juontui jo Saksan markan ajoilta ja johtui myös Frankfurtin lentokentän keskeisestä
asemasta ja logistisista järjestelyistä. Totesimme, että
jos tilanne jatkuu samanlaisena, meidän tulisi harkita
eurosetelivarastojen siirtoja niiden maiden keskuspankkeihin, joissa seteleihin kohdistuva kysyntä oli suurinta. Päätimme katsoa vielä seuraavan päivän tilanteen
ja järjestää tarvittaessa setelikomitean puhelinneuvottelun.
Seuraavana päivänä sitten järjestettiinkin lyhyellä
varoitusajalla setelikomitean puhelinneuvottelu. Keskustelukierroksen päätteeksi sovimme toimenpiteistä, joiden avulla euroseteleiden kysyntä ja tarjonta
saataisiin kohtaamaan myös varastojen sijainnin kannalta. Päätimme kuljetusten käynnistämiseen tarvittavista järjestelyistä. Muutamat kansalliset keskuspankit olivat huolissaan, että joistakin heidän haarakonttoreistaan saattaisivat loppua tietynarvoiset setelit,

jos tilanne jatkuisi pitkään. Keskustelun jälkeen päädyimme yhteiseen formulointiin, miten tiedottamalla vastattaisiin yleisön ja median aiheesta esittämiin
kysymyksiin. Ennen sanamuodon lopullista hyväksymistä halusin kuitenkin olla yhteydessä EKP:n viestintäosastoon.
Viestintäosaston johto oli tuolloin Washingtonissa
Kansainvälisen valuuttarahaston vuosikokouksessa, ja
keskustelin lehdistötoimiston päällikön Regina Schüllerin kanssa puhelimitse, millaisia ajatuksia setelikomitealla oli mahdollisia viestintätilanteita ajatellen.
Parikymmentä minuuttia tämän jälkeen sain puhelun
Washingtonista pääjohtaja Trichet’ltä. Kerroin hänelle
euroseteleiden kysynnän rajusta kasvusta. Trichet oli
kiinnostunut, missä maissa ja kuinka paljon kysyntä oli
kasvanut, ja kävimme tilannetta läpi yksityiskohtaisesti. Mainitsin myös ohimennen, että olimme setelikomi
teassa sopineet yhteisestä kielenkäytöstä, mikäli media
ja yleisö esittäisivät kysymyksiä aiheesta. Trichet pyysi
minua lukemaan sovitun tekstiluonnoksen.
Kerroin ensin viestin myönteisen osan eli sen, että
eurojärjestelmä vastaa kaikissa oloissa siitä, että setelit riittävät. Kun tämän jälkeen pääsin kohtaan, jossa
kerrottiin mahdollisista varauksista, Trichet huudahti:
”Full stop!” Vakuutteluni eivät tehonneet, ja niin jouduin ilmoittamaan setelikomitealle, että yhteinen kielenkäyttö saisi sisältää vain sanoman, että euroseteleiden kysyntään vastataan kaikissa oloissa. Mitään varauksia ei mainittaisi. Näin myös toimittiin, ja suuret
määrät euroseteleitä pystyttiin toimittamaan niiden
maiden keskuspankkeihin, joissa kysyntä oli suurinta,
ja sieltä eteenpäin kysynnän mukaan. Pääjohtaja Trichet
oli oikeassa yhteisestä viestinnästä.

Lähde: Euroopan keskuspankki.

– 148 –

– 149 –

◆ Euroseteleiden ja niiden väärennösten kehitys käyttöönoton jälkeen ◆

myös Suomen Pankkiin jo vuoden 2001 kulues
sa ennen varsinaista rahanvaihtoperiodia.
Markka-aikana seteleitä tarvittiin lähinnä Suomessa toteutettavia hankintoja varten.
Euroseteleiden käyttöönotto muutti kerralla
suomalaisten omien seteleiden käyttöaluetta,
kun euroalue ensi vaiheessa käsitti 12 valtiota ja on myöhemmin laajentunut 18 valtioon.
Suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkojen
kohteista suosituimmuusjärjestyksessä Viro
(1.), Espanja (3.), Saksa (5.) Italia (6.) Kreikka

(7.) ja Ranska (10.)2 ovat nykyisin euromaita, ja myös muut kymmenen suosituimman
matkailumaan joukkoon kuuluvat eli Ruotsi,
Venäjä, Turkki ja Iso-Britannia hyväksyvät
vaihtelevassa määrin euroseteleitä maksuvälineenä. Siten ei ole yllättävää, että seteleiden
kysynnän kasvuvauhti on ollut euroseteleiden
aikana huomattavasti nopeampaa kuin markka-aikana (ks. kuvio 9). Markka-aikana ulkomaanvaluutta vaihdettiin usein Suomessa, ja
nekin markkasetelit, jotka vietiin ulkomaille

ja vaihdettiin siellä, palautuivat pankkijärjestelmän kautta takaisin Suomen Pankkiin.
Yhteisen eurokäteisen aikana käteisvaluutta ei
enää palaudu pankkijärjestelmän kautta lunastettavaksi alkuperäiseen liikkeeseenlaskumaahan, vaan eurosetelit jatkavat kiertoaan, minne
sitten päätyvätkin euroalueella.3
Euroseteleiden liikkeeseenlaskun jälkeen ei
siten ole ollut enää mahdollista saada täsmällistä tietoa, mikä on Suomessa liikkeessä olevan
setelistön määrä, koska Suomen Pankin liik-

keeseen laskemia seteleitä käytetään eri puolilla
euroaluetta ja sen ulkopuolellakin. Vastaavasti
Suomeen tulevien vierailijoiden mukana Suomessa käytetään muiden keskuspankkien kuin
Suomen Pankin alun perin liikkeeseen laskemia euroseteleitä. Tilastokeskus kuitenkin
arvioi osana rahoitustilinpitoa, mikä osa Suomesta liikkeeseen lasketusta käteisrahasta on
kotimaassa ja mikä ulkomailla (ks. kuvio 10).
Huomattava osa Suomessa liikkeeseen lasketusta käteisrahasta on päätynyt ulkomaille.

Kuvio 10. Suomen Pankin liikkeeseen laskeman käteisrahan suhde BKT:hen

Kuvio 9. Suomen Pankista liikkeeseen laskettu markka- ja eurosetelistö

Milj. euroa
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Siitä huolimatta on kotimaassa olevan käteisen
osuus bruttokansantuotteesta jopa suurentunut Tilastokeskuksen laskelmien mukaan pohjalukemistaan juuri eurorahanvaihdon edellä.
Käteisen suhteellinen osuus maksutapahtumissa väheni asteittain sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Euroseteleiden käyttöönoton jälkeen käteisen suhde bruttokansantuotteeseen
on kuitenkin kasvanut, vaikka käteisen käyttö
kotimaisissa maksutapahtumissa on tilastojen

ja kyselytulosten perusteella vähentynyt viime
vuosikymmenen aikana selvästi.4 Selityksenä
tähän kehitykseen ovat turismi, tuontiautojen
kauppa ja suuret hankinnat muissa euromaissa.5 Yksi lisäselitys todennäköisesti on, että
markkaseteleitä laajemman käyttöalueensa
vuoksi eurosetelit ovat suositumpi varallisuuden säilytysmuoto kuin markkasetelit olivat
aikanaan. Lisäksi markka-aikana osa käteissäästämisestä oli todennäköisesti muidenkin

Kuvio 11. Suomesta liikkeeseen lasketut eurosetelit lajeittain
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8
7

50 €

6
5
4
3

500 €
20 €

2

kansainvälisten valuuttojen määräistä, kuten
esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin tai Saksan
markan määräistä. Tämä kysyntä siirtyi pääosin euroseteleihin.
Osaltaan kehitykseen vaikuttavat myös
vähäiset inflaatio-odotukset ja matalat korot.
Suomessahan oli markka-aikana vielä 1980-luvun alussa kaksinumeroisia vuotuisia inflaatioprosentteja6, mikä ilmeisesti vaikutti odotuksiin vielä siinäkin vaiheessa, kun Suomessa oli
saavutettu hidas inflaatio.
Kun tarkastellaan Suomen Pankin liikkeeseen laskemien euroseteleiden jakaumaa seteliarvoittain (ks. kuvio 11), käy ilmi, että selvästi
nopeimmin on kasvanut yleisimmän käteisautomaattisetelin eli 50 euron liikkeeseenlasku.
Alkuvaiheessa 500 euron setelillä oli nopea kasvuvauhti, mutta se on kuitenkin muutaman viime vuoden aikana taittunut. Sen sijaan Suomen
Pankin liikkeeseen laskemien 100 euron setelien
määrä on muuttunut negatiiviseksi, mikä tarkoittaa, että 100 euron seteleitä on palautunut
Suomen Pankkiin enemmän kuin pankki on
laskenut niitä liikkeeseen. Tämä saattaa selittyä
matkustustaseen tulopuolen kautta, eli selittävänä tekijänä ovat venäläisten turistien Suomeen
tekemät matkat. Venäläiset pankit hankkivat
eurosetelinsä seteleiden tukkumarkkinoilta, jotka sijaitsevat pääosin Keski-Euroopassa, ja nämä
muualta kuin Suomesta hankitut 100 euron sete-

lit palautuvat Suomessa tehtyjen ostosten myötä
pankkien kautta Suomen Pankkiin. Näin ne vievät nettomääräisesti Suomen Pankin liikkeeseen
laskemien 100 euron seteleiden arvon negatiiviseksi. Vastaavanlainen on tilanne myös joissakin muissakin euromaissa jopa useiden seteliarvojen tapauksessa. Turistit tuovat mukanaan
huomattavan määrän kotimaassa nostamiaan
euroseteleitä, jotka sitten palautuvat pankkien
välityksellä turistimaan keskuspankkiin.
Keskuspankkien taseiden setelivastuussa tämä euroseteleiden siirtyminen maasta
toiseen ei kuitenkaan näy, sillä muodollisesti liikkeessä olevasta eurosetelistöstä 8 % on
EKP:n taseessa ja loput 92 % jaetaan eurojärjestelmän keskuspankkien vastuiksi niiden
EKP:n pääoman jakoperusteen mukaisten
osuuksien suhteessa. EKP:n pääoman jakoperusteen mukaiset osuudet lasketaan ottamalla
samassa suhteessa huomioon kunkin jäsenvaltion osuus sekä EU:n asukasluvusta että
EU-maiden bruttokansantuotteesta. Suomen
tapauksessa EKP:n pääoman jakoperusteen
mukainen osuus on vaatimaton. Koska kuitenkin liikkeessä olevan eurosetelistön arvo on
suhteellisesti aivan eri kokoluokkaa kuin aikanaan markkasetelistön, on Suomen Pankki ja
sitä kautta Suomen valtio päässyt nauttimaan
merkittävästi suuremmasta rahoitustulosta
euroaikana kuin markka-aikana.7
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Ei ole olemassa seteliä, jota ei voisi visuaalisesti
melko uskottavasti väärentää. Minkä yksi ihminen tekee, sen voi toinen aina jäljentää. Se-

teleiden aitoustekijöiden avulla voidaan vain
vaikeuttaa seteleiden jäljentämistä ja lisätä väärentämisessä tarvittavia aikaa ja resursseja.
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vat Suomessa yleisempiä kuin markkaseteleiden
väärennökset, ja voitiin kuvitella väärennösaktiivisuuden kohdistumista euroon.9
Rahanvaihdon yhteydessä väärennösrintamalla ei kuitenkaan ilmennyt juuri mitään, ja
euroväärennösten määrä pysyi ensimmäisen
puolivuotiskauden aikana vähäisenä. Kesän
2002 jälkeen tilanne vähitellen muuttui, ja
vuoden 2002 aikana löydettiin kaikkiaan vajaat
170 000 väärennettyä seteliä. Vuoden 2003 aikana liikkeestä löytyneiden väärennösten määrä ylitti jo 550 000 seteliä.

Seteliväärennösten määrä kuitenkin tasaantui tämän jälkeen, ja välillä se jopa väheni, kunnes se vuoden 2008 aikana alkoi taas lisääntyä.
Sen jälkeen väärennösten määrä on aaltoillut.
Määrä supistui voimakkaasti vuoden 2009 jälkeen, mutta kasvoi jälleen vuoden 2013 aikana
(ks. kuvio 12).
Suomessa väärennösten määrä on jäänyt
ennakoitua vähäisemmäksi. Kun markka-ajan
lopussa vuosittain löydettiin enimmillään 323
väärennettyä markkaseteliä10, on väärennettyjen euroseteleiden vuosittainen määrä ollut

Kuvio 12. Euroseteliväärennösten määrä puolivuosittain vuosina 2002-2013
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tutkimuskeskuksen ohella jokainen EU:n jäsenvaltio on perustanut oman kansallisen tutkimuskeskuksensa seteleiden ja metallirahojen
kansallisten väärennösten käsittelyyn. Näin
myös euroalueen ulkopuoliset EU-maat osallistuvat kaikkeen euroväärennöksiä koskevaan
analyysiin ja tietojenvaihtoon. Osaksi väärennösten seurantajärjestelmää on luotu myös
maantieteellinen tietojärjestelmä, jota erityisesti poliisi käyttää tutkiessaan väärennösten
leviämistä. Näin poliisi voi kohdistaa tutkimusresurssinsa tarkoituksenmukaisesti.
Myös euroseteleiden väärentämistä ehkäisevää lainsäädäntöä yhtenäistettiin siten, ettei
euroalueelle muodostuisi keidasta (tai aluetta),
jossa väärennösten valmistaminen ja levittäminen
johtaisi vain mitättömiin rangaistuksiin. EU:n
oikeusministerit päätyivät joulukuussa 1999 yhteisymmärrykseen, että euroseteleiden väärentäjät
voidaan tuomita kaikissa jäsenvaltioissa ainakin
kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen.
Euroseteleiden aitoustekijöiden julkistaminen jo yli neljä kuukautta ennen liikkeeseenlaskua kirvoitti julkisuudessa joitakin
kauhuskenaariota väärien eurojen käytöstä
heti liikkeeseenlaskun yhteydessä. Luonnollisesti poliisiviranomaisetkin olivat huolissaan
järjestäytyneiden rikollisryhmien aikeista rahanvaihdon yhteydessä. Tämä johti spekulointeihin, että jossakin olisi jo varastoituna suuri
määrä väärennöksiä.8 Pelättiin, että siirtymävaiheessa on mahdollisuus levittää vähemmän
tasokkaitakin väärennöksiä, kun ihmiset eivät
vielä tunne uusia seteleitä runsaasta kampanjoinnista huolimatta. Myös Suomessa kysymys
aiheutti huolta, sillä ulkomailla varsinkin maan
itäpuolella valmistetut dollariväärennökset oli-

2002/1

Väärentäjät ovat yleensä kiinnostuneita vakaista valuutoista, joiden seteleiden käyttöalue
on laaja. Koska oli odotettavissa, että eurosta
tulee Yhdysvaltain dollarin jälkeen maailman
toiseksi tärkein valuutta, oli ilmeistä, että rahanväärentäjät olisivat siitä kiinnostuneita.
Tästä syystä eurojärjestelmä toimi alusta alkaen
määrätietoisesti väärentämisen torjumiseksi ja
lainvalvontaviranomaisten tukemiseksi.
Lokakuussa 1998 EKP:n neuvosto päätti,
että euroseteleiden väärentämisen torjumisessa
noudatetaan periaatetta ”ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti”. Ajattele maailmanlaajuisesti -periaatteen mukaisesti EKP
perusti EU-keskuspankkien ja muiden rahanväärennösten torjunnasta vastuussa olevien
elinten käyttöön tietokannan, johon tallennetaan yhteisen standardin mukaisesti tekniset
ja tilastolliset tiedot kaikista väärennetyistä
euroseteleistä. Väärennöstietokannassa kunkin
väärennöstyypin tekniseen kuvaukseen sisältyy
selostus valmistustekniikasta, aitoustekijöiden
jäljittelytavasta ja kuvat väärennöksistä.
Lisäksi EKP:n neuvosto päätti huhtikuussa
1999, että EKP:hen perustetaan väärennösten
tutkimuskeskus, jossa kaikki uudet euroseteliväärennökset analysoidaan, luokitellaan ja
tallennetaan tietokantaan. Väärennösten tutkimuskeskuksella on merkittävä asema myös
euroseteleiden väärennöksiä koskevassa viestintä- ja seurantajärjestelmässä.
Toimi paikallisesti -periaate puolestaan
merkitsee, että kussakin väärennystapauksessa toimivaltaiset viranomaiset ovat fyysisesti lähellä ja voivat pikaisesti toimittaa tiedot
tietokantaan, eivätkä pitkät viestintäkanavat
vääristä tietoa. Sen takia EKP:n väärennösten
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enimmillään 1 343 väärennöstä vuonna 200411.
Vaikka määrä on markka-ajoista selvästi kasvanut, ei se kuitenkaan ole suurentunut kymmenkertaiseksi, kuten ennen eurorahanvaihtoa
pelättiin (ks. kuvio 13).12
Löytyneiden seteliväärennösten määrän
suuret heilahtelut johtuvat siitä, että pääosa euroväärennöksistä on järjestäytyneiden
rikollisryhmien valmistamia ja levittämiä.
Toisin kuin Pohjois-Amerikassa, jossa pääosa väärennöksistä saadaan aikaan modernia

jäljennöstekniikkaa käyttäen ja on seurausta
lukuisasta määrästä pieniä väärennöseriä, euroseteliväärennöksistä 70–80 % on valmistettu offsetpainotekniikalla. Offsettekniikalla ei kannata valmistaa pieniä määriä, ja
niinpä pääosassa euroväärennöstapauksista
onkin kyse suurista väärennösmääristä. Siten
jokainen merkittävän väärennöspajan takavarikko, jonka poliisi suorittaa, näkyy jonkin
ajan kuluttua väärennösten määrässä, kunnes
rikollisryhmät taas aloittavat toimintansa uu-

Kuvio 13. Euroseteliväärennökset Suomessa

dessa paikassa. Väärennösryhmien toimintaa
on helpottanut se, että setelien painaminen
perustuu entistä enemmän digitaalisiin tiedostoihin eikä aiempaan tapaan fyysisiin painolaattoihin, joiden takavarikoinnilla oli pidempiaikaiset vaikutukset väärennöspajojen
toimintaan.
Väärennökset keskittyvät ennen muuta 20
ja 50 euron seteleihin, joiden osuus väärennöksistä on yli 80 % (ks. kuvio 14). Arvoltaan
pieniä seteleitä väärennetään hyvin vähän,

samoin arvoltaan suuria. Pienten seteleiden
väärentäminen ei todennäköisesti lyö leiville,
ja arvoltaan suuret setelit puolestaan joutuvat
huomattavasti tarkemman tarkastelun kohteeksi maksutapahtumassa. Siksi väärennetään
niitä seteleitä, jotka ovat yleisiä maksutapahtumissa ja joita rahaa ammattimaisesti käsittelevät kassatyöntekijät ottavat usein vastaan rutiininomaisesti. Pääosa väärennöksistä on sen
tasoisia, että ne olisi helposti todennettavissa
väärennöksiksi.

Kuvio 14. Euroseteliväärennösten setelikohtainen jakauma vuonna 2013
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◆ Euroseteleiden ja niiden väärennösten kehitys käyttöönoton jälkeen ◆

Vuonna 2010 EKP julkaisi vihkosen ”Anna ja Aleksi rahanväärentäjien jäljillä”. Siinä lapsia opetetaan kuvitetun tarinan avulla
tunnistamaan eurosetelien aitoustekijät.

Vaikka väärennösmäärät saattavat vaikuttaa suurilta, ne ovat edelleen karkeasti
samalla tasolla kuin euron käyttöön ottaneiden maiden kansallisten seteliväärennösten
määrä oli vuosina 2000 ja 2001. Oikeat mittasuhteet kehityksen arviointiin saadaan,
kun otetaan huomioon, että jäljennöstekniikka on kehittynyt merkittävästi ja tehnyt
seteleiden jäljittelyn vaivattomammaksi samalla kun liikkeessä olevien euroseteleiden
määrä on ajanjakson aikana lähes kaksinkertaistunut.

Seteleiden jäljentämisen helpottuminen
on lisännyt tiedotuksen ja koulutuksen merkitystä väärennösten ehkäisemisessä. Suomi
on ollut tässä yksi edelläkävijämaista. Suomen
Pankki jakoi jo vuonna 1986 uusien setelimallien liikkeeseenlaskun alla joka kotitalouteen
A4-kokoisen esitteen uusista seteleistä ja niiden
aitoustekijöistä.13 Vastaavasti eurojärjestelmä
on tuottanut mittavan Euro 2002 tiedotuskampanjan jälkeen säännöllisesti uutta tiedotus- ja
koulutusmateriaalia euroseteleiden aitoustekijöistä eri kohderyhmille.
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Jatkuva aitoustekijäkoulutus on tarpeen. Ylempänä oleva väärennös on jonkinlainen 300 euron hupiseteli, joka erikoisesta
arvosta ja kuvasta huolimatta on useamman kerran hyväksytty 300 euron maksuvälineenä. Alempana on perulainen 100 intin
seteli, johon on lisätty EU:n lippu ja euro-merkintä. Tämä seteli on hyväksytty 100 euron setelinä.
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Väärennökset kiinnostavat mediaa
EKP ja pääosa kansallisista keskuspankeista julkaisevat
kaksi kertaa vuodessa puolivuotistilastot ja tiedotteen
euroseteliväärennösten kehityksestä. Varsinkin heinäkuussa julkaistava vuoden alkupuoliskon tilasto johtaa
yleensä laajahkoihin artikkeleihin aiheesta. Seteliväärennökset ovat lukija- ja kuulijakunnan näkökulmasta kiin-

nostava aihe, ovathan onnistuneet väärennökset eräänlaista alkemiaa, joka tuntuu alati kiehtovan ihmismieltä.
Seteleiden liikkeeseenlaskijan näkökulma väärennöksiin on eri. Seteleiden käyttö perustuu niitä koskevaan luottamukseen, ja luonnollisesti väärin painotettu lehtiartikkeli tai TV-ohjelma voi johtaa perusteet-

Kuvio 15. Liikkeeseen lasketun euro- ja dollarisetelistön arvo euroina
Liikkeeseen laskettu eurosetelistö
Liikkeeseen laskettujen dollareiden euroarvo
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tomaan rakoiluun yleisön luottamuksessa seteleiden
käyttöön. Yleensä väärennökset löytyvät jo kaupassa
tai seteleiden koneellisessa tarkastuksessa pankkien ja
yksityisten rahahuoltoyhtiöiden lajittelukeskuksissa, ja
sen takia suuri yleisö joutuu äärimmäisen harvoin väärennösten kanssa tekemisiin. Viimeistään väärennökset
löytyvät keskuspankin setelilajittelussa.
Vaikka median haastattelut tarjoavat mahdollisuuden korostaa seteleiden aitouden tarkistamisen tärkeyttä, keskuspankin edustajalla on aina tietty varaus
suhtautumisessa seteliväärennöksiä koskeviin haastattelupyyntöihin. Yksi mielenkiintoinen haastattelutilanne syntyi joulukuussa 2006, kun Financial Timesin toimittaja Ralph Atkins otti yhteyttä ja halusi keskustella – euroseteleiden liikkeeseenlaskun 5-vuotispäivän
lähestyessä – liikkeeseenlaskun kehityksen lisäksi erityisesti euroväärennösten kehitystrendeistä. Euroväärennösten määrä oli jonkin verran kasvanut, mutta ei
eurojärjestelmän indikaattoreiden perusteella kuitenkaan juuri poikennut aikaisempien kansallisten seteleiden väärennösten määrästä. Näin ollen ei ollut mitään
syytä tehdä euroväärennöksistä suurta numeroa.
Kun Atkins saapui vieraakseni Eurotoweriin, esittelin hänelle ensin euroseteleiden liikkeeseenlaskun

kehitystä. Se auttoi antamaan myös oikean mielikuvan väärennösten määrästä suhteessa aitoihin seteleihin ja muodostamaan tätä kautta käsityksen väärennösongelman mittasuhteista. Kun Atkins katseli euroseteleiden kehitystä osoittavia käyriäni, hän yhtäkkiä
kysyi, miten liikkeessä olevien eurojen arvo suhtautui
liikkeessä olevien dollariseteleiden arvoon. Asia oli
ollut EKP:n sisäisissä keskusteluissa esillä, ja kerroin
Atkinsille, että vastikään – osin siksi, että dollarin arvon suhteessa euroon oli heikentynyt – euroseteleiden arvo oli ohittanut dollariseteleiden arvon samassa valuutassa ilmaistuna. Kun Atkins kuuli tämän vastauksen, hän tiedusteli, oliko asia ollut julkisuudessa.
Vastasin, etten ollut nähnyt aiheesta yhtään uutista.
Silloin Atkins pyysi saada käyttöönsä aikasarjatietoja molemmista valuutoista. Keskustelujemme jälkeen
EKP:n viestintäosasto toimitti nämä aikasarjatiedot
Atkinsille. Tieto, että euroseteleiden arvo oli ohittanut dollariseteleiden arvon, julkaistiin sen jälkeen
Financial Timesin etusivulla.14 Sen uutisarvo oli suurempi kuin euroväärennöstilanteen. Tätä vastaan minulla ei ollut mitään. (Ks. myös kuvio 15, joka esittää
liikkeessä olevan euro- ja dollarisetelistön arvon kehitystä.)
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13.
Euroseteleiden
liikkeeseenlaskun jälkeiset
haasteet

◆ Euroseteleiden liikkeeseenlaskun jälkeiset haasteet ◆

Eurorahojen liikkeeseenlaskulla vuonna 2002
saatettiin 12 maan kannalta päätökseen se
osa eurooppalaista yhdentymisprosessia, josta
Maastrichtissa vuonna 1992 oli sovittu. Kun

eurosetelit oli onnistuneesti laskettu liikkeeseen, eurojärjestelmän rahahuollon painopiste
siirtyi euroseteleiden tuotannon, jakelun ja käsittelyn tehostamiseen.

Yhteistyö tuo tehoa eurojärjestelmän rahahuoltoon
Rahahuoltoa koskeva ajattelu on kehittynyt
merkittävästi sitten vuoden 1991, jolloin yhteisen rahan tuotantoon ja liikkeeseenlaskuun
liittyvien kysymysten pohdinta alkoi. Ensi
vaiheessa yhteisen eurooppalaisen rahan valmistelun painopiste oli luonnollisesti uusien
seteleiden ja metallirahojen suunnittelussa
sekä mahdollisimman sujuvan rahanvaihdon
edellytysten luomisessa. Tuolloin ajateltiin, että
joukko maita ottaa käyttöön yhteiset setelit ja
metallirahat, mutta rahahuollon kansalliset
käytännöt säilyisivät muilta osin ennallaan, sillä kansallisten keskuspankkien toimintaympäristössä ja roolissa käteisrahan kiertokulussa ei
ollut näköpiirissä muita muutoksia.
Kun vuosituhannen vaihde lähestyi ja euroseteleiden ja metallirahojen tuotanto oli jo

hyvässä vauhdissa ja monet tärkeät ratkaisut,
kuten automaattien testaus, oli käynnistetty ja
ennakkojakelun säännökset laadittu, alkoi valmistelun huomio kiinnittyä entistä enemmän
mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin
yhteisen käteisrahan liikkeeseenlaskun jälkeen.
Tällaiset toimintaympäristön uudistukset liittyivät yhtäältä muutoksiin keskuspankkien
omien tavoitteiden asettamisessa – kuten keskittyminen keskuspankin ydintehtäviin – mutta toisaalta yhä enemmän myös yhteisen rahan
mukanaan tuomiin tehokkuusetuihin ja yhtäläisten kilpailumahdollisuuksien luomiseen
euroalueella.
Varhaisia merkkejä tästä ajattelun muutoksesta olivat esimerkiksi EKP:n neuvoston
vuonna 2001 tekemä päätös keskuspankkien
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rahahuollon maksuttomista peruspalveluista
ja maksullisista lisäpalveluista sekä keskuspankkien toimipisteiden aukioloaikoja ja
käteisen hyvitys- ja veloitussääntöjä koskevat
linjaukset. Samana vuonna EKP:n neuvosto päätti myös, että euroseteleiden tuotanto
hajautetaan vuodesta 2002 lähtien siten, että
kukin euroalueen kansallinen keskuspankki
vastaa yleensä vain yhden tai kahden setelin
hankinnasta. Vähentämällä tietynarvoisen
setelin painopaikkoja varmistetaan sekä tasalaatuisten setelien saatavuus että eurojärjestelmän skaalaedut setelien tuotannossa. Lisäksi
vastuuta seteleiden tuotannosta ei enää jaettu
kansallisille keskuspankeille niiden oman kysynnän perusteella. Jakoperusteena alettiin
käyttää kansallisten keskuspankkien osuutta EKP:n pääomasta. Tämä jakoperuste on
johdettu euromaiden kokonaistuotannosta
ja väestömäärästä. Uuteen tuotantomalliin
siirryttiin, koska setelit kulkeutuvat maasta
toiseen turismin ja muun toiminnan vuoksi
(ks. luku 12.)1
Vastaavasti EKP:n neuvosto päätti syyskuussa 2004 laajan valmistelutyön tuloksena
eurojärjestelmän yhteisestä tarjouskilpailumenettelystä eurosetelien tuottamiseksi. Menettelyn tavoitteena on varmistaa kaikkien
euroseteleiden tarjouskilpailuun osallistu
vien setelipainojen yhdenvertainen kohtelu ja
kilpailun avoimuus. Sellaiset kansalliset keskuspankit, joilla on oma setelipaino tai jotka
käyttävät julkisen sektorin setelipainoa, voivat
päättää olla osallistumatta tarjouskilpailuun ja
tästä huolimatta tuottaa edelleen painoissaan
osuutensa euroseteleistä. Menettelyn käyttöönottoon suunniteltiin pitkä ylimenokausi. Alun

perin tarjousmenettelyn oli tarkoitus käynnistyä viimeistään vuonna 2012, mutta menettelyn yksityiskohtia hiotaan edelleen.
Myös euroseteleiden hallintaan ja varastointiin on luotu yhteinen järjestelmä, jonka tavoitteena on koordinoida keskuspankkien logistisia
varastoja eurojärjestelmän tasolla ja käyttää yhteistä strategista varastoa. Strategista varastoa
käytetään sellaisissa poikkeustilanteissa, joissa
eurojärjestelmän logistiset varastot eivät riitä
kattamaan eurosetelien kysynnän odottamatonta kasvua tai joissa eurosetelien toimituksessa on häiriöitä.
Hyvä esimerkki strategisen varaston tärkeydestä saatiin rahoitusmarkkinoiden häiriöiden
yhteydessä syksyllä 2008, kun nimellisarvoltaan
suuriin euroseteleihin kohdistui yhtäkkiä voimakas kysyntä erityisesti euroalueen ulkopuolelta. Tämä kysyntä pystyttiin tyydyttämään
käyttämällä joustavasti strategista varastoa.
Vuonna 2007 EKP otti myös käyttöön Aasiassa euroalueen ulkopuoliset setelivarastot,
joita hoiti kaksi seteleiden tukkumarkkinoilla
toimivaa liikepankkia Singaporessa ja Hongkongissa. Euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen avulla pyritään edistämään eurosetelien kansainvälistä jakelua ja myös saamaan
tilastotietoja euroalueen ulkopuolella liikkeessä olevista euroseteleistä ja alueella löydetyistä
väärennöksistä.
Tehokkuushyötyjä on niin ikään pyritty
löytämään kehittämällä eurojärjestelmän työnjakoa siten, ettei kaikkien kansallisten keskuspankkien tarvitse välttämättä tarjota kaikkia
palveluita. Tehokkuutta voidaan lisätä erikoistumalla tai yhdistämällä voimavaroja. Esimerkki tästä on usean keskuspankin välinen sopimus
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Tehokkuushyötyjä tarkastellaan kaikkien
käteisen rahan kiertoon osallistuvien toimijoiden kannalta

Euroalueella eivät ole yhteisiä pelkästään setelit ja kolikot,
vaan eurokeskuspankit pyrkivät löytämään myös yhteisen
rahan tuotannossa tehokkuushyötyjä. Vuonna 2008 Suomen Pankki otti käyttöön uudistetun rahahuollon tietojärjestelmän, CashSSP:n. Se on alun perin Belgian keskuspankin
rakentama rahahuollon tietojärjestelmä, joka oli tuossa
vaiheessa käytössä myös muissa Benelux-maissa eli Alankomaissa ja Luxemburgissa. Vuosien kuluessa järjestelmän
käyttö on edelleen laajentunut, ja vuoden 2013 lopussa
sitä käytti jo yhdeksän keskuspankkia. Kuvassa Suomen
Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen allekirjoittamassa rahahuollon tietojärjestelmän yhteistoimintasopimusta yhdessä
Belgian keskuspankin pääjohtajan Guy Quadenin kanssa.
Taustalla vasemmalta lähtien EKP:n johtokunnan jäsen José
Manuel González-Páramo, Suomen Pankin varapääjohtaja
Matti Louekoski, Belgian keskuspankin kansainvälisen ja
eurojärjestelmän koordinaatioyksikön päällikkö Dominique
Servais, Suomen Pankin johdon sihteeristön päällikkö Kjell
Peter Söderlund ja johtokunnan jäsen Sinikka Salo.

Robotti käsittelemässä 50 euron seteleitä Suomen Pankissa.

yhteisestä rahahuollon asiakkaiden käteisrahan
tilaus- ja toimitusjärjestelmästä sekä reaaliaikaisesta kassan- ja varastonhallinnasta. Samoin
myös kahdeksan keskuspankin muodostama
ryhmä, joka hankki eurosetelit yhteisen tarjouskilpailun perusteella, on esimerkki keskuspankkien yhteistyöstä tehokkuuden parantamiseksi. Suomen Pankki osallistuu molempiin
näihin hankkeisiin.
Lisäksi muutamat keskuspankit ovat erikoistuneet seteleiden käsittelykoneiden testaukseen eurojärjestelmän puolesta, samoin
kuin koko euroalueelta otoksina valittujen
euroseteleiden laadun tutkimiseen. Myös eräiden rahahuoltoon liittyvien tietojärjestelmien
kehittäminen ja ylläpito on annettu joidenkin
eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien
tehtäväksi.
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Niissä 12 maassa, jotka ottivat eurokäteisen käyttöön vuonna 2002, keskuspankeilla oli hyvin
erilainen rooli osallistumisessaan rahan kierrätykseen kansantaloudessa. Joidenkin maiden
keskuspankeilla laajoine konttoriverkostoineen
oli hyvin keskeinen asema: keskuspankki esimerkiksi tarkasti ennalta kaikkien käteisautomaattiseteleiden laadun ja aitouden. Joissakin maissa
keskuspankeilla oli käytössä järjestelmiä, joiden
perusteella myös pankit saattoivat huolehtia
seteleiden laatu- ja aitoustarkastuksesta keskuspankin ohella. Koska euroalueella haluttiin edistää yhtäläisiä kilpailumahdollisuuksia, pantiin
alkuun vaiheittainen prosessi yhdenmukaisten
standardien luomiseksi eurosetelien palauttamiseksi takaisin kiertoon. Tässä tarkoituksessa
EKP julkaisi vuonna 2005 toimintamallin eurosetelien palauttamisesta kiertoon. Tässä mallissa määriteltiin eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamista koskevat yleiset säännöt sekä
setelinkäsittelylaitteisiin ja niiden testaukseen
liittyvät menettelytavat. Vuonna 2010 tälle toimintamallille annettiin juridinen muoto EKP:n
päätöksellä eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä palauttamisesta kiertoon.
Toimintamallin ja päätöksen mukaan rahaa
käsittelevät yritykset voivat palauttaa euroseteleitä kiertoon käteisautomaattien tai asiakkaiden käyttämien muiden laitteiden välityksellä
ainoastaan, jos seteleiden aitous ja kunto on tarkastettu hyväksytyllä setelinkäsittelylaitteella.
Hyväksytyn setelinkäsittelylaitteen tyypin tulee läpäistä kansallisen keskuspankin testaus ja
pystyä luokittelemaan kiertoon palautettavat

setelit aidoiksi ja hyväkuntoisiksi. Tiedot kansallisen keskuspankin testauksen läpäisseistä
laitteista julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.
Kansalliset keskuspankit testaavat setelinkäsittelylaitteiden tyypit yhteisiä testausmenetelmiä noudattaen. Kun setelinkäsittelylaitteen
tyyppi on läpäissyt testauksen, testitulokset
ovat voimassa koko euroalueella vuoden ajan
tuloksen julkaisemisen jälkeen edellyttäen, että
setelinkäsittelylaitteen tyyppi säilyttää kykynsä
havaita kaikki eurojärjestelmän tiedossa olevat
väärät eurosetelit tuon ajan. EKP:n verkkosivulla olevaa luetteloa testauksen läpäisseistä laitteista päivitetään säännöllisesti. Vuosien kuluessa
sivuilla olevien testauksen hyväksyttävästi läpäisseiden laitteiden lukumäärä on noussut satoihin.
Samanlainen yhtäläisten kilpailumahdollisuuksien luomista palveleva toimenpide on EKP:n
neuvoston päätös, jonka perusteella euroalueen
kansalliset keskuspankit ovat heinäkuusta 2007
lähtien voineet tarjota rahahuoltopalveluja myös
luottolaitoksille, jotka toimivat jossain toisessa
euromaassa, mutta joille logistisista syistä on edullisempaa käyttää eri maan keskuspankin palveluja.
Vastaavasti kun osa keskuspankeista on ottanut käyttöön lajittelukoneet, joilla voidaan
käsitellä arvoltaan monenlaisia seteleitä samanaikaisesti ja jotka eivät edellytä, että seteleiden
pitää olla samansuuntaisesti palautus- ja luovutusnipuissa, on tästä keskuspankkien perinteisestä vaatimuksesta luovuttu koko eurojärjestelmän
piirissä. Myös tämä toimenpide tehostaa seteleiden käsittelyä rahan kiertokulun eri vaiheissa ja
yhtenäistää euroalueen käytäntöjä.
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Euroseteleiden käyttöönotto ja liikkeeseenlasku ovat vaikuttaneet
myös euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien käytäntöihin
Euroseteleiden liikkeeseenlasku edellytti useita poikkeuksellisia toimenpiteitä. Moniin
näistä sisältyi etukäteen ajatellen huomattavia

epävarmuustekijöitä. Kun toimenpiteet eivät
euroseteleiden liikkeeseenlaskun yhteydessä
kuitenkaan aiheuttaneet ongelmia, ovat useat

Kansallisen rahahuollon järjestelmäriskien vaikutukset:
Heros-yhtiön konkurssi
Ollessani Portlandissa Yhdysvaltain länsirannikolla maailmanlaajuiseen seteliväärennösten torjuntaan liittyvässä kokouksessa helmikuussa 2006 huomasin kokoustauolla, että minua oli yritetty tavoittaa matkapuhelimitse.
En tunnistanut Saksan maatunnuksella alkavaa puhelinnumeroa, mutta koska Euroopassa oli jo alkuilta, soitin
heti takaisin. Puheluni ohjautui kuitenkin vastaajaan, ja
jätin siihen viestin, jossa kerroin tilanteeni ja sen, että
kokoustauon jälkeen sulkisin puhelimeni uudestaan.
Kun seuraavan kerran avasin puhelimeni lounastauolla, huomasin, että samasta numerosta oli jälleen yritetty tavoittaa minua. Soitin uudelleen takaisin, mutta tulos oli sama kuin ensimmäiselläkin kerralla, ja jätin taas viestin vastaajaan. Kun lounastauko päättyi klo
14, kello oli Saksassa jo 23. Mainitsin kokouksen muille osanottajille, että odotan puhelua ja pidän sen takia puhelimeni auki. Kesken kokouksen puhelimeni alkoikin hälyttää, ja näin, että puhelu tuli jälleen samasta numerosta. Poistuin kokoustilasta ja vastasin. Ääni
toisessa päässä kysyi: ”Oletko kuullut, mitä Saksan rahankuljetuksissa on tapahtunut?” Tunnistin pääjohtaja
Trichet’n äänen ja saatoin kertoa, että Saksan keskuspankin (Bundesbank) varapääjohtaja Franz-Christoph

Zeitler oli ollut minuun yhteydessä aikaisemmin päivällä ja käynyt läpi Bundesbankin toimenpiteet tilanteessa ja että ymmärtääkseni tilanne oli hallinnassa.
Saksassa oli päivän aikana tullut ilmi, että maan
suurin rahankuljettaja, Heros-niminen yhtiö, oli perustanut toimintansa eräänlaiseen pyramidihuijaukseen.
Se oli hankkinut asiakkaita alhaisilla, kustannustasoa
halvemmilla hinnoilla ja oli näin menetellen pystynyt
jatkuvasti laajentamaan asiakaskuntaansa. Luonnollisesti jossain vaiheessa pää tulee vetävän käteen, ja se
oli tapahtunut juuri tuona päivänä, eikä Heros pystynyt enää huolehtimaan velvoitteistaan. Heroksen osuus
Saksan rahankuljetuksesta oli tuossa vaiheessa yli 30 %.
Jotta Saksan rahahuolto pystyi toimimaan, Bundesbank
oli heti ottanut käyttöön poikkeusjärjestelyt, pidentänyt aukioloaikojaan ja antanut omaa kuljetuskapasiteettiaan Heroksen asiakkaiden hoitamiseksi.2
Euroopan ajassa öinen keskustelu pääjohtaja
Trichet’n kanssa osoitti, että hänellä riitti kiinnostusta
kaikkiin euroa koskeviin kysymyksiin. Trichet myös lähti
siitä, että eri toimialueiden vastuuhenkilöt olivat ajan
tasalla ja että hän saattoi kääntyä heidän puoleensa
ajasta ja paikasta riippumatta.
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keskuspankit euroalueen ulkopuolella omaksuneet sittemmin vastaavia käytäntöjä. Esimerkkeinä tästä ovat käteisautomaattien ja seteleitä
hyväksyvien myyntiautomaattien toimittajille
ennakkoon tarjottavat testausmahdollisuudet
ja seteleitä koskevien tiedotuskampanjoiden
sisältö ja aikataulut.
Aikaisemmin keskuspankit olivat antaneet
laitevalmistajille yleensä 2–3 kuukautta aikaa
uusien seteleiden testaamiseen ennen niiden
liikkeeseenlaskua. Kun euroseteleiden tapauksessa testaaminen jopa 20 kuukautta ennen liikkeeseenlaskua toimi häiriöttömästi, ovat myös
monet euroalueen ulkopuoliset keskuspankit
panostaneet varhaisen testausmahdollisuuden
tarjoamiseen. Vakiintuneeksi testausajaksi onkin nyttemmin muodostunut 6–9 kuukautta
ennen uuden setelimallin käyttöönottoa. Yhä
suuremmassa osassa setelimaksuja ja seteleiden
käsittelyä käytetään laitteita, ja tästä syystä
laitteiden ja niiden tunnistimien testaamisen
merkitys on korostunut seteleiden sujuvan liikkeeseenlaskun kannalta.
Myös euroseteleiden aitoustekijöistä tiedottaminen on vaikuttanut alan käytäntöihin.
Kun euroseteleiden aitoustekijöiden julkistaminen neljä kuukautta ennen rahan liikkeeseenlaskua ei johtanut väärennösten tulvaan tai
muihin häiriöihin liikkeeseenlaskun yhteydessä, monet keskuspankit ovat alkaneet käynnistää kampanjoitaan entistä varhemmin. Myös
euroseteleiden kampanjassa käytetty iskulause
feel – look – tilt (tunnustele – katso – kallistele)
on toiminut hyväksi havaittuna mallina aitous-

tekijöiden tunnistamisessa, kuten useat muut
eurokampanjaa varten kehitetyt ideat.3
Euroseteleiden liikkeeseenlaskulla on ollut
vaikutusta myös siihen, miten keskuspankit
suhtautuvat oman setelipainon merkitykseen.
Aikaisemmin oma valtiollinen setelipaino nähtiin usein osaksi poliittista riippumattomuutta.
Euroseteleiden tuotannon lähtökohtana on,
että seteleitä voivat tuottaa kaikki EU-maiden
setelipainot, jotka täyttävät eurojärjestelmän
painojen turvallisuudelle, laadunhallintajärjestelmille, ympäristölle ja työsuojelulle asettamat
määräykset. Tämän lähtökohdan myötä ovat
euroalueen keskuspankkien lisäksi myös alueen
ulkopuoliset keskuspankit pohtineet oman setelipainon merkitystä keskuspankin ydintehtävien näkökulmasta. Pohdintojen tuloksena
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Ison-Britannian
keskuspankit ovat joko myyneet tai lakkauttaneet setelipainonsa.
Suomen Pankki yhtiöitti setelipainonsa Setec Oy:ksi vuonna 1992 ja luopui lopullisesti
omistusoikeudestaan vuonna 2003. Ruotsin
keskuspankki myi vuonna 2002 sekä setelipainonsa että perinteisen paperitehtaansa (Tumba
Bruk) amerikkalaiselle Crane Currency -yhtiölle, joka on vuodesta 1879 valmistanut Yhdysvaltain dollariseteleiden paperin. Englannin
pankki myi setelipainonsa vuonna 2003 De
La Rue -yhtiölle, joka on yksi johtavista yksityisistä setelipainoista, ja Norjan keskuspankki
lakkautti setelipainonsa vuonna 2007.4 Lisäksi
Belgian keskuspankki on päättänyt lakkauttaa
setelipainonsa vuoteen 2020 mennessä.
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Radiotaajuisen etätunnistuksen käyttöä euroseteleissä spekuloitiin

TBT eli tributyylitina huolestutti euroseteleissä
Yhteiset eurosetelit ovat herättäneet tunteita ja
joutuneet monen kohun kohteeksi. Useimmat
näistä kohuista ovat kuitenkin vaimentuneet,
kun keskustelu on saatu ohjattua asiapohjalle.
Eurosetelit ja kaikki niiden tuotannossa
käytetyt raaka-aineet testattiin ennen käyttöönottoa eurooppalaisten työsuojelumääräysten mukaisesti. Testit suoritti riippumaton
alankomaalainen tutkimusinstituutti TNO
(Nederlandse Organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek). Testitulokset vahvistivat, ettei euroseteleistä normaalikäytössä aiheudu mitään terveysongelmia.
Pian seteleiden liikkeeseenlaskun jälkeen kansainvälisessä lehdistössä julkaistiin artikkeleita,
joiden mukaan euroseteleissä esiintyy TBT:tä eli
tributyylitinaa.1 TBT on orgaaninen tinayhdiste,
jota on käytetty ruoan pakkaamisessa, tekstiileissä ja esim. veneiden ja laivojen pohjamaaleissa
estämään kasvillisuuden ja p ieneliöiden kiinnittyminen aluksen pohjaan. Sen on kuitenkin havaittu olevan haitallista merieliöille, mistä syystä
sen käyttöä on pyritty rajoittamaan.

Lehtiartikkelien vuoksi EKP antoi GALAB-laboratorioiden tehtäväksi tutkia asiaa,
ja kävi ilmi, että euroseteleissä todella esiintyi
pieniä määriä TBT:tä. Laboratoriotutkimusten mukaan kilo euroseteleitä sisälsi 7,5 mikrogrammaa TBT:tä. TBT:n päivittäisen annoksen suosituksen yläraja on 0,25 mikrogrammaa
henkilön painokiloa kohti. Saavuttaakseen tämän ylärajan keskikokoisen henkilön olisi täytynyt syödä yli 2 500 euroseteliä päivittäin huomattavan ajanjakson ajan. Laboratorioanalyysi
osoitti lisäksi, että TBT ei siirry euroseteleistä
elimistöön, kun seteleitä käytetään käteismaksuissa, sillä aine ei imeydy ihon läpi.
Koska laboratoriotutkimukset osoittivat
TBT:n esiintymisen – joskaan määrillä ei ollut
mitään terveysvaikutuksia – edellytettiin euroseteleiden raaka-aineiden valmistajilta, että ne
pyrkivät löytämään vaihtoehtoisen materiaalin, jolla TBT voitaisiin korvata. Näissä pyrkimyksissä onnistuttiin, ja pian asian esiintulon
jälkeen eurosetelit eivät ole enää sisältäneet
TBT:tä.
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EKP koordinoi laajaa seteleiden tutkimus- ja
kehitystoimintaa ja solmii tässä yhteydessä
sopimuksia kansallisten keskuspankkien, setelipainojen, paperitehtaiden, muiden raakaainetoimittajien ja useiden eri tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kaikki yhteistyö perustuu
luottamuksellisuuteen ja tarkkoihin sopimuksiin teollisoikeuksista. Osalla tutkimustoiminnasta on täsmällinen aikataulu ja tähtäimessä
esimerkiksi setelisarjan uusiminen, mutta osaksi kyseessä on pitkän aikavälin kehitystoiminta,
jossa tarkastellaan uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia niiden hyväksikäyttöön seteleissä
joskus tulevaisuudessa.
Joskus pitkän aikavälin tutkimushankkeista lähtee liikkeelle huhuja, jotka sitten jäävät
elämään. Yksi tällainen huhu oli vuoden 2001
lopulla julkaistu tieto, että euroseteleihin tulisi
radiotaajuinen etätunnistus (Radio Frequency
Identification, RFID) vuoden 2005 loppuun
mennessä.2 Radiotaajuista etätunnistusta käytetään tiedon etälukuun ja tallentamiseen.
RFID-tunnisteet ovat pieniä laitteita, jotka
voidaan sisällyttää tuotteeseen valmistusvaiheessa tai liimata siihen jälkikäteen tarralla.
RFID-tunnisteet sisältävät antennin, jonka

avulla ne voivat lähettää ja vastaanottaa radiotaajuisia kyselyitä. RFID-tekniikalla on paljon
sovelluksia kaupan ja teollisuuden piirissä, jossa
tunnisteiden avulla voidaan helpottaa useita logistisia ongelmia.
Tuo vuoden 2001 huhu on vuosien kuluessa
johtanut useisiin artikkeleihin, joiden mukaan
eurosetelit lähitulevaisuudessa tulevat sisältämään RFID-tunnisteen, jonka avulla seteleiden
aitous voitaisiin tarkistaa.3 Nämä artikkelit ovat
puolestaan käynnistäneet science fiction -tyyppisen kirjoittelun siitä, kuinka ihmisten lompakoiden sisältö voidaan etälukea ja kuinka seteleitä ei ole enää turvallista kuljettaa mukana.4
Keskuspankit ovat luonnollisesti kiinnostuneita kaikista uusista teknisistä ratkaisuista,
joiden avulla seteleiden turvallisuutta voidaan
parantaa. Vaikka uusien turvatekijöiden tekniset ja taloudelliset ongelmat voitaisiin ratkaista,
täytyy keskuspankkien kuitenkin luonnollisesti tarkastella myös uusien tekijöiden vaikutusta käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden
kannalta. Vaikka siis ajatus RFID-tunnisteiden
käytöstä seteleissä aina silloin tällöin pulpahtaa
esiin, ei näitä tunnisteita ole euroseteleissä eikä
toistaiseksi missään muissakaan seteleissä.

Euroopan parlamentti esitti 1 ja 2 euron setelin käyttöönottoa
Eurosetelisarjan kokoonpanon pohtiminen
oli aikanaan pitkä prosessi. Siinä pyrittiin ottamaan huomioon euron käyttöön ottavien
maiden kansallisten rahasarjojen kokonaisuus
siten, että sekä euroseteli- että metallirahasar-

ja palvelisi mahdollisimman hyvin käyttäjien
tarpeita. Tämä perinpohjainen pohdinta ei
kuitenkaan poissulkenut sitä, että pian euroseteleiden liikkeeseenlaskun jälkeen arvoltaan
pienten 1 ja 2 euron seteleiden käyttöönotto
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nostettiin esiin. Pikkuseteleiden tarpeellisuutta
perusteltiin sillä, että joissakin maissa muutos
kansallisista seteleistä euroseteleihin oli lisännyt rajusti pienimmän setelin arvoa, kuten Italiassa, jossa 1000 liiran seteli vastasi vain 50:tä
eurosenttiä, tai Kreikassa, jossa 200 drakman
seteli oli arvoltaan vain hieman suurempi.
Ihmisten katsottiin pitävän metallirahoja vähempiarvoisina kuin samanarvoisia seteleitä ja
käyttävän kolikoita sen takia huolettomammin.
Yleisemmin asiaa perusteltiin muun muassa sillä, että 5 euron seteli on liian suuri ns. tippiseteliksi ja että olisi mukava, jos Yhdysvaltain
dollarin tavoin olisi käytössä 1 yksikön seteli.
Arvoltaan pienten euroseteleiden käyttöönotto sai paljon kannatusta myös Euroopan parlamentissa. Lokakuussa 2005 parlamentti jopa
hyväksyi julkilausuman, jonka mukaan Euroopan komission, EU:n neuvoston ja keskuspan-

kin tuli tunnistaa tarve laskea liikkeeseen 1 ja
2 euron seteleitä. Vaatimus toistettiin julkilausuman hyväksymisen jälkeen useana vuonna
parlamentin kertomuksessa Euroopan keskuspankista. Europarlamentin jäsenet ovat myös
lähettäneet useita aihetta koskevia kysymyksiä
EKP:n pääjohtajan vastattavaksi.
Jo marraskuussa 2004 EKP:n neuvosto oli
setelikomitean selvityksen pohjalta hyväksynyt, ettei näiden pieniarvoisten seteleiden liikkeeseenlaskuun ollut perusteita. Tuossa yhteydessä EKP julkaisi myös tiedotteen asiasta.5
Setelikomitea tarkasteli asiaa mahdollisimman monelta kantilta. Eurobarometrikyselyissään Euroopan komissio oli tiedustellut asiasta suuren yleisön näkemyksiä vuosina 2002 ja
2003 esittämällä kysymyksen: ”Haluaisitko
henkilökohtaisesti, että 1 euron seteli laskettaisiin liikkeeseen?” Tiedusteluiden perusteella

Yhdysvaltain kongressin tarkastusvirasto oli kiinnostunut
1 ja 2 euron seteleitä koskevista selvityksistä
Kun EKP:n neuvosto oli tiedottanut 1 ja 2 euron seteleitä
koskevista selvityksistään, Yhdysvaltain kongressin tarkastusvirasto otti EKP:hen yhteyttä. Virasto oli kiinnostunut perusteista, joilla neuvosto oli hylännyt pieniarvoiset setelit. Tarkastusvirasto oli jo vuosia pyrkinyt korvaamaan yhden dollarin setelin metallirahalla kuitenkaan
siinä onnistumatta. Jo vuonna 1979 Yhdysvalloissa oli laskettu liikkeeseen 1 dollarin kolikko. Kansalaiset eivät ole
kuitenkaan halunneet luopua 1 dollarin setelistään, ja tämän kolikon käyttö maksuvälineenä epäonnistui.
Tarkastusvirasto oli tehnyt monenlaisia laskelmia,
jotka viraston mukaan osoittivat merkittäviä kustannussäästöjä, mikäli pieniarvoisten setelien sijasta siirryttäi-

siin käyttämään kolikoita. Tarkastusviraston edustaja kysyi, voisinko tulla asiasta Yhdysvaltain kongressin kuultavaksi (hearing). Vastasin selvittäväni ensin mahdollisuuteni
EKP:n johdolta. Oma esimieheni, EKP:n johtokunnan jäsen
Domingo Solans suhtautui asiaan myönteisesti. Kun hän oli
ottanut asian esiin EKP:n johtokunnassa, nähtiin siinä kuitenkin ennakkotapauksen vaara. EKP oli raportointivelvollinen Euroopan parlamentille, ja tuolloin EKP:n edustajat
eivät vielä olleet käyneet kansallisten parlamenttien kuultavana. Myöhemminhän on näin menetelty. Tuossa vaiheessa ei kuitenkaan haluttu, että Yhdysvaltain kongressin
kuulemisesta tulisi ennakkotapaus, ja niinpä tutustuminen
tuon instituution toimintaan jäi minulta kokematta.
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keskimäärin vain 20–30 % käyttäjistä kannatti
1 euron setelin liikkeeseenlaskua.6
Kun EKP kysyi yritysten näkemystä a siasta
Euroopan tason pankki-, rahankuljetus-, vähittäiskauppa- ja myyntiautomaattialan yhdistysten välityksellä, vastaus oli voimakkaan
kielteinen. Kielteisten näkemysten perusteeksi
esitettiin, että samanarvoisten pienten euroseteleiden ja kolikoiden rinnakkaiskäyttö lisäisi
yritysten kustannuksia, koska niiden pitäisi
investoida molempia varten (esim. kassalaatikoita), vaikka jommankumman, joko setelin
tai metallirahan, käyttö saattaisi jäädä hyvin
vähäiseksi. Lisäksi 1 ja 2 euron seteleistä ei
tulisi käteisautomaattiseteleitä, koska vain parissa maassa edes 5 euron seteli oli pankkiautomaattiseteli. Sen takia vähittäiskaupasta tulisi
pienten seteleiden pääasiallinen jakelukanava.

Tämä merkitsisi, että setelit pysyisivät liikkeessä pitkään palautumatta välillä pankkijärjestelmään, ja seurauksena olisi näiden seteleiden
laadun nopea heikkeneminen.
Kielteisimmin pienten seteleiden käyttöönottoon suhtautui myyntiautomaattiala, koska
alan yritykset olivat jo sopeuttaneet laitteensa
ottamaan vastaan eurokolikoita. Lisäksi seteleiden tunnistimet olivat keskimäärin kolme
kertaa kalliimpia kuin metallirahatunnistimet,
mikä olisi edellyttänyt yrityksiltä huomattavia
lisäinvestointeja.
Vaikka kysymys pienistä euroseteleistä
edelleen ajoittain pulpahtaa esiin, ei eurojärjestelmän käsitys 1 ja 2 euron setelin tarkoituksenmukaisuudesta ole muuttunut. Siten eurosetelisarjan koostumus säilyy ennallaan myös
toisen, ns. Europa-sarjan aikana.

Berliinistä löytyneet haperot setelit askarruttivat
Kesästä 2006 lähtien löytyi Saksasta – lähinnä
Berliinistä ja sen ympäristöstä – seteleitä, joiden paperi oli haurastunut ja sen myötä rikkoutunut. Pikaisesti tehtyjen tutkimusten perusteella oli selvää, ettei haurastuminen johtunut
setelipaperin tuotannon valmistusvirheestä,
vaan siitä, että seteleitä oli jälkikäteen käsitelty
rikkihapolla. Vuoden 2006 loppuun mennessä
hauraita seteleitä löytyi seteleiden lajittelussa
runsaat parituhatta kappaletta, ja noin 100
henkilöä jätti näitä seteleitä lunastettavaksi
Saksan keskuspankin konttoreissa.
Koska ilmiöön ei löydetty mitään ilmeistä
selitystä, esitettiin matkan varrella erilaisia hypoteeseja haurastumisen synnystä. Eräiden teorioi-

den mukaan haurastuneet setelit olivat syntyneet
käteisautomaattien puhdistuksessa käytettyjen
kemikaalien tai jonkin uuden muotihuumeen
käytön seurauksena. Vuoden kuluttua ensimmäisten haperoiden seteleiden ilmaantumisesta
tällaisia seteleitä ei enää löytynyt liikkeestä, ja arvoitus jäi lopullisesti ratkaisematta. Viimeiseksi
yritykseksi selittää mysteeri jäi kolmen berliiniläisen taitelijan näyttely, joka avattiin kesäkuussa
2007. Näyttelyssä oli esillä hapolla käsiteltyjä
seteleitä, joista oli tehty taideteoksia. Taiteilijat
kuitenkin väittivät, ettei heillä ollut mitään tekemistä haperoiden seteleiden syntymisen kanssa.
Bundesbankin tiedote asiasta oli aikanaan vain
inspiroinut heitä taideteosten luomiseen.7
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Kymmenen uuden maan liittyminen Euroopan
unioniin toukokuussa 2004, merkitsi sitä, että
muutaman vuoden kuluttua oli odotettavissa uusia eurokäteisrahan vaihtoja. Oli selvää,
että uusien EU-maiden rahanvaihto poikkeaisi
vuoden 2002 rahanvaihdosta, koska eurorahat
olivat jo olemassa. Euroja saattoi käyttää monissa uusissa EU-maissa, ja kyselytutkimusten
mukaan näiden maiden kansalaiset tunsivat jo
eurosetelit ja kolikot ja pitivät niitä hallussaan.
Siten eräänlainen eurorahojen ennakko- ja
edelleenjakelu jopa suurelle yleisölle asti oli jo
toteutettu.
Toisaalta joidenkin uusien EU-maiden
kansallisen seteli- ja metallirahasarjan koostumus poikkesi merkittävästi eurorahasarjan
kokoonpanosta. Esimerkiksi Viron seteleistä vain 100 ja 500 kruunun setelit olivat
arvoltaan suurempia kuin 5 euron seteli.
Olikin ilmeistä, että suuri osa eri seteleistä
korvautuisi eurokolikoilla, ja tämä tuli ottaa
huomioon rahanvaihdon logistisissa järjestelyissä. Siten vuoden 2002 rahanvaihdon
kokemuksia piti arvioida myös uusista näkö
kulmista.

Eurorahanvaihto vuonna 2002 oli sujunut
ennakoitua nopeammin. Tällä perusteella kahden rahayksikön rinnakkaisajanjakson pituutta
voitiin merkittävästi lyhentää. Lisäksi vuoden
ensimmäinen päivä, johon rahanvaihtopäivänä
oli alun perin liittynyt erilaisia huolenaiheita, oli kokemusten perusteella saanut yhden
merkittävän lisäperustelun. Vuodenvaihde oli
sopiva ajankohta rahanvaihdolle, koska historiallinen merkkitapaus vain lisäsi vuodenvaihteeseen liittyvää hyvää tunnelmaa, kuten Suomen ja muun euroalueen tapahtumat osoittivat.
Yksi keskeinen onnistumisen edellytys säilyi kuitenkin ennallaan: pankkien, vähittäiskaupan, rahankuljettajien, automaattialan ja
muiden asianosaisten sitouttaminen suunnitteluprosessiin alusta alkaen.
Koska euron käyttöönotto toteutettaisiin
tällä kertaa kuitenkin maa kerrallaan, suunnittelu eteni lähinnä kansallisella tasolla. Jotta kaikkien uusien maiden suunnitelmista olisi hyvä
kuva, EKP:n seteliosasto ryhtyi järjestämään
syyskuusta 2003 lähtien ns. liittymistyöpajoja
(accession workshop), joissa käytiin säännöllisesti
läpi uusien maiden euron käyttöönoton valmis-
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Vuonna 2004 Euroopan unioniin liittyneiden uusien jäsenmaiden eurorahanvaihdon tiedottamisessa käytettiin aikaisemmin hyväksi havaittuja keinoja. Siten keskuspankit koristelivat rakennuksiaan euroseteleitä ja kolikoita esittelevillä kuvilla.
Kuvassa on Slovenian keskuspankin päärakennus ennen eurorahanvaihtoa vuoden 2007 alussa.
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teluja vakiomuotoisen kyselylomakkeen avulla.
Tällä tavoin EKP:ssä voitiin seurata kansallista
päätöksentekoa liikkeeseenlaskua varten tarvittavista rahamääristä, organisoidun ennakko- ja
edelleenjakelun ajankohdista ja muista eurorahojen liikkeeseenlaskun kannalta tärkeistä kysymyksistä. Samalla uusille EU-maille esiteltiin
euromaiden rahahuollon koordinoimistoimia,
jotta maat saattoivat ottaa ne huomioon valmistautuessaan liittymään euroalueeseen.

Uusissa maissa euron käyttöönoton valmistelussa noudatettiin samaa mallia kuin ennen
vuotta 2002. Siten yhtenä osana valmistelua
olivat puhelinneuvottelut käyttöönottovuoden
vuodenvaihteen ympärillä ja ensimmäisinä viikkoina. Slovenia otti eurorahat käyttöön vuoden
2007 alussa, Kypros ja Malta vuoden 2008 ja
Slovakia vuoden 2009 alussa. Myöhemmin
Viro (vuonna 2011) ja Latvia (vuonna 2014)
ovat liittyneet euromaiden joukkoon.
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Mukana Viron eurokeskusteluissa
Jo 1970-luvun loppupuolelta lähtien olin usein vieraillut Virossa ja solminut urheilun ja kulttuurin kautta
kestäviä ystävyyssuhteita ja opetellut viron kieltä. Kun
Suomen Pankki alkoi Esko Ollilan aloitteesta 1980-luvun puolivälissä kutsua nuoria virolaisia kansantaloustieteilijöitä Suomen Pankkiin parin kuukauden harjoitteluun, pyysi Ollila minua toimimaan aloitteen yhteyshenkilönä. Näin saatoin olla mukana nuorten virolaisten koulutuksessa. Heistä monet saivat vaativia tehtäviä maan itsenäistyttyä.
Kun Viron keskuspankki (Eesti Pank) aloitti uudelleen toimintansa vuoden 1990 alussa, Suomen Pankki
tuki alusta alkaen sen tavoitteita, ja osallistuin moniin tapaamisiin virolaisten kanssa pankin ensimmäisten pääjohtajien Rein Otsasonin ja Siim Kallasin aikana. Kun Virossa alkoi herätä kiinnostus mahdollisuuteen
ottaa euro käyttöön, Viron keskuspankin silloinen pääjohtaja Vahur Kraft otti minuun yhteyttä Frankfurtiin.
Tämän jälkeen kävin säännöllisesti Viron keskuspankin
vieraana keskustelemassa aiheesta.
Yksi näistä käynneistä osui vuoden 2006 alkuun.
Tuossa vaiheessa Viro oli asettanut tavoitteekseen ottaa euron käyttöön vuoden 2007 alussa. Tapaamisessa olivat paikalla sekä keskuspankin edellisenä vuonna
valittu uusi pääjohtaja Andres Lipstok että kolme varapääjohtajaa Rein Minka, Märten Ross ja Andres Sutt.

Kun olimme keskustelleet Viron ajankohtaisesta tilanteesta, yksi varapääjohtajista kysyi, miten käsitykseni
mukaan Frankfurtissa suhtaudutaan Viron mahdollisuuksiin ottaa euro käyttöön seuraavan vuoden alussa. Vastasin niin hienovaraisesti kuin mahdollista, että
tilanne näytti erittäin heikolta. Seuraava kysymys oli,
onko se valmistelijoiden (bottom-up) vai johdon (topdown) näkemys. Vastasin tämän olevan molempien näkemys. Siihen he totesivat, että saman viestin he olivat
saaneet myös Brysselistä. Kevään aikana Viro ei enää
jatkanut pyrkimyksiään euron käyttöönottamiseksi
vuoden 2006 alussa, vaan tavoite siirtyi myöhemmäksi.
Kun euroasia tuli uudelleen ajankohtaiseksi vuosikymmenen lopulla, kävin jälleen useita kertoja Eesti
Pankissa keskustelemassa valmisteluista ja puhumassa
pankin ylikassanhoitaja Rait Roosven pyynnöstä sekä
pankin henkilökunnalle että liikepankkien rahanvaihdosta vastuussa oleville.
Tapasin myös Eesti Pankin johtoa alkuvuonna 2010,
ja ennen matkaani kerroin tästä tulevasta tapaamisesta EKP:n pääjohtajalle Jean-Claude Trichet’lle. Kysyin
häneltä, minkä viestin kertoisin virolaisille. Trichet’n
sanoma oli, että Viron täytyy määrätietoisesti jatkaa
aloittamallaan valppaalla tiellä (to be vigilant!). Näin
Viro tekikin ja otti euron onnistuneesti käyttöön vuoden 2011 alussa.
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ei katsonut olevan tarvetta samanlaiseen big
bangiin kuin vuonna 2002, vaan uusi sarja päätettiin laskea liikkeeseen asteittain.
Keskustelut setelikomiteassa jatkuivat, ja
koska oli havaittu, että arvoltaan pienten 5 ja
10 euron seteleiden käyttöikä oli vain runsaan
vuoden verran, esitettiin, että näiden seteleiden
kestävyyttä tulisi parantaa uudistuksen yhteydessä. EKP:n neuvosto päätti asiasta esityksen
mukaisesti syyskuussa 2003.

EKP:n neuvoston päätösten pohjalta setelikomitea jatkoi uuden sarjan valmistelua,
ja yleissuunnitelma (master plan) valmistui
neuvoston käsiteltäväksi maaliskuun 2005
kokouksessa. Yleissuunnitelman lähtökohtana oli, että ensin uudistettaisiin 50
euron seteli, joka oli tuohon aikaan eniten
väärennetty seteli. Samalla kuitenkin esitettiin suunnitelman tarkistamista säännöllisesti.

Vaativa tie kohti toista eurosetelisarjaa käynnistyi
Ensimmäisen eurosetelisarjan suunnittelu,
tuotanto ja liikkeeseenlasku veivät aikanaan
10 vuotta. Kun setelisarjan elinikä on viime
vuosikymmenten aikana lyhentynyt jatkuvasti
jäljennöstekniikan kehityksen takia ja kun monet maat puhuvat tarpeesta uudistaa setelisarja
jopa 7–10 vuoden välein, myös eurojärjestelmä
aloitti toisen eurosetelisarjan suunnittelun varsin pian ensimmäisen sarjan liikkeeseenlaskun
jälkeen.1 Samanaikaisesti käynnistettiin laaja
tutkimus- ja kehitysohjelma, jonka avulla eurojärjestelmä on pyrkinyt kehittämään vastauksia
mahdollisiin uusiin väärennösuhkiin.
Jo alkuvuonna 2003 setelikomitea käsitteli
kokouksessaan kysymyksiä, joilla olisi merkittävä vaikutus toisen setelisarjan valmisteluaikataulun kannalta. Näitä kysymyksiä olivat
seteleiden aihepiiri, aikaisin ajankohta, jolloin
seteleiden liikkeeseenlasku voitaisiin aloittaa
ja liikkeeseenlaskun menettelytapa. Aihepiirin valinnan määrittely jo tuossa vaiheessa oli
tärkeää sen takia, että ensimmäisen eurosetelisarjan tapauksessa aihepiirin valmistelu ja suun-

nittelukilpailu veivät noin puolitoista vuotta,
millä oli merkittävä vaikutus koko valmistelun
aikatauluun. Myös liikkeeseenlaskun menettelytavan määrittäminen oli tarpeen heti projektin alkuvaiheessa, koska jos kaikki seteliarvot
laskettaisiin liikkeeseen samanaikaisesti, kuten
vuonna 2002, tarvittaisiin tuotantoon huomattavasti enemmän aikaa kuin siinä tapauksessa,
että seteliarvot laskettaisiin liikkeeseen asteittain yksi kerrallaan.
EKP:n neuvosto käsitteli näitä kysymyksiä maaliskuussa 2003 ja päätti, että myös uusi
sarja perustuu aihepiiriin Euroopan aikakaudet
ja tyylisuunnat. Tällä tavoin setelit ovat heti
tunnistettavissa euroseteleiksi. Aikaisimmaksi ajankohdaksi, jolloin uuden sarjan liikkeeseenlasku voitaisiin aloittaa, katsottiin vuoden
2008 alkupuoli, mutta alusta alkaen oli selvää,
että liikkeeseenlaskun ajoituksen tulisi perustua yhtäältä euroseteliväärennösten kehitykseen ja toisaalta siihen, millä aikataululla uusia
aitoustekijöitä pystyttiin kehittämään. Toisen
eurosetelisarjan tapauksessa EKP:n neuvosto
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EKP:n neuvosto edellytti quantum leap -tekijöitä
toiseen eurosetelisarjaan
EKP:n neuvoston kokouksissa ovat yleensä läsnä vain EKP:n johtokunnan jäsenet ja kansallisten
keskuspankkien pääjohtajat, joilla voi olla mukanaan avustaja (accompanying person). Kansallisen
keskuspankin pääjohtaja päättää itse, onko hänen
avustajansa varapääjohtaja tai joku pankin asiantuntijoista. Neuvoston puheenjohtaja eli EKP:n pääjohtaja voi kuitenkin neuvoston hyväksymänä poikkeuksellisesti kutsua kokoushuoneeseen teknisen
asiantuntijan. Koska euroseteleihin liittyy paljon
teknisiä kysymyksiä, vierailin muutaman kerran neuvoston kokouksissa, kun käsiteltävänä olivat euroseteleiden kehittäminen ja uusien aitoustekijöiden
valinta.

Neuvoston käsitellessä toisen eurosetelisarjan
yleissuunnitelmaa huhtikuussa 2005 keskusteltiin erityisesti siitä, miltä pohjalta uutta setelisarjaa tulisi kehittää. Keskustelussa useat neuvoston jäsenet olivat
sitä mieltä, ettei setelisarjaa kannattanut uusia, ellei
siihen sisältynyt yhtä kahta uutta merkittävää aitoustekijää. Joku pääjohtajista alkoi tässä yhteydessä puhua quantum leap -tekijöistä. Tästä alun perin kvanttimekaniikkaan liittyvästä ilmaisusta, jolla alkuperäisestä tarkoituksesta poiketen yleisessä kielenkäytössä
tarkoitetaan suurta edistysaskelta tai muutosta, tuli
sittemmin setelikomitean ohjenuora. Monissa keskusteluissamme arvioimme, mitkä uudet aitoustekijät voitiin katsoa quantum leap -tekijöiksi.
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Toista eurosetelisarjaa koskeva projekti käynnistettiin
Kun EKP:n neuvosto oli päättänyt toisen eurosetelisarjan yleissuunnitelmasta, EKP perusti projektiorganisaation ja setelikomitea useita
alatyöryhmiä valmistelun käynnistämiseksi.
Alatyöryhmien tehtävänä oli selvittää seteleiden eri käyttäjäryhmien tekniset ja toiminnalliset vaatimukset, käytettävissä olevat uudet
aitoustekijät käyttäjien esittämien vaatimusten
täyttämiseksi sekä materiaalit, joilla seteleiden
kestävyyttä voidaan parantaa. Eri käyttäjäryhmien tarpeiden selvittämisessä käytettiin tutkimuksia ja kyselyitä sekä tapaamisia Euroopan
pankkialan, rahankuljettajien, myyntiautomaattialan, vähittäiskaupan ja kuluttajajärjestöjen kanssa. Myös erityisryhmät osallistuivat
keskusteluihin, ja jo eurorahanvaihdon yhteydessä käytyä menestyksellistä keskustelua Euroopan sokeain liiton kanssa jatkettiin. Ensi
vaiheessa selvitettiin näkövammaisten kokemuksia käytössä olevista euroseteleistä ja
mahdollisia parannustoiveita. Tätä palautetta
hyödynnettiin, kun kehitettiin näkövammaisia varten seteleiden tunnistamista helpottavia
uusia tekijöitä, joita myöhemmin testattiin
näkövammaisten kanssa. Europa-sarjassa käyttöön otettu ratkaisu, 5 euron setelin etusivun
vasemmassa ja oikeassa päädyssä olevat kohoviivat, perustuu näihin testeihin.
Vastaavasti jatkettiin tiivistä yhteistyötä rahaa koneellisesti käsittelevien laitteiden valmistajien kanssa. Vuosien kuluessa sekä seteleiden
käyttö myyntiautomaateissa että koneellinen
käsittely erilaisissa rahakeskuksissa on huomattavasti lisääntynyt. Laitevalmistajien kanssa järjestettiin sekä kahdenkeskisiä tilaisuuksia että

informaatiotilaisuuksia, joihin kutsuttiin kaikki
euroja käsittelevien tai hyväksyvien laitteiden
valmistajat ympäri maailmaa. Keskustelu- ja
palautetilaisuuksien pohjalta kehitettiin uusia
koneella luettavia aitoustekijöitä, joita laitevalmistajat saattoivat seuraavassa vaiheessa testata.
Kun eri käyttäjäryhmien tarpeet ja olemassa olevat ratkaisut tarpeiden tyydyttämiseksi
olivat selvillä, laadittiin luettelo mahdollisista
aitoustekijä- ja setelimateriaalikandidaateista
uuteen setelisarjaan. Luettelo koski sekä visuaalisia että koneella luettavia aitoustekijöitä. Sen
jälkeen siirryttiin näiden kandidaattitekijöiden
teollisen tuotteistamisen tarkasteluun, jotta seteleiden tuotannossa mahdollisesti ilmenevät
ongelmat voitaisiin mahdollisimman ajoissa
tunnistaa. Samanaikaisesti testattiin, miten
hyvin eri aitoustekijät kykenivät vastustamaan
väärentämistä. Tässä käytettiin erilaisia markkinoilla saatavissa olevia laitteita ja materiaaleja
aitoustekijöiden jäljentämiseen.
Teollisen tuotteistamisen vaiheessa selvitettiin myös kunkin aitoustekijän laaduntarkkailun vaatimukset, kustannukset, patenttioikeudet, tarjontaketju samoin kuin aitoustekijöihin
liittyvät työsuojelu- ja ympäristökysymykset.
Aitoustekijöiden lisäksi testattiin materiaaleja, joilla seteleistä saataisiin paremmin kulutusta kestäviä. Ensin selvitettiin tutkimuksin
ja kyselyin, mitä vaihtoehtoja markkinoilla oli
tarjolla. EKP kutsui johtavat materiaalinvalmistajat kokoukseen toukokuussa 2003. Sen
jälkeen testattiin laboratorioissa joukko materiaaleja lähtien muoveista ja päätyen erilaisten
pinnoitusten kautta perinteiseen puuvillaan.
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Arvoltaan pienten seteleiden materiaalia testattiin käyttämällä näyteseteliä, jota valmistettiin laboratoriotestejä varten erilaisista materiaaleista ja pinnoitteista.

Yhteensä testattiin 16 eri vaihtoehtoa, ja testejä
varten kehitettiin malliseteli. Kutakin vaihtoehtoa painoi kaksi setelipainoa, joiden tuloksia
verrattiin.
Eurojärjestelmä oli kiinnostunut myös muiden keskuspankkien kokemuksista ja lähetti
tässä tarkoituksessa kyselyn yhteensä 155 keskuspankille ympäri maailmaa.
Testien perusteella jatkotutkimuksiin valittiin viisi vaihtoehtoa, joissa malliseteleitä
käsiteltiin keskuspankkien lajittelukoneilla.

Lisäksi malliseteleiden käyttöä maksutapahtumissa pyrittiin simuloimaan mahdollisimman
autenttisesti. Täydellisen varmuuden saamiseksi järjestettiin vielä vuonna 2007 käyttötesti
aidoilla euroseteleillä, joihin käytettiin erilaisia
pinnoitteita ja jotka laskettiin liikkeeseen Alankomaissa, Irlannissa ja Portugalissa. Koska testatut vaihtoehdot käyttäytyivät samansuuntaisesti eri maissa, voitiin testitulosten perusteella
valita arvoltaan pienten seteleiden kestävyyttä
parantava pinnoite Europa-sarjaan.
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Toisen eurosetelisarjan suunnittelu päätyi Europa-sarjaan
Kun EKP:n neuvosto oli päättänyt, että myös
toisen eurosetelisarjan aihepiirinä ovat Euroopan aikakaudet ja tyylit, oli päätettävä, miten
uuden setelisarjan ulkoasua kehitetään. Tämä
oli välttämätöntä jo pelkästään sen takia, että
sarjaan suunniteltiin uusia aitoustekijöitä, mistä
syystä seteleiden ulkoasua olisi joka tapauksessa
muutettava. Koska toisen setelisarjan haluttiin
pohjautuvan ensimmäiseen sarjaan ja sellaiset
aiheet kuin ikkunat, porttikäytävät, sillat ja Euroopan kartta sekä lippu haluttiin säilyttää, ei
ollut kuitenkaan tarkoituksenmukaista järjestää
uutta suunnittelukilpailua samalla tavoin kuin
vuonna 1996. Sen sijaan kutakin euroalueen keskuspankkia pyydettiin nimeämään suunnittelija,
jolta pyydettäisiin ehdotusta siitä, miten tämä
muuttaisi euroseteleiden ulkoasua. Ei siis etsitty
uutta ulkoasua vaan uusia ideoita, ja kyseessä oli
ulkoasun uudistajan, ei ulkoasun valinta.
Keskuspankkien nimeämät suunnittelijat
kutsuttiin EKP:hen 28. kesäkuuta 2006 tilaisuuteen, jossa esiteltiin toisen setelisarjan senhetkinen kehitys ja valmisteluorganisaatio, sarjan
suunnittelijan valintakriteerit ja alustava kilpailuohjelma (design brief). Tilaisuudessa käytiin
läpi myös suunnittelijoiden ennalta lähettämät
kysymykset. Useat suunnittelijat olivat osallistuneet euroseteleiden suunnittelukilpailuun jo 10
vuotta aikaisemmin, joten asia oli tuttu. Lopullinen kilpailuohjelma lähetettiin suunnittelijoille
4. elokuuta 2006, ja ehdotukset piti palauttaa
EKP:hen 13. lokakuuta 2006 mennessä.
Suunnittelijakilpailun voitti Saksan keskuspankin nimeämä Berliinissä asuva suunnittelija
Reinhold Gerstetter. Gerstetter oli työskennel-

lyt seteleiden ja postimerkkien suunnittelijana
berliiniläisessä Bundesdruckerei-setelipainossa
aina vuoteen 2002 asti ja oli suunnitellut useille maille seteleitä. Gerstetterin luonnoksiin
perustui muun muassa Saksan viimeinen markkamääräinen samoin kuin Espanjan viimeinen
pesetamääräinen setelisarja. Yhtenä Gerstetterin ideana oli suunnitella euroseteleiden vesileimaan Europa-neidon kuva – tästä tuli sarjalle sittemmin sen nimi, Europa-sarja. Robert
Kalina ei osallistunut suunnittelijakilpailuun,
mutta oli jäsenenä alatyöryhmässä, joka yhdessä suunnittelijan kanssa kehitti Europa-sarjaa.
Kun setelisarjaan tulevista aitoustekijöistä oli alustava esitys, Gerstetter ryhtyi yhdessä suunnittelusta ja seteleiden originoinnista
vastaavan alaryhmän kanssa suunnittelemaan
yksityiskohtaista ulkoasua. EKP:n kyselytutkimusten perusteella oli ilmennyt, etteivät käteisen käyttäjät kiinnittäneet suurta huomiota
aitoustekijöihin ja tunsivat yleensä vain muutaman tekijän. Lisäksi hyvin harvat pystyivät
kertomaan, miten aitoustekijät toimivat. Parhaiten tunnettiin perinteiset aitoustekijät vesileima, varmuuslanka ja kaiverruspainatuksella
aikaansaadut kohokuviot. Viestiminen aitoustekijöistä oikealla tavalla oli siten haasteellista,
ja Europa-sarjan ulkoasu pyrittiin tässä mielessä
tekemään käyttäjäystävällisemmäksi.
Aitoustekijöiden tunnistamista helpottaa,
kun seteleiden käyttäjä tietää, mitä katsoa.
Toisen eurosetelisarjan sarjan nimi Europasarja antaa tästä vihjeen. Vesileimassa näkyy
kreikkalaisesta mytologiasta tunnetun Europaneidon kasvokuva, minkä lisäksi kasvot näky-
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vät myös hopeanhohtoisessa hologramminauhassa. Kreikkalaisessa mytologiassa Europa
oli foinikialainen prinsessa. Härän muodon
ottanut Zeus-jumala ryösti Europan ja vei hänet Kreetan saarelle. Härän muodon ottaneen
Zeus-jumalan sisällyttäminen vesileimaan tai
hologrammiin olisi kuitenkin tehnyt pienessä
tilassa olevan kuvan hyvin epäselväksi, joten
suunnittelussa päädyttiin siihen, että Europaneidon kasvot saivat kuvata tätä tarinaa.

Uusien aitoustekijöiden aiheuttamien ulkoasumuutosten lisäksi myös euroseteleiden
takasivulla olevaa Euroopan karttaa oli muutettava sen takia, että vuonna 2004 Euroopan
unioniin liittyneet Kypros ja Malta eivät näy
ensimmäisen eurosetelisarjan seteleissä. Malta
on pienempi kuin eurosetelisarjan saarien koolle asetettu vähimmäismitta, ja Kypros on kartan itäreunaa idempänä. Europa-sarjassa tämä
asiantila on korjattu.

EKP:n neuvosto hyväksyi toisen eurosetelisarjan aitoustekijät
Kun teollisen tuotteistamisen vaihe oli saatu
loppusuoralle yksittäisten tekijöiden osalta,
setelikomitea laati esityksen sarjaan tulevista
aitoustekijöistä ja ulkoasun yksityiskohdista.
Tässä vaiheessa oli vielä ajatuksena aloittaa uuden setelisarjan liikkeeseenlasku 50 euron setelistä. Esitys tuli EKP:n neuvoston käsittelyyn
lokakuun 2007 kokouksessa, jossa neuvosto
päättikin asiasta.
Kaikki haasteet eivät vielä kuitenkaan olleet takanapäin. Kun seteleiden koepainatus
neuvoston päätöksen jälkeen käynnistettiin,
kävi ilmi, että vaikka yksittäiset tekijät sinänsä toimivat, syntyi niiden yhteisvaikutuksesta ongelmia, joiden seurauksena setelipainot
eivät pystyneet painamaan seteleitä tehokkaasti. Tarvittiin lisää testausvaiheita, joissa
kokeiltaisiin uusia ratkaisuja. Sama tilanne
on viime vuosina tullut eteen myös monissa
muissa keskuspankeissa niiden kehittäessä uusia seteleitä.
Jäljennöstekniikan nopean kehityksen takia
seteleihin tarvitaan teknisesti yhä vaativampia

ratkaisuja, ja kun painotoleranssit ovat pienet,
syntyy eri elementtien välillä helposti ennalta
arvaamattomia yhteisvaikutuksia. Eurojärjestelmän lisäksi tämän ovat aivan viime aikoina
kokeneet myös Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmä uuden 100 dollarin setelin tapauksessa ja Sveitsin keskuspankki uuden setelisarjansa
kehitystyössä.2
Seuraajani Ton Roos käynnisti EKP:ssä
uuden testiohjelman, jonka avulla ongelmat
voitiin ratkaista. Koska pieniarvoisten 5 ja
10 euron seteleiden materiaalikysymykset oli
ratkaistu jo aikaisemmin, oli tarkoituksenmukaista muuttaa Europa-sarjan seteleiden
liikkeeseenlaskun järjestystä varsinkin, kun
euroväärennösten määrä oli säilynyt suhteellisen vakaana. Siten ensimmäisenä laskettiin
liikkeeseen 5 euron seteli, eikä 50 euron seteli, kuten oli alun perin ajateltu. Seuraavana on vuorossa 10 euron seteli. Näin saatiin
enemmän aikaa painosmääriltään kaikkien
suurimpien 20 ja 50 euron seteleiden valmistamiseen.
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EKP:n setelijohtajan tehtävistä luopumisen jälkeen työ jatkui
maailmanlaajuisen seteliväärennösten vastaisen yhteistyön parissa
Vuonna 2006 osana EKP:n esimiesten sisäistä liikkuvuusohjelmaa ilmoitin seteliasioista vastanneelle johtokunnan jäsenelle José Manuel González-Páramolle,
että olin ajatellut luopua setelijohtajan tehtävistä sopivana ajankohtana lähitulevaisuudessa. González-Páramo kuitenkin ehdotti, että jatkaisin vielä, koska monet merkittävät projektit olivat kriittisessä vaiheessa.
Seuraavana vuonna samanaiheisessa keskustelussa toin
esiin lisäperusteena sen, että ohellani myös toisen toimistoni päällikkö Thomas Schweikart oli yli 60-vuotias
ja toinenkin toimistopäällikkö Brian Dennis lähestyi hyvää vauhtia tätä ikää. Näin ollen oli mielestäni perusteltua, että luopuisin tehtävistäni ennen näitä alaisiani,
jotta seuraajani voisi sitten aikanaan itse valita omat
lähimmät alaisensa. Tämä peruste oli myös GonzálezPáramon mielestä pätevä, ja niin sovimme, että kun toisen eurosetelisarjan aitoustekijät on hyväksytty EKP:n
neuvostossa, käynnistämme seuraajani hakuprosessin.
Kun EKP:n neuvosto oli päättänyt uuden setelisarjan aitoustekijöistä lokakuun 2007 lopulla, aloin valmistella seuraajani valintaprosessia, ja tammikuussa
2008 EKP:n johtokunta päätti, että setelijohtajan paikka pannaan hakuun. Samalla sovimme, että voin lopettaa työni EKP:ssä, kun seuraajani on päässyt sisään uusiin tehtäviinsä. Julkinen hakuprosessi käynnistettiin
heti.
Helmikuussa 2008 Sveitsin keskuspankin silloinen
varapääjohtaja ja myöhemmin pääjohtajaksi valittu
Philipp Hildebrand soitti ja kysyi kiinnostustani ryhtyä keskuspankkien maailmanlaajuisesta väärennösten torjunnan yhteistyöstä vastaavan työryhmän hallituksen puheenjohtajaksi (Chairman of the Executive
Committee of the Central Bank Counterfeit Deterrence
Group – CBCDG) EKP:n edustajana.

CBCDG-työryhmä on 32 keskuspankin muodostama
ryhmittymä, joka toimii suurten läntisten teollisuusmaiden muodostaman ns. G10-keskuspankkien pääjohtajien alaisuudessa. Ryhmän tehtävänä on tutkia uusia yhteisiä uhkia seteleiden turvallisuuden kannalta
ja ehdottaa keskuspankeille mahdollisia toimenpiteitä. CBCDG-ryhmä edistää erityisesti teknisiä ratkaisuja,
joiden avulla voidaan ehkäistä digitaalisten laitteiden
käyttämistä seteleiden väärentämisessä.
G10-keskuspankkien pääjohtajat olivat vastikään
tarkistaneet CBCDG-ryhmän hallinnon ja päättäneet,
että ryhmän vuosikokouksen puheenjohtajana toimii
joku G10-keskuspankkien pää- tai varapääjohtajista ja
että juoksevasta toiminnasta vastaa hallitus. Pääjohtajat olivat valinneet Hildebrandin vuosikokouksen puheenjohtajaksi, ja hän oli nyt liikkeellä löytääkseen
hallitukselle sopivan puheenjohtajan. Kerroin Hilde
brandille, että EKP:n johtokunta oli muutamia viikkoja
aikaisemmin hyväksynyt eroilmoitukseni EKP:n setelijohtajan tehtävistä ja että hänen tarjoamansa – sinänsä
mielenkiintoinen – tehtävä ei kuulunut suunnitelmiini.
Aikamme keskusteltuamme Hildebrand kuitenkin pyysi, etten vielä kieltäytyisi lopullisesti. Lupasin tämän.
Ajattelin Hildebrandin pohtivan vielä muita vaihtoehtoja, enkä näin ollen ensin pitänyt tarpeellisena informoida seteliasioista vastannutta johtokunnan jäsentä González-Páramoa käymästäni puhelinkeskustelusta.
Myöhemmin kuitenkin tulin toisiin ajatuksiin: ehkä olisi sittenkin hyvä mainita Hildebrandin yhteydenotosta. Soitin González-Páramolle. Kun aloin kertoa asiasta, hän keskeytti minut ja kertoi, että Hildebrand oli
ollut häneen yhteydessä ja että EKP:n johtokunta oli
jo päättänyt hyväksyä Hildebrandin ehdotuksen. EKP
oli valmis jatkamaan sopimustani tarvittavan ajan. Näin
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minulle jäi tehtäväksi ainoastaan sopia, kuinka paljon
tulen käyttämään ajastani tehtävään sen jälkeen, kun
olen luopunut setelijohtajan työstä. Sovimme, että
puheenjohtajan tehtävä on puolipäivätoimi – tämä oli
toiveeni – sillä minulla oli myös muita suunnitelmia.
Maaliskuussa 2008 aloitin uudessa CBCDG-ryhmän
puheenjohtajan tehtävässäni, aluksi EKP:n setelijohtajan työn ohella. Seuraajakseni oli pitkälle venyneen
hakuprosessin jälkeen valittu Ton Roos Alankomaiden
keskuspankista, ja hän oli valmis aloittamaan 1. marraskuuta 2008. Jatkoin tämän jälkeen kuitenkin setelikomitean puheenjohtajana vielä kuukauden ajan eli marraskuun 2008 loppuun. Silloin päättyi runsaan 10 vuoden
toimikauteni myös tässä tehtävässä.
Uusiin tehtäviin siirtymiseeni liittyi vielä yksi hauska muisto. Kun EKP:n johtokunta käsitteli seteliasioita,
olin useasti mukana johtokunnan kokouksessa teknisenä asiantuntijana. Yksi tällainen käyntini osui ajankohtaan, jolloin olin juuri tullut nimitetyksi työryhmän

hallituksen puheenjohtajaksi. Kun saavuin johtokunnan
kokoushuoneeseen, pääjohtaja Trichet toivotti minut
tervetulleeksi ja kertoi muille johtokunnan jäsenille,
että valintani CBCDG:n hallituksen puheenjohtajaksi
oli edellisenä päivänä ollut yhtenä asiakohtana G10keskuspankkien pääjohtajien kokouksessa. Sen jälkeen
Trichet kohdisti katseensa minuun ja totesi, että oli ollut hienoa edustaa EKP:tä tuon asian käsittelyssä, kun
ehdokkuuteni oli saanut niin voimakkaan yksimielisen
tuen (striking peer support). Muutkin johtokunnan jäsenet innostuivat, ja joku kommentoi, että ”kai sinä
huomasit että se oli striking eikä surprising (yllättävä)”.
Vuoden 2008 kaksi viimeistä kuukautta autoin Ton
Roosia pääsemään sisään uusiin tehtäviinsä. Varsinainen
puolipäivätoimeni CBCDG-työryhmän hallituksen puheenjohtajana alkoi vuoden 2009 alusta, minkä jälkeen
oli mahdollisuus käyttää aikaa myös näihin kirjallisiin
harrastuksiin. Jatkoin EKP:n edustajana CBCDG-työryhmän hallituksen puheenjohtajana vuoden 2012 loppuun.

EKP järjesti marraskuussa 2009 Frankfurtin raatikellarissa tilaisuuden, jossa uusi ja vanha setelijohtaja kuvattiin pääjohtaja
Jean-Claude Trichet’n kanssa.
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◆ Kohti Europa-sarjaa ◆

Pääjohtaja Trichet’llä riitti kiinnostusta myös euroseteleihin
Jean-Claude Trichet toimi EKP:n pääjohtajana marraskuun 2003 alusta lokakuun 2011 loppuun. Vaikka merkittävimmät euroseteleihin liittyvät merkkipaalut – seteleiden suunnittelun vieminen päätökseen ja käteisen
euron sujuva liikkeeseenlasku – saavutettiin Trichet’n
edeltäjän Wim Duisenbergin toimikauden aikana, ajoittui Trichet’n kahdeksan vuoden toimikauteen monia
euroseteleiden tuotantoon, jakeluun ja käsittelyn tehostamiseen liittyviä päätöksiä sekä Europa-sarjan teknisten määrittelyjen hyväksyminen.
Huolimatta siitä, että Trichet joutui EKP:n neuvoston puheenjohtajana vastaamaan monista rahoitusmarkkinoiden häiriöihin liittyvistä vaikeista päätöksistä, riitti
hänellä elävää mielenkiintoa myös kaikkiin euroseteleitä
koskeviin kysymyksiin. Jo ensimmäinen tapaamisemme
hänen pääjohtajakautenaan teki asian selväksi.
EKP:n johtokunnalla oli tapana lounastaa eri tehtäväalueiden (business area) johtajien kanssa kerran kuussa. Trichet’n aikana näitä tapaamisia pyrittiin järjestämään jopa kaksi kertaa kuussa. Kun Trichet osallistui
ensimmäisen kerran EKP:n pääjohtajana tällaiselle lounaalle, hän kiersi kättelemässä kunkin paikalla olevan
johtajan. Kun hän tuli kohdalleni, hän tiedusteli heti,
mikä oli käsitykseni euroseteleiden senhetkisestä väärennöstilanteesta.
Trichet ei ollut pelkästään kiinnostunut asiantuntijoiden näkemyksistä vaan myös haastoi heidät väittelyyn valmisteltavista asioista. Näissä väittelyissä asiantuntija sai ajoittain todella panna parastaan perustellessaan omaa näkökantaansa Trichet’lle. Mutta Trichet
osasi myös motivoinnin taidon, minkä sain kokea useamman kerran. Ehkä kuvaavin näistä kerroista oli yhden
EKP:n vuotuisen vastaanoton yhteydessä.
EKP järjestää kerran vuodessa yhdessä jonkin kansallisen keskuspankin kanssa EKP:n kulttuuripäivät, joi-

den aikana kyseisen maan kulttuuria esitellään hyvin
laajalti Frankfurtissa ja sen lähiympäristössä. Kulttuuripäivien avajaiskonsertti järjestetään aina Frankfurtin vanhassa oopperatalossa siten, että konsertti osuu
EKP:n neuvoston kokouksen yhteyteen, mikä mahdollistaa myös kansallisten keskuspankkien edustajien osallistumisen tilaisuuteen.
Avajaiskonserttia edeltää EKP:n vuotuinen vastaanotto, johon on Euroopan keskuspankkijärjestelmän edustajien lisäksi kutsuttu Frankfurtin kulttuurin
ja pankkimaailman edustajia. Erään paljon osastomme
valmistelua vaatineen kysymyksen käsittely, jonka johtopäätökseen myös Trichet itse oli vahvasti sitoutunut, oli EKP:n neuvoston esityslistalla samana päivänä
kuin EKP:n kulttuuripäivien avajaiskonsertti ja vuotuinen vastaanotto.
Tavan mukaan Trichet toivotti aluksi kutsuvieraat
tervetulleiksi. Pitäessään puhettaan hän huomasi minut väkijoukossa. Heti tervetuliaissanojensa jälkeen
hän käveli luokseni ja kysyi, olinko jo kuullut neuvoston päätöksestä. Kerroin kuulleeni lopputuloksen esimieheltäni González-Páramolta. Silloin Trichet jatkoi
kertomalla, että kun hän kopautti puheenjohtajan nuijan pöytään asian hyväksymisen merkiksi, hän ajatteli minua. Ehkä Trichet’n tapa ja kyky motivoida olivat
yksi syy siihen, että vastasin euroseteleistä yli kymmenen vuotta.
Eräs toinen keskustelumme ei ollut sisällöltään
yhtä myönteinen, mutta lisäsi kuitenkin entisestään
Trichet’tä kohtaan tuntemaani arvostusta. Kun Europasarjan testausohjelmaa jouduttiin jatkamaan pidempään kuin oli alun perin suunniteltu, alkoi tietyssä vaiheessa olla ilmeistä, ettei alustava tuotanto- ja liikkeeseenlaskuaikataulu tulisi pitämään. Toisaalta euroseteleiden väärennösten tilanne pysyi kohtuullisena, eikä
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aikataululla ollut poliittista määräaikaa kuten ensimmäisen sarjan liikkeeseenlaskun tapauksessa. Ajattelin
kuitenkin sopivassa tilaisuudessa informoida Trichet’tä
epävirallisesti aikataulun siirtymisestä.
Syyskuussa 2008 olimme eurokonferenssissa Bratislavassa Slovakiassa sen johdosta, että Slovakia tuli
ottamaan euron käyttöön 1. tammikuuta 2009. Buffetlounaan aikana näin, että Trichet poikkeuksellisesti käveli hetken yksin eikä lehtimiesarmeijan seuraamana
kuten yleensä. Kysyin, voisinko lyhyesti häiritä häntä,
ja kerroin, että tulevan sarjan seteleiden testaaminen

näyttää vievän pidemmän ajan kuin alun perin olimme
esittäneet EKP:n neuvostolle. Viivästymisen takia ensimmäisen Europa-sarjan setelin liikkeeseenlasku olisi mahdollista vasta hänen lokakuussa 2011 päättyvän
virkakautensa jälkeen. Hän vastasi tyylinsä mukaisesti
erittäin intensiivisesti edellyttävänsä, että projektien
sovittuja aikatauluja noudatetaan, mutta sillä, että hänen virkakautensa päättyy, ei ole mitään merkitystä
eurosetelisarjan liikkeeseenlaskun aikataulun kannalta.
Hän lopetti vastauksensa sanoihin: ”Instituutiot ovat
tärkeitä, eivät henkilöt.”

EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet osoitti koko kahdeksanvuotisen toimikautensa ajan elävää kiinnostusta euroseteleihin.
Kuvassa Trichet on luovuttamassa euroseteleiden symbolia Maltan keskuspankin pääjohtajalle Michael C. Bonellolle syksyllä
2007.
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17.
Euroseteleiden
kaksi vuosikymmentä

◆ Euroseteleiden kaksi vuosikymmentä ◆

– 196 –

Vielä suurempi enemmistö (68 %) piti euroa hyvänä asiana Euroopan unionille. Kun tarkastellaan itse euroseteleitä, kansalaiset pitivät
lähes poikkeuksetta (94 %) seteleiden tunnistamista ja käsittelyä erittäin helppona. Suomessa
tämä prosenttilukema oli eurobarometrin mukaan euroalueen 17 maasta kaikkein suurin eli
98 %.1 Nämä luvut vahvistavat, että eurosetelit
ovat kansalaisten mielestä yksi myönteinen esimerkki Euroopan integraatiosta, ja setelit ovat
säilyttäneet suosionsa viimeisten vuosien epävakaista olosuhteista huolimatta.
Ensimmäisen eurosetelisarjan korvaaminen
uudella Europa-sarjalla käynnistyi toukokuussa
2013 uuden 5 euron setelin käyttöönotolla. Tulevien vuosien aikana Europa-sarjan setelit korvaavat vähitellen ensimmäisen eurosetelisarjan
setelit, jotka jäävät konkreettisiksi todisteiksi
ainutkertaisesta historiallisesta tapahtumasta.

Kuvio 16. Onko euro yleisesti ottaen maallesi hyvä vai huono asia?
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on kasvanut helmikuun 2002 lopusta vuoden
2013 loppuun mennessä yli kaksinkertaiseksi
ja arvomääräisesti lähes nelinkertaiseksi. Vaikka
käteisen suhteellinen osuus maksuvälineenä on
pienentynyt uusien maksutapojen yleistyessä,
käteisen käyttö varallisuuden säilytysmuotona
on samanaikaisesti lisääntynyt. Tämä on ollut
seurausta yleisön käteiskassojen sopeuttamisesta
vähäisten inflaatio-odotusten ja matalien korkojen oloihin. Käteisen merkitys eräänlaisena
henkilökohtaisena varasuunnitelmana on niin
ikään lisääntynyt, kun yhteiskunta ja erityisesti
pankkitoiminta ovat sähköistyneet. Erilaisten
kriisien yhteydessä on myös ilmennyt, että käteinen on osa kansallista infrastruktuuria.
Eurosetelit ovat suosittu varallisuuden säilytysmuoto myös euroalueen ulkopuolella, ja arvioiden mukaan noin 25–30 % eurosetelistöstä onkin
alueen ulkopuolella. Euroon rinnakkaisvaluuttana
kohdistuvaa luottamusta kuvastaa se, että suuri osa
euroseteleiden kysynnän voimakkaasta lisääntymisestä rahoitusmarkkinoiden häiriön yhteydessä
vuonna 2008 oli peräisin euroalueen ulkopuolelta.
Myös suomalaiset ovat havainneet euroseteleiden käyttökelpoisuuden, ja seteleiden

IE

Vaikka eurosetelit ovat olleet kuluttajan käsissä
vain runsaat kymmenen vuotta, niiden historia
ulottuu yli kahdenkymmenen vuoden taakse.
Ensimmäiset keskustelut seteleistä käytiin jo
ennen kuin sopimus Euroopan unionista allekirjoitettiin Maastrichtissa helmikuussa 1992.
Euroseteleiden kehittäminen ja useiden val
tioiden perinteikkäiden kansallisten setelien korvaaminen yhteisillä seteleillä oli ainutlaatuinen
tapahtuma setelihistoriassa. Myös laadultaan yhtenäisten seteleiden tuotanto 15 setelipainossa, 9
paperitehtaan valmistamalle paperille osoittautui mahdolliseksi monista epäilyistä huolimatta.
Seteleiden liikkeeseenlasku edellytti monia
poikkeuksellisia toimenpiteitä, kuten automaattialan mahdollisuutta testata seteleitä yli 20
kuukautta ennen liikkeeseenlaskua, seteleiden
aitoustekijöiden varhaista julkistamista sekä niiden ennakko- ja edelleenjakelua neljä kuukautta
ennen liikkeeseenlaskua. Ennakkoluulottomien
ratkaisujen avulla euroseteleiden liikkeeseenlasku ja kansallisten seteleiden vetäminen pois
liikkeestä toteutettiin sujuvasti ja lyhyessä ajassa.
Onnistuneen eurorahanvaihdon jälkeen
eurosetelistön liikkeessä oleva kappalemäärä

kysyntä Suomessa on ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin markkaseteleiden kysyntä
euroseteleiden käyttöönoton edellä.
Sen lisäksi, että eurosetelit ovat vaikuttaneet
merkittävästi kansalaisten arkipäivään ja helpottaneet matkustamista euroalueella ja osin
sen ulkopuolellakin, niiden käyttöönotolla on
ollut suuri merkitys euroalueen ja myös sen
ulkopuoliseen rahahuoltoon. Monet eurojen
käyttöönoton yhteydessä sovelletut, silloin vielä
poikkeuksellisina pidetyt toimet ovat muuttaneet keskuspankkien ajattelua ja tulleet osaksi
normaalia käytäntöä setelimallien uudistamisen
yhteydessä myös euroalueen ulkopuolella.
Enemmistö (57 %) euroalueen kansalaisista
piti vuoden 2013 eurobarometrin mukaan euroa
hyvänä asiana maalleen. Suomalaisista tätä mieltä oli irlantilaisten ja luxemburgilaisten jälkeen
kolmanneksi suurin osuus eli 69 % (ks. kuvio 16).
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Johdanto
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Euroopan rahapoliittinen instituutti (1995–1997), Euroopan
keskuspankki (1998–2012, 2001a ja b, 2002a, 2003a ja b)
ja European Central Bank (2004, 2005, 2007b).
EKP julkaisi vuonna 2007 teoksen How the euro became
our money: A short history of the euro banknotes and coins
(Näin eurosta tuli yhteinen raha: eurosetelien ja kolikoiden
historiikki. Teoksen suomenkielinen versio on sähköisenä
EKP:n kotisivulla.) Lisäksi vuoden 2002 eurorahanvaihtoa
käsitelleestä EKP:n kiertävästä näyttelystä julkaistiin valokuvaaja Claudio Hilsin ottamia kuvia sisältänyt kirja The
making of the €uro. Vastaavanlainen kirja on julkaistu
myös toisesta kiertävästä näyttelystä eli euroseteleiden
suunnittelukilpailun luonnoksia käsittelevästä näyttelystä
Euro banknote design exhibition.
Ks. Heinonen (1996, 1997a, b, c ja d, 2000, 2001, 2002a, b ja
c, 2004, 2006, 2008, 2009a ja b) ja Heinonen & Negueruela
(2011)
Ks. esim. Augustin (2011), Fernández – Horcajada (2002),
Gerstetter (2011), González-Páramo (2011), Kalina (2011),
Minichiello (2011), Mori (2000), Radelet (2011), Rittgen
(2011), Roos (2011) ja Talvio (2003).
Korkmanin tuore teos (2013) on hyvä analyysi euroalueen
ja rahaliiton kysymyksenasetteluista.
Ks. esimerkiksi liste.eurobillets.free.fr/, www.eurotracer.
net/, sekä www.oulunnumismaatikot.fi/tietopankki/eurosetelit.html ja Kontiokari (2009 ja 2011).
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2. Yhteisen eurooppalaisen setelisarjan
arvot ja ulkoasu
sekä eri seteleiden koko
1
2

3
4

1. Yhteisen eurooppalaisen setelin
valmistelun organisointi
ja ratkaistavat kysymykset
1

2

3
4

Nämä 12 valtiota, jotka tuossa vaiheessa muodostivat
Euroopan yhteisön, olivat Alankomaat, Belgia, Espanja,
Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Luxemburg, Portugali,
Ranska, Saksa ja Tanska.
Ks. James (2012). Tässä vastikään julkaistussa historiateoksessa kuvataan yksityiskohtaisesti EY:n keskuspankkien
pääjohtajien komiteaa ja sen roolia talous- ja rahaliiton
synnyttämisessä ja rahataloudellisen yhdentymisen prosessissa.
Ks. esim. European Commission (2005).
Kaikkien tuolloisten EU-maiden edustajat osallistuivat
valmisteluun riippumatta Maastrichtin sopimuksen mukaisista oikeuksistaan poiketa sopimuksen säännöksistä.
Isolle-Britannialle ja Tanskalle myönnettiin sopimuksessa

tunnetusti erivapaus jättäytyä rahaliiton ulkopuolelle, mutta
siten, että ne voivat halutessaan myöhemmässä vaiheessa
liittyä siihen. Mielenkiintoinen kuriositeetti onkin, että
yhteisen rahan valmistelu aloitettiin Sveitsissä järjestetyin
kokouksin, joissa puheenjohtajana toimi britti.
Setec Oy oli entinen Suomen Pankin setelipaino, joka yhtiöitettiin vuonna 1992. Setec osallistui euroseteleiden
painamiseen vuoteen 2003 asti. Sen jälkeen yhtiö on keskittynyt huipputurvatasoisten sirullisten ja visuaalisten
tunnistamistuotteiden ja sovellusten kehittämiseen ja
valmistamiseen. Vuodesta 2006 lähtien yhtiö on toiminut
osana maailmanlaajuista Gemalto-konsernia.

5
6
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Pankkivaltuuston pöytäkirja (18.9.1997).
Uuden Europa-sarjan seteleissä EKP:n lyhenteitä on yhdeksän, kun käytettävien kielten määrä on vuonna 2004
ja sen jälkeen Euroopan unioniin liittyneiden valtioiden
myötä lisääntynyt.
Ison-Britannian seteleiden allekirjoituskäytännön kehityksestä ks. Byatt (1994) ja Hewitt – Keyworth (1987).
Kun EKP:n neuvosto vahvisti syyskuussa 1998 EMIn neuvoston päätöksen, jonka mukaan euroseteleihin ei tule kansallisia piirteitä, se ei aiheuttanut 11 euromaassa mitään
keskustelua. Sen sijaan brittilehdet otsikoivat koko sivun
levyisesti, kuinka kuningattaren muotokuva poistetaan seteleistä. Päätöstä pidettiin lopullisena osoituksena siitä,
että EKP päättää tulevaisuudessa EU:n tasolla myös veroasteesta ja julkisiin palveluihin käytettävästä budjetista.
Tunteenomaisissa purkauksissa tuskin edes mainittiin, että
kuningattaren (tai yleensä kuninkaallisen) muotokuva oli
ollut Englannin pankin liikkeeseen laskemissa seteleissä
vain 38 vuotta Englannin pankin yli 300 vuoden setelihistoriassa. Ks. esim. Sun (23.9.1998) Off with yer Head
Ma’am! DailyTelegraph (23.9.1998) Queen’s head banned
from euro. Times (23.9.1998) Queen’s head banned from
euro notes, national symbols rejected as confusing. The
Express (23.9.1998) Off with Her Majesty’s head. Guardian
(23.9.1998) Sceptics up in arms as Europe’s bankers cut off
queen’s head. The Daily Mail (23.9.1998) No room for the
Queen on the euro.
EKP:n tiedotustilaisuus (8.6.2006).
Siten seteleiden lopulliset kokoerot päätettiin vasta suunnittelukilpailun käynnistämisen jälkeen (ks. luku 3), ja kil-

7

8
9

pailuohjelmassa mainitut koot poikkesivat jonkin verran
lopullisista.
Ks. esim. Financial Times (25.7.2001) Euro-enthusiast Finns
worry about need for bigger wallets. Times (30.8.2001) A
nervous Continent gets ready for E-day. Myös kotimaisissa lehdissä kiinnitettiin asiaan huomiota. Ks. Kauppalehti (11.12.1998) Mahtuvatko eurot lompakkoon? Euron
tulo muuttaa lompakontekijän tuotevalikoimaa. Iltalehti
(14.12.2000) Sopiiko euro suomalaiseen lompakkoon?
Ks. Heinonen (2012a, s. 66–67)
Ks. esim. Deutsche Bundesbank (1995, s. 39).
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4
5
6

1

Bruun (2007, s. 272).
Madridin joulukuun 1995 huippukokouksen päätymisestä
nimeen euro aiemman ecun sijasta, ks. Korkman (2013, s.
50).
Tanskan keskuspankki ei tehnyt esitystä, koska Tanska oli
tehnyt päätöksen olla osallistumatta euroalueeseen. Ks.
Scheller (2006, s. 104).
Raadin kokoonpano on esitetty liitteessä A.
Bruun (2007, s. 270–273).
Haastatteluja ei tehty Tanskassa, koska Tanska oli tehnyt
päätöksen olla osallistumatta euroalueeseen.
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EKP:n neuvosto hyväksyi Euroopan keskuspankkijärjestelmän komiteoiden ja niiden puheenjohtajien mandaatit aina
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

ECB Press release (13.10.1998) Further decisions on the
euro banknotes.
Eri kansallisten valuuttojen muuntokurssit euroon on esitetty liitteessä B.
Seitz (1995).
Keskisuomalainen (21.11.1998) Suomen Pankki varautuu
venäläisten euroryntäykseen.

