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Seteleiden ja kolikoiden 
uudistaminen jatkuu

TARKISTA 

RAHASI!



Ruotsin setelit ja kolikot



Seteleiden ja kolikoiden 
uudistaminen jatkuu
Riksbank aloitti uusien 20, 50, 200 ja 1 000 
kruunun seteleiden liikkeeseenlaskun vuonna 
2015. Lokakuussa saamme uudet 100 ja 
500 kruunun setelit. Myös 1, 2 ja 5 kruunun 
kolikot uudistuvat. Seteleissä käytetään uusia 
turvallisuusominaisuuksia, jotka antavat 
paremman suojan väärennöksiä vastaan. 
Uudet kolikot ovat pienempiä, kevyempiä ja 
nikkelittömiä.

Sekä nykyiset että uudet setelit ja kolikot ovat 
jonkin aikaa käytössä samanaikaisesti. Nykyiset 
setelit ja kolikot poistuvat käytöstä vähitellen 
(paitsi 10 kruunun kolikko, joka säilyy 
muuttumattomana). Käytä seteleitä ja kolikoita 
käteismaksuihin tai talleta ne pankkitilillesi jo 
nyt, jotta sinulle ei jää vanhentuneita rahoja 
kotiisi.

Muista, että myymälät ja pankit eivät ehkä 
pysty vastaanottamaan suuria kolikkomääriä 
etenkään muutoksen loppuvaiheessa. Toimi 
hyvissä ajoin.

Stefan Ingves 
pääjohtaja, Riksbank  
Syyskuu 2016

Käy osoitteessa myntkartan.se 

Onko sinulla paljon kolikoita? 
”Myntkartan” näyttää mihin voit 
tallettaa ne.



Uudet setelit lokakuussa 2016
Riksbank aloittaa uusilla kuva-aiheilla 
varustettujen 100 ja 500 kruunun seteleiden 
liikkeeseenlaskun lokakuussa 2016. Näet uusia 
seteleitä ehkä vasta jonkin ajan kuluttua, 
sillä nykyiset 100 ja 500 kruunun setelit ovat 
käytössä jonkin aikaa samanaikaisesti uusien 
kanssa.

Etupuolen aihe
Näyttelijätär 
Greta Garbo

Kääntöpuolen aihe
Tukholma, jossa 
Greta Garbo kasvoi

Etupuolen aihe 
Oopperalaulajatar 
Birgit Nilsson

Kääntöpuolen aihe 
Skåne, jossa 
Birgit Nilsson kasvoi



Uudet kolikot lokakuussa 2016
Riksbank aloittaa uusien 1, 2 ja 5 kruunun 
kolikoiden liikkeeseenlaskun lokakuussa 2016. 
10 kruunun kolikko säilyy muuttumattomana. 
Näet uusia kolikoita ehkä vasta jonkin ajan 
kuluttua, sillä nykyiset kolikot ovat käytössä 
jonkin aikaa samanaikaisesti uusien kanssa. 

Uudet kolikot ovat nikkelittömiä sekä 
kevyempiä ja pienempiä kuin nykyiset kolikot.

1 kruunu  
etupuoli

2 kruunua  
etupuoli

5 kruunua  
etupuoli

1 kruunu 
kääntöpuoli

2 kruunua 
kääntöpuoli

5 kruunua  
kääntöpuoli

10 kruunun kolikko säilyy 
muuttumattomana.



30. kesäkuuta 2017 käytöstä 
poistuvat setelit
Nykyisiä 100 ja 500 kruunun seteleitä voi 
käyttää normaalisti 30. kesäkuuta 2017 saakka.

Tärkeitä päivämääriä

• 30. kesäkuuta 2017: viimeinen päivä, kun 
seteleitä voi käyttää käteismaksuihin.

• 30. kesäkuuta 2018: viimeinen päivä, kun 
seteleitä voi tallettaa pankkitilille.

Toimi hyvissä ajoin!  

Käteisen rahan vastaanottaminen pankeissa 
ja myymälöissä voi olla rajoitettua. Pyydä 
pankistasi lisätietoja, jos sinulla on paljon 
talletettavia seteleitä.

30. kesäkuuta 2018 jälkeen Riksbank lunastaa 
käytöstä poistuneita seteleitä 100 kruunun 
maksua vastaan.

Pankkien esittämät kysymykset
Kun talletat rahaa pankkiin tai käytät sitä 
maksutapahtumiin, sinun täytyy olla valmis 
vastaamaan rahojen alkuperää koskeviin 
kysymyksiin sekä näyttää voimassa oleva 
henkilöllisyystodistuksesi. Joissakin tapauksissa 
pankki voi pyytää sinua näyttämään sopimuksen, 
kuitin, laskun tai muita asiapapereita, jotka 
todistavat rahojesi alkuperän. Tämä johtuu 
rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen 
estämistä koskevasta laista, joka velvoittaa pankit 
selvittämään, mistä talletettavat rahat tulevat.

Tarkistus täytyy tehdä, vaikka mitään rikosta ei 
epäiltäisikään. Lain tarkoituksena on estää pankkien 
ja muiden rahoituslaitosten hyödyntäminen 
rahanpesussa, toisin sanoen estää rikollisesta 
toiminnasta tulevien rahojen muuttaminen laillisiksi 
tallettamalla ne pankkitilille ja käyttämällä ne. 
Määräyksiä sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin 
alueella toimiviin rahalaitoksiin.

Myös Riksbank noudattaa rahanpesulain määräyksiä.



30. kesäkuuta 2017 käytöstä 
poistuvat kolikot
Nykyisiä 1 ja 5 kruunun kolikoita voi käyttää 
normaalisti 30. kesäkuuta 2017 saakka.

Sama koskee vanhoja 2 kruunun kolikoita, jos 
sinulla on niitä. Vanhoilla 2 kruunun kolikoilla 
voi kuitenkin olla vaikeuksia maksaa, sillä niitä 
käytetään maksamisessa enää harvoin. 
 

Tärkeitä päivämääriä

• 30. kesäkuuta 2017: viimeinen päivä, kun 
kolikoita voi käyttää käteismