Markat vaihtuvat euroiksi
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Markat euroiksi
Suomi ja yksitoista muuta Euroopan maata ottavat eurosetelit ja -kolikot käyttöön 1.1.2002. Suomessa eurorahat
laskee liikkeeseen Suomen Pankki.
Eurosetelit ovat samanlaisia kaikkialla. Sen sijaan eurokolikoiden toinen puoli on yhteinen, toinen kansallinen.
Kaikilla euroseteleillä ja eurokolikoilla voit kuitenkin
maksaa kaikissa euroa käyttävissä maissa eli
euroalueella. Euro jakaantuu sataan senttiin.
Tästä oppaasta saat tärkeää tietoa siitä, kuinka käteiset
markat käytännössä vaihdetaan euroiksi ja kuinka tunnistat
uudet setelit ja kolikot.
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Mitä jokaisen suomalaisen on hyvä
tietää eurojen käyttöönotosta?
Koska eurot otetaan käyttöön?
Eurosetelit ja -kolikot otetaan käyttöön 1.1.2002. Käteiseuroon siirrytään tammi- ja helmikuun aikana
kaikkialla Suomessa. Tätä aikaa kutsutaan rahanvaihtojaksoksi. Silloin voit käyttää rinnan sekä markkoja että
euroja. Maaliskuussa 2002 markat eivät ole enää käypää
rahaa, joten 1.3. lähtien voit maksaa vain euroilla.

Kuinka käteiset markkani vaihtuvat euroiksi?
Käteiset markkasi vaihtuvat euroiksi päivittäisen
asiointisi yhteydessä. Sinun ei siis tarvitse mennä pankkiin
vaihtamaan niitä. Kun maksat ostoksesi markoilla, saat
vaihtorahaksi useimmiten euroja. Etenkin tammikuun alussa
voit saada takaisin myös markkoja. Alkuvuodesta kannattaa
suosia pankkikorttia maksamisen nopeuttamiseksi.

Milloin ja mistä voin saada euroja?
Euroseteleitä ei jaeta kansalaisille etukäteen, joten voit saada
niitä käyttöösi aikaisintaan vuodenvaihteessa. 20 ja 50
euron setelit saat kätevimmin pankkiautomaateista ja
suuremmat setelit pankeista. 5 ja 10 euron setelit sekä
kolikot taas tulevat lähinnä vaihtorahana kaupoista. Osasta
pankkiautomaatteja saat euroja heti vuoden alussa ja lopuista
automaateista tammikuun alkuviikkoina.
Eurokolikoihin voit tutustua myös etukäteen. Joulukuun
2001 puolivälissä tulee myyntiin eurokolikkosarja, jossa
on yksi kappale kutakin eurokolikkoa. Sarjan hinta on 23
markkaa.
Euroseteleillä ja -kolikoilla voit maksaa aikaisintaan
1.1.2002. Jos joku tarjoaa sinulle euroja käteismaksuksi
ennen sitä, älä ota niitä vastaan.
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Markkamääräiset käteismaksut pyöristetään,
entä euromääräiset?
Suomessa käteismaksut pyöristetään lähimpään 5 senttiin.
Pyöristämisen vuoksi 1 ja 2 sentin kolikoita ei tarvita
vaihtorahaksi, ja niitä valmistetaan vain vähän. Ne ovat
kuitenkin käypää rahaa. Pyöristämissääntö koskee vain
maksujen loppusummia, ei yksittäisten tuotteiden hintoja
eikä tilisiirtoja.

Mitä teen, jos minulla on käteisrahaa kotona?
Säästölippaat kannattaa viedä pankkiin jo hyvissä ajoin
ennen vuodenvaihdetta ruuhkien välttämiseksi. Jos sinulle
on muutoin kertynyt markkaseteleitä ja -kolikoita, voit joko
tallettaa ne omalle pankkitilille tai käyttää ostosten tekoon.