7. Euroseteleiden tuotantovalmistelut
ja laajamittaisen tuotannon
käynnistäminen
1

4. EMIn neuvosto valitsi suunnittelukilpailun voittajan, minkä jälkeen
ehdotus viimeisteltiin ja loput
ulkoasuun liittyvät avoimet
kysymykset ratkaistiin
1
2

1

6. Eurorahanvaihdon
logistiset valmistelut

3. Seteleiden aihepiirin valinta
ja suunnittelukilpailu
1
2

5. Euroopan keskuspankin aloitettua
toimintansa kesäkuussa 1998
ylimmäksi päätöksentekoelimeksi tuli
EKP:n neuvosto ja EKPJ:n setelikomitea
muodostettiin

ECB Press release (13.10.1998) Further decisions on the
euro banknotes.

8. Tuotannossa ei täysin vältytty
yllätyksiltä

Heinonen (2012b).
Helsingin Sanomat (14.12.1996) Euroraha kuvaa tyylisuuntia
eri aikakausilta. Itävallan sarja voitti suunnittelukilvan.
Suomesta puuttuvat osat luvattu seteliin. Ilta-Sanomat
(18.12.1996) Suomalaisten lisäksi muutkin ovat valittaneet.
Eurosetelien suunnittelija lupaa IS:lle tarkistaa karttansa.
Kohu käynnistyi, kun Bridge Design and Engineering lehden
toimittaja Russ Swan julkaisi lehdessä artikkelin siltojen yhtäläisyyksistä olemassa oleviin siltoihin, ja BBC haastatteli
häntä Newsnight-ohjelmassaan. Ks. myös Helsingin Sanomat (17.2.1997) Euroseteleiden silloilla esikuvia Intiassa
asti. Brittiläisen siltaekspertin havainnot hämmentävät
setelisuunnittelua.

1

2
3

– 201 –

Frankfurter Allgemeine Zeitung (11.7.2000) Folgenschwere
Panne beim Druck der 100-Euro-Note. Saksalaislehden
toimittaja Klaus Bender oli pitkään seurannut seteleiden
painamisen markkinoita ja uutisoi verkostonsa avulla säännöllisesti euroseteleitä koskevista haasteista. Myöhemmin
häneltä ilmestyi kirja (Bender 2006) seteleiden painamisesta.
ECB Press release (11.7.2000) Production of the euro 100
banknotes.
Deutsche Bundesbank Pressnotiz (11.7.2000), Giesecke &
Devrient (11.7.2000) Giesecke & Devrient bestätigt Problem
mit EURO–100–Druck.
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European Central Bank Press release (31.8.2000) Production
of the euro 100 banknotes sekä Deutsche Bundesbank
Pressnotiz (31.8.2000) Produktion der Euro 100-Banknoten.
ECB Press release (15.3.2001) Outcome of the Governing
Council meeting. Ks. myös Frankfurter Allgemenine Zeitung
19.3.2001.
Suomen Pankin tiedote (4.1.2002).
Ilta-Sanomat (10.1.2002) Suomessa muhii euroskandaali.
Keski-Uusimaa (12.1.2002) Nolo tilanne tekno-Suomelle.
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9. Euroseteleiden liikkeeseenlaskun
valmistelut
1
2

3
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Der Spiegel (42/1999) Angst vor dem Big-Bang.
Esimerkiksi keskuspankin rooli rahahuollossa, keskuspankin konttoriverkoston rakenne ja pankkien konttoreiden
holvitilat.
Uutispäivä Demari (27.8.2001) Valuutan vaihtuminen rikollisten kulta-aikaa. Helsingin Sanomat (30.8.2001) Tuhannet
rekat alkavat kuljettaa euroja pankkeihin.
European Commission (2001a ja 2001b).
Myös asiantuntijat suhtautuivat luottavaisesti Suomen
rahanvaihdon sujumiseen. Ks. Niinimäki (2001).
Huchzermeier – Van der Heyden (2000) ja Westerhof (2001).
Financial Times (2.11.1999) Retailers call for a speedier
introduction of euro notes. Kaleva (3.11.1999) Euro voi
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EMI (30.6.1997) tiedote.

1 euro ilmaistuna kansallisen valuutan määräisenä
Kansallinen valuutta

1 euro ilmaistuna
kansallisena valuuttana

Muuntokurssin kiinnittämisen
ajankohta

Belgian frangi

40,3399

31.12.1998

Saksan markka

1,95583

31.12.1998

Espanjan peseta

166,386

31.12.1998

Ranskan frangi

6,55957

31.12.1998

Irlannin punta

0,787564

31.12.1998

Italian liira

1936,27

31.12.1998

Luxemburgin frangi

40,3399

31.12.1998

Alankomaiden guldeni

2,20371

31.12.1998

Itävallan šillinki

13,7603

31.12.1998

Portugalin escudo

200,482

31.12.1998

Suomen markka

5,94573

31.12.1998

Kreikan drakma

340,750

19.6.2000

Slovenian tolar

239,64

11.7.2006

Kyproksen punta

0,585274

10.7.2007

Maltan liira

0,4293

10.7.2007

Slovakian koruna

30,126

8.7.2008

Viron kruunu

15,6466

13.7.2010

Latvian lati

0,702804

9.7.2013
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LIITE 3

2

2

2

Kuva 1.

3

1

2

3

Eurosetelit ja niiden aitoustekijät
Euroseteleissä on joukko turvatekijöitä, jotka
helpottavat väärennöksen erottamista aidosta setelistä. On hyvä tarkistaa useampi kuin yksi näistä tekijöistä, jos ei ole varma setelin aitoudesta.
Yleisölle tarkoitetut aitoustekijät voidaan
jakaa kolmeen ryhmään sen perusteella, voiko
ne tarkistaa tunnustelemalla, katsomalla vai seteliä kallistelemalla.
Tunnustele:
Setelipaperi valmistetaan puhtaasta puuvillasta,
ja aidon setelin paperi kahisee ja tuntuu lujemmalta kuin tavallinen toimistopaperi. Setelin
painamisessa käytetään kaiverruspainoa, jonka
painojälki on hieman kohollaan ja saa aikaan setelin karheuden. Kaiverruspainatusta käytetään
muun muassa setelin etusivun kuva-aiheen, isokokoisen numeron ja Euroopan keskuspankin
lyhenteiden painamisessa (s. 209 kuva 1, kohta
1 , s. 210 kuva 5, kohta 1 ). Europa-sarjan 5 euron setelissä myös setelin etusivun oikeassa ja vasemmassa päädyssä olevat lyhyet kohoviivat ovat
kaiverruspainatusta (s. 209 kuva 3, kohta 1 ).
Katso:
Setelin vesileima ja varmuuslanka näkyvät valoa
vasten. Vesileimassa näkyy setelin etusivun kuvaaihe ja setelin arvo (s. 209 kuva 1, kohta 2 , s. 210
kuva 5, kohta 2 ). Europa-sarjan 5 euron setelin

vesileimassa näkyvät Europa-neidon kasvot, ikkuna ja setelin arvo (s. 209 kuva 3, kohta 2 ). Vesileiman vaaleat kohdat näyttävät tummemmilta
tummaa pintaa vasten. Varmuuslanka näkyy
tummana raitana. (s. 209 kuvat 1 ja 3, kohta 2 ).
Kallistele:
5, 10 ja 20 euron seteleiden etusivun hologramminauhassa näkyy vuoroin setelin arvo
ja euron tunnus € (s. 209 kuva 1, kohta 3 ).
50, 100, 200 ja 500 euron seteleiden etusivun
hologrammissa näkyy vuoroin setelin arvo ja
ikkuna tai porttikäytävä (s. 210 kuva 5, kohta
3 ). Europa-sarjan 5 euron setelissä hologramminauhassa näkyvät samoin kuin vesileimassa
Europa-neidon kasvot, ikkuna ja setelin arvo.
Lisäksi setelin etusivun vasemman alakulman
hohtavassa numerossa näkyy valojuova, joka
liikkuu ylös ja alas. Numero vaihtaa myös kallisteltaessa väriä smaragdinvihreästä tummansiniseen (s. 209 kuva 3, kohta 3 ).
5, 10 ja 20 euron seteleiden takasivun helmiäishohtoisessa raidassa näkyvät vuorotellen
setelin arvo ja euron tunnus € (s. 209 kuva 2,
kohta 3 ).
50, 100, 200 ja 500 euron seteleiden takasivun oikean alakulman numero vaihtaa kallisteltaessa väriä purppuranpunaisesta vihertävänruskeaan (s. 210 kuva 6, kohta 3 ).
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Kuva 2.
3

3

Kuva 3.
2

1

2

3

1

2
3
3

Kuva 4.
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LIITE 4
Euroseteleiden tuotanto vuosina 1999–20142

Kuva 5.
2

2

1

2

2

3
3

Kuva 6.
3

2
3
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1999–2001

Määrä
(mrd. kappaletta)

2002

Määrä
(mrd. kappaletta)

Keskuspankit

5€

3,155

eurojärjestelmä

5€

1,131

FR, NL, AT, PT

10 €

3,221

eurojärjestelmä

10 €

1,045

DE, GR, IE

20 €

3,406

eurojärjestelmä

20 €

1,555

ES, FR, IT, FI

50 €

3,283

eurojärjestelmä

50 €

0,742

BE, ES, NL

100 €

1,231

eurojärjestelmä

100 €

0,307

IT, LU

200 €

0,224

eurojärjestelmä

200 €

-

-

500 €

0,371

eurojärjestelmä

500 €

-

-

Yhteensä

14,890

Yhteensä

4,780

2003

Määrä
(mrd. kappaletta)

2004

Määrä
(mrd. kappaletta)

5€

0,110

FR

5€

-

-

10 €

0,999

DE, GR, IE, AT

10 €

0,378

DE, FR, GR, IE, AT

20 €

1,071

DE, ES, FR, NL, PT

20 €

0,290

FR, PT

50 €

0,657

BE, ES, IT, NL

50 €

0,683

BE, DE, ES, IT, NL

100 €

0,122

IT, FI

100 €

0,124

IT, FI

200 €

0,133

DE, LU

200 €

-

-

500 €

-

-

500 €

0,104

DE, LU

Yhteensä

3,092

1,579

ECB Press release (5.10.2001) Euro banknotes to be produced until 31 December 2001. Ks. myös EKP:n tilastotietokanta: www.ecb.europa.eu/
stats/euro/production/html/index.en.html). Vuoden 2002 käteisrahanvaihtoa varten EKP tilasi vuonna 2001 mahdollisten tuotanto-ongelmien
tai yksittäisten seteliarvojen ennakoimattoman kysynnän kasvun varalta lisäksi yhteensä 1,9 mrd. euroseteliä (ks. luku 6). Tuotantotaulukon
luvut käsittävät EKP:n neuvoston hyväksymät määrät.
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2005

Määrä
(mrd. kappaletta)

2006

Määrä
(mrd. kappaletta)

5€

0,530

10 €

FR

5€

1,080

ES, FR, IE, AT, FI

1,020

DE, GR, IE, AT

10 €

1,780

DE, GR, FR, NL

20 €

0,700

ES, FR, NL, PT, FI

20 €

1,940

50 €

1,100

BE, DE, ES, IT, NL

50 €

100 €

0,090

IT

200 €

-

500 €

0,190

Yhteensä

3,630

2007

Määrä
(mrd. kappaletta)

5€

0,980

10 €

2011

Määrä
(mrd. kappaletta)

5€

1,715

DE, ES, FR, IT, PT

10 €

1,920

BE, DE, ES, IT, NL

100 €

0,280

IT, LU, AT

-

200 €

-

-

DE, LU

500 €

-

-

7,000

2008

Määrä
(mrd. kappaletta)

DE, ES, FR

5€

1,370

DE, ES, FR, PT

1,280

DE, GR, FR, NL, AT

10 €

2,130

DE, GR, FR, AT

20 €

1,890

GR, ES, FR, IE, IT,
PT, FI

20 €

1,755

ES, FR, IE, IT, LU,
NL, SI, FI

50 €

1,730

BE, DE, ES, IT

50 €

1,060

BE, DE, ES, IT, NL

100 €

0,230

IT, LU, NL

100 €

0,130

IT

200 €

-

-

200€

-

-

500 €

0,190

DE

500 €

-

-

Yhteensä

6,300

2009

Määrä
(mrd. kappaletta)

5€

1,118

10 €

6,445

2010

Määrä
(mrd. kappaletta)

FR, NL

5€

1,310

ES, FR, NL, PT

1,353

DE, GR, FR, AT

10 €

1,540

DE, GR, FR, IE,
IT, AT

20 €

4,228

DE, CY, GR, ES, FR,
IE, IT, MT, LU, NL,
PT, SI, FI

20 €

1,898

DE, CY, FR, MT, LU,
NL, SI, SK, FI

50 €

2,958

BE, DE, ES, IT

50 €

1,700

BE, DE, ES, IT

100 €

1,044

DE, IT, AT

100 €

0,500

IT

200 €

-

-

200 €

0,100

DE

500 €

0,240

DE

500 €

0,100

AT

Yhteensä

10,941

7,148
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2012

Määrä
(mrd. kappaletta)

DE, CY, ES, FR, IE,
MT, LU, NL, SI,
SK, FI

5€

2,915

BE, ES, FR, IT, AT

1,541

DE, GR, FR, AT, PT

10 €

1,959

DE, GR, FR, IE, PT

20 €

0,537

CY, FR, MT, LU, NL,
SI, SK, FI

20 €

1,704

CY, EE, FR, IT, MT,
LU, NL, SI, SK, FI

50 €

2,169

BE, DE, ES, IT

50 €

1,530

BE, DE, ES, IT

100 €

-

-

100 €

0,298

DE

200 €

-

-

200 €

0,050

DE

500 €

0,056

AT

500 €

-

-

Yhteensä

6,017,90

2013

Määrä
(mrd. kappaletta)

5€

-

10 €

8,457

2014

Määrä
(mrd. kappaletta)

-

5€

0,825

BE, GR, ES, IE

4,500

DE, CY, EE, GR, ES,
FR, IE, IT, MT, LU,
NL, AT, SI, SK, FI

10 €

0,094

GR

20 €

2,500

DE, CY, EE, GR, FR,
IT, MT, LU, NL, PT,
SI, SK, FI

20 €

3,994

DE, ES, FR, IT,
AT, PT

50 €

1,000

BE, DE, ES

50 €

2,800

BE, DE, CY, EE, ES,
IT, MT, LU, NL, SI,
SK, FI

100 €

-

-

100 €

0,500

DE

200 €

-

-

200 €

0,047

DE

500 €

-

-

500 €

0,085

AT

Yhteensä

8,000

8,345

Seteleiden hankinnasta vastuussa olevien keskuspankkien lyhenteet
AT Itävalta
BE Belgia
CY Kypros
DE Saksa
EE Viro

ES Espanja
FI Suomi
FR Ranska
GR Kreikka
IE Irlanti

IT Italia
LU Luxemburg
MT Malta
NL Alankomaat
PT Portugali

SI Slovenia
SK Slovakia
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