Voinko vaihtaa markkoja euroiksi vielä
rahanvaihtojakson jälkeen?
Markkasi vaihtuvat euroiksi päivittäisen asiointisi yhteydessä
tammi-helmikuussa 2002. Sen jälkeen vain Suomen
Pankilla on velvollisuus lunastaa markkoja. Se vaihtaa
jäljelle jääneitä markkoja ja pennejä euroiksi ja senteiksi
vielä kymmenen vuoden ajan, 29.2.2012 asti. Suomen
Pankin toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Turussa,
Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

Miten eurojen käyttöönotto vaikuttaa
matkailuun?
Eurorahojen käyttöönotto helpottaa matkailua. 1.1.2002
alkaen voit maksaa euroilla koko euroalueella eli
Suomen lisäksi Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa,
Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Luxemburgissa,
Portugalissa, Ranskassa ja Saksassa.
Vuodenvaihteen jälkeen euroalueen maiden kansalliset rahat ovat käypää rahaa vain maan rajojen
sisäpuolella rahanvaihtojakson loppuun asti. Markkoja
voit siis käyttää ja vaihtaa vain Suomessa. Rahanvaihtojakson pituus vaihtelee maittain, mutta viimeistään
maaliskuussa 2002 voit maksaa vain euroilla.
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Euroalueen kansalliset valuutat on hyvä käyttää tai vaihtaa
tämän vuoden loppuun mennessä. Vuodenvaihteen jälkeen
Suomessa vain Suomen Pankilla on velvollisuus ottaa niitä
vastaan. Suomen Pankki ja muut euroalueen keskuspankit
lunastavat muiden euroalueen maiden kansallisia seteleitä
(eivät kolikoita) maaliskuun 2002 loppuun asti.
Euroalueen ulkopuolisiin maihin, kuten Ruotsiin tai
Viroon, matkatessasi vaihdat valuuttaa entiseen
tapaan. Euro on maailmanvaluutta samalla tavoin kuin
dollari, ja voit vaihtaa sitä muiksi valuutoiksi kautta
maailman.

Perustietoa euroseteleistä
ja -kolikoista
Eurosetelit
Euroseteleitä on seitsemän, ja ne ovat arvoltaan 5, 10, 20,
50, 100, 200 ja 500 euroa. Setelit ovat erivärisiä ja
erikokoisia. Siten myös heikkonäköisten on helppo erottaa
ne toisistaan. Ulkoasun on suunnitellut Robert Kalina
Itävallan keskuspankista, ja kuva-aiheina ovat arkkitehtuurin
seitsemän merkittävää aikakautta Euroopan
kulttuurihistoriasta. Setelit ovat täysin samannäköisiä
kaikissa maissa, ja niillä voi maksaa kaikkialla euroalueella.
Suomessa lasketaan liikkeeseen noin 100 miljoonaa
euroseteliä, ja niitä painaa suomalainen Setec Oy.

Eurokolikot
Eurokolikoita on kahdeksan, ja niiden arvot ovat 1, 2, 5,
10, 20 ja 50 senttiä sekä 1 ja 2 euroa. Niissä on sekä
euroalueelle yhteinen puoli että kansallinen puoli, joka on
erilainen kaikissa euroalueen maissa. Kaikkia eurokolikoita
voi kuitenkin käyttää koko euroalueella. Luc Luycx Belgian
rahapajasta on suunnitellut kolikkojen yhteiset puolet.
Suomen tarpeisiin lyödään ensi vaiheessa noin miljardi
kolikkoa. Ne tuottaa suomalainen Rahapaja Oy.
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Tarvitsenko uuden lompakon?
Et todennäköisesti tarvitse uutta lompakkoa eurojen
vuoksi. Yleisimmin käytettävistä seteleistä 5 ja 10 euroa
ovat pienempiä ja 20 ja 50 euroa suunnilleen samankokoisia
kuin nykyiset markkasetelit. Kooltaan suurimpia seteleitä
(100, 200 ja 500 euroa) useimmat käyttävät vain harvoin.
Vertaamalla markkaseteliä alla olevaan kuvaan näet,
millaisista kokoeroista on kyse.
500 euroa
200 euroa
100 euroa
50 euroa
20 euroa
10 euroa
5 euroa
500 euroa:
200 euroa:
100 euroa:
50 euroa:
20 euroa:
10 euroa:
5 euroa:

160 x 82 mm
153 x 82 mm
147 x 82 mm
140 x 77 mm
133 x 72 mm
127 x 67 mm
120 x 62 mm

Markkasetelit: 142 x 69 mm
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Miten tunnistan aidon euron?
Nykyään mistä tahansa painotuotteista on mahdollista
tehdä hyviä kopioita. Tämän vuoksi euroseteleissä on useita
aitoustekijöitä, joita on erittäin vaikea jäljitellä. Nämä
tekijät auttavat erottamaan aidon setelin väärästä.
Aidon setelin tunnistaminen on helppoa, kun tietää, mitä
katsoo. Kohdat, joista voit nopeasti ja vaivattomasti
varmistaa euroseteleiden aitouden, esitellään
seuraavilla sivuilla. Tutustu niihin huolellisesti. Muistathan
kiinnittää huomiota myös markkasetelien aitouteen erityisesti
rahanvaihtojakson aikana.

Näin tarkistan eurosetelin aitouden
Euroseteleiden turvallisuus perustuu erilaisten aitoustekijöiden
yhdistelmään. Käsin tunnustelemalla huomaat, että
setelit tuntuvat erilaiselta kuin tavallinen paperi. Tämä
johtuu setelipaperissa olevista puuvillakuiduista. Lisäksi
seteleiden etusivulla olevan kaiverruspainatuksen vuoksi
Euroopan keskuspankin lyhenne, arvomerkintänumerot
sekä ikkunat ja porttikäytävät tuntuvat karheilta.
Muut aitoustekijät tulevat esiin, kun seteleitä tarkastelee
valoa vasten tai eri kallistuskulmista. Turvallisuussyistä
50, 100, 200 ja 500 euron seteleissä on osittain eri aitoustekijät kuin 5, 10 ja 20 euron seteleissä.

Mitä teen, jos epäilen rahaa väärennetyksi?
Rahaväärennökset ovat uhka kansantalouden ja maksuliikkeen häiriöttömälle toiminnalle. Siksi väärentämisestä
ja väärennösten levittämisestä vaikka vain pilailutarkoituksessa on säädetty ankarat rangaistukset.
Älä epäröi tarkistaa setelin aitoutta äläkä käytä
rahaa, jonka aitoudesta et ole varma. Älä myöskään
loukkaannu, jos joku toinen tarkistaa tarjoamasi rahan
aitouden. On kysymys yhteisestä edustamme. Jos epäilet,
että vastaanottamasi seteli tai kolikko on väärennös, ota
yhteyttä poliisiin.
Eurosetelit © Euroopan keskuspankki
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5 euroa

setelin koko 120 x 62 mm
tyylisuunta: klassinen

Vesileimassa
toistuu valoa vasten
katsottaessa etusivun
kuva ja arvomerkintä.
Hologrammissa
näkyvät seteliä
kallistettaessa
arvomerkintä ja
euron tunnus.

Varmuuslanka näkyy
tummana nauhana
katsottaessa seteliä valoa
vasten.

Helmiäisvärillä painetussa
raidassa näkyy seteliä
kallistettaessa euron tunnus
ja arvomerkintä.
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10 euroa

setelin koko 127 x 67 mm
tyylisuunta: romaaninen

Vesileimassa
toistuu valoa vasten
katsottaessa etusivun
kuva ja arvomerkintä.
Hologrammissa
näkyvät seteliä
kallistettaessa
arvomerkintä ja
euron tunnus.

Varmuuslanka näkyy
tummana nauhana
katsottaessa seteliä
valoa vasten.
Helmiäisvärillä painetussa
raidassa näkyy seteliä
kallistettaessa euron tunnus
ja arvomerkintä.
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20 euroa

setelin koko 133 x 72 mm
tyylisuunta: goottilainen

Vesileimassa
toistuu valoa vasten
katsottaessa etusivun
kuva ja arvomerkintä.
Hologrammissa
näkyvät seteliä
kallistettaessa
arvomerkintä ja
euron tunnus.

Varmuuslanka näkyy
tummana nauhana
katsottaessa seteliä
valoa vasten.
Helmiäisvärillä painetussa
raidassa näkyy seteliä
kallistettaessa euron tunnus
ja arvomerkintä.
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50 euroa

setelin koko 140 x 77 mm
tyylisuunta: renessanssi

Vesileimassa
toistuu valoa vasten
katsottaessa etusivun
kuva ja arvomerkintä.
Hologrammissa näkyvät
seteliä kallistettaessa
arvomerkintä ja etusivun
arkkitehtoninen kuvio.

Varmuuslanka näkyy
tummana nauhana
katsottaessa seteliä
valoa vasten.
Arvomerkintänumeron
väri muuttuu seteliä
kallistettaessa
purppuranpunaisesta
vihertävänruskeaksi.
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100 euroa
setelin koko 147 x 82 mm
barokki ja rokokoo

Vesileimassa
toistuu valoa vasten
katsottaessa etusivun
kuva ja arvomerkintä.
Hologrammissa
näkyvät seteliä
kallistettaessa
arvomerkintä ja etusivun
arkkitehtoninen kuvio.

Varmuuslanka näkyy
tummana nauhana
katsottaessa seteliä
valoa vasten.
Arvomerkintänumeron
väri muuttuu seteliä
kallistettaessa
purppuranpunaisesta
vihertävänruskeaksi.
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200 euroa
setelin koko 153 x 82 mm
teräs- ja lasiarkkitehtuuri

Vesileimassa
toistuu valoa vasten
katsottaessa etusivun
kuva ja arvomerkintä.
Hologrammissa
näkyvät seteliä
kallistettaessa
arvomerkintä ja etusivun
arkkitehtoninen kuvio.

Varmuuslanka näkyy
tummana nauhana
katsottaessa seteliä
valoa vasten.
Arvomerkintänumeron
väri muuttuu seteliä
kallistettaessa
purppuranpunaisesta
vihertävänruskeaksi.
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500 euroa

setelin koko 160 x 82 mm
1900-luvun moderni arkkitehtuuri

Vesileimassa
toistuu valoa vasten
katsottaessa etusivun
kuva ja arvomerkintä.
Hologrammissa
näkyvät seteliä
kallistettaessa
arvomerkintä ja etusivun
arkkitehtoninen kuvio.

Varmuuslanka näkyy
tummana nauhana
katsottaessa seteliä
valoa vasten.
Arvomerkintänumeron
väri muuttuu seteliä
kallistettaessa
purppuranpunaisesta
vihertävänruskeaksi.
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2 euroa

2 euron kolikon yhteisen puolen
kuva-aiheena on kartta, jossa
Euroopan unionin 15
jäsenvaltiota ovat yhtenä
kokonaisuutena. Taiteilija
Raimo Heino on suunnitellut

Alankomaat

Suomen kolikon kansallisen
puolen, jonka kuvana on lakan
marja ja kukka. Kolikon
reunassa lukee Suomi Finland,
ja lisäksi siinä on tiheä rihlaus.

Belgia

Espanja

Irlanti

Italia

Itävalta

Kreikka

Luxemburg

Portugali

Ranska

Väri: Rengas hopeanvärinen,
keskiosa kullanvärinen
Läpimitta: 25,75 mm
Paino: 8,50 g
Koostumus: Rengas kuparinikkeliä,
keskiosa kolmikerrosmetallia
(uushopea–nikkeli–uushopea)

Saksa

Lisätietoja kolikoiden kansallisista puolista saat Internet-osoitteen
www.euro.ecb.int/fi osiosta ”Eurosetelit ja -kolikot".
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1 euro

Yhden euron kolikon yhteisen
puolen kuva on sama kuin
kahden euron kolikossa –
kartta, jossa EU:n 15
jäsenvaltiota ovat yhtenä
kokonaisuutena. Taiteilija Pertti

Mäkinen on suunnitellut
Suomen kolikon kansallisen
puolen, jonka kuva esittää kahta
järvimaisemassa lentävää
joutsenta. Kolikon reunassa on
jaksoittainen rihlaus.

Espanja

Alankomaat

Belgia

Irlanti

Italia

Itävalta

Kreikka

Luxemburg

Portugali

Väri: Rengas kullanvärinen,
keskiosa hopeanvärinen
Läpimitta: 23,25 mm
Paino: 7,50 g
Koostumus: Rengas
uushopeaa, keskiosa kolmikerrosmetallia (kuparinikkeli–
nikkeli–kuparinikkeli)

Ranska

Saksa

Lisätietoja kolikoiden kansallisista puolista saat Internet-osoitteen
www.euro.ecb.int/fi osiosta ”Eurosetelit ja -kolikot".
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50 senttiä

50 sentin kolikon yhteisen puolen
kuva-aiheena oleva kartta esittää
Euroopan unionia erillisten valtioiden ryhmänä. Kolikon väri ja
kuva-aihe ovat samat kuin 10 ja
20 sentin kolikoissa. Suomen
senttikolikoissa (1, 2, 5, 10, 20

Alankomaat

ja 50 senttiä) on kaikissa samanlainen kansallinen puoli, jossa on
Suomen vaakunaleijona. Kuvaaiheen on suunnitellut kuvanveistäjä Heikki Häiväoja. 50 sentin
kolikon reunassa on harva rihlaus.

Belgia

Espanja

Irlanti

Italia

Itävalta

Kreikka

Luxemburg

Portugali

Saksa

Väri: Kullanvärinen
Läpimitta: 24,25 mm
Paino: 7,80 g
Koostumus: Nikkelitöntä
metalliseosta

Ranska

Lisätietoja kolikoiden kansallisista puolista saat Internet-osoitteen
www.euro.ecb.int/fi osiosta ”Eurosetelit ja -kolikot".
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20 senttiä

20 sentin kolikon yhteisen
puolen kuva-aiheena oleva
kartta esittää Euroopan unionia
erillisten valtioiden ryhmänä.
Kolikon väri ja kuva-aihe ovat
samat kuin 10 ja 50 sentin
kolikoissa. Kansallisen puolen

kuva-aiheena on Suomen vaakunaleijona. Muista kolikoista
poiketen 20 sentin kolikko ei
ole muodoltaan tasaisen pyöreä.
Kolikon reuna on sileä, ja siinä
on seitsemän lovea.

Alankomaat

Belgia

Espanja

Irlanti

Italia

Itävalta

Kreikka

Luxemburg

Portugali

Ranska

Saksa

Väri: Kullanvärinen
Läpimitta: 22,25 mm
Paino: 5,74 g
Koostumus: Nikkelitöntä
metalliseosta

Lisätietoja kolikoiden kansallisista puolista saat Internet-osoitteen
www.euro.ecb.int/fi osiosta ”Eurosetelit ja -kolikot".
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10 senttiä

10 sentin kolikon yhteisen
puolen kuva-aiheena oleva
kartta esittää Euroopan unionia
erillisten valtioiden ryhmänä.
Kolikon väri ja kuva-aihe ovat

samat kuin 20 ja 50 sentin
kolikoissa. Kansallisen puolen
kuva-aiheena on Suomen
vaakunaleijona. Kolikon
reunassa on harva rihlaus.

Belgia

Espanja

Irlanti

Italia

Itävalta

Kreikka

Luxemburg

Portugali

Alankomaat

Ranska

Saksa

Väri: Kullanvärinen
Läpimitta: 19,75 mm
Paino: 4,10 g
Koostumus: Nikkelitöntä
metalliseosta

Lisätietoja kolikoiden kansallisista puolista saat Internet-osoitteen
www.euro.ecb.int/fi osiosta ”Eurosetelit ja -kolikot".
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5 senttiä

5 sentin kolikon yhteisen puolen
kuva-aiheena on kartta, joka
kuvaa Eurooppaa suhteessa
muuhun maailmaan. Kolikon
väri ja kuva-aihe ovat samat

kuin 1 ja 2 sentin kolikoissa.
Kansallisen puolen kuvaaiheena on Suomen vaakunaleijona. Kolikon reuna on sileä.

Alankomaat

Belgia

Espanja

Irlanti

Italia

Itävalta

Kreikka

Luxemburg

Portugali

Ranska

Saksa

Väri: Kuparinvärinen
Läpimitta: 21,25 mm
Paino: 3,92 g
Koostumus: Kuparipinnoitettua terästä

Lisätietoja kolikoiden kansallisista puolista saat Internet-osoitteen
www.euro.ecb.int/fi osiosta ”Eurosetelit ja -kolikot".
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2 senttiä

2 sentin kolikon yhteisen puolen
kuva-aiheena on kartta, joka
kuvaa Eurooppaa suhteessa
muuhun maailmaan. Kolikon
väri ja kuva-aihe ovat samat

kuin 1 ja 5 sentin kolikoissa.
Kansallisen puolen kuvana on
Suomen vaakunaleijona.
Kolikon reuna on sileä, mutta
sen keskellä kulkee ura.

Alankomaat

Belgia

Espanja

Irlanti

Italia

Itävalta

Kreikka

Luxemburg

Portugali

Ranska

Saksa

Väri: Kuparinvärinen
Läpimitta: 18,75 mm
Paino: 3,06 g
Koostumus: Kuparipinnoitettua terästä

Lisätietoja kolikoiden kansallisista puolista saat Internet-osoitteen
www.euro.ecb.int/fi osiosta ”Eurosetelit ja -kolikot".
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1 sentti

1 sentin kolikon yhteisen puolen
kuva-aiheena on kartta, joka
kuvaa Eurooppaa suhteessa
muuhun maailmaan. Kolikon
väri ja kuva-aihe ovat samat

kuin 2 ja 5 sentin kolikoissa.
Kansallisen puolen kuvaaiheena on Suomen vaakunaleijona. Kolikon reuna on sileä.

Alankomaat

Belgia

Espanja

Irlanti

Italia

Itävalta

Kreikka

Luxemburg

Portugali

Ranska

Saksa

Väri: Kuparinvärinen
Läpimitta: 16,25 mm
Paino: 2,30 g
Koostumus: Kuparipinnoitettua terästä

Lisätietoja kolikoiden kansallisista puolista saat Internet-osoitteen
www.euro.ecb.int/fi osiosta ”Eurosetelit ja -kolikot".
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Mistä saan lisätietoa?
Tämän oppaan avulla opit tunnistamaan eurosetelit ja
-kolikot sekä niiden aitoustekijät, joten muista säilyttää se
huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
Eurojen käyttöönottoon liittyvistä muista asioista saat tietoa
lokakuussa kotiisi postitettavasta Suomi siirtyy euroon
-oppaasta. Lisäksi pankit, tiedotusvälineet ja monet muut
kertovat rahanvaihdon käytännön asioista syksyn aikana.
Lisätietoa saat myös Internetistä osoitteista
www.euro.ecb.int/fi
www.euro.fi
www.suomenpankki.fi
Voit myös soittaa Eurooppa-tiedotuksen palvelunumeroon,
puh. 010 345 6700.

Tärkeitä päivämääriä
1.1.2002

Eurosetelit ja -kolikot lasketaan liikkeeseen.
Rahanvaihtojakson ajan käytössä ovat
rinnakkain sekä markka että euro.

28.2.2002

Rahanvaihtojakson viimeinen päivä.

1.3.2002

Euro on ainoa käytössä oleva raha
Suomessa ja euroalueella.

31.3.2002

Muiden euroalueen maiden seteleiden
lunastaminen Suomen Pankissa loppuu.

29.2.2012

Suomen markkojen ja pennien lunastaminen
Suomen Pankissa loppuu.
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YkkösOsoitteeton

Julkinen tiedote, jaetaan
kaikkiin talouksiin

Eurorahojen muuntotaulukko*

≈ 12 penniä

≈ 6 penniä

≈ 1,19 markkaa

≈ 30 penniä

≈ 59 penniä

≈ 2,97 markkaa ≈ 5,95 markkaa ≈ 11,89 markkaa

≈ 29,73 markkaa

≈ 59,46 markkaa

≈ 297,29 markkaa

≈ 118,91 markkaa

≈ 1 189,15 markkaa

≈ 594,57 markkaa

≈ 2 972,87 markkaa

*Eurot on muunnettu markoiksi virallisen muuntokurssin mukaan
ja pyöristetty pennin tarkkuuteen. 1 euro = 5,94573 markkaa.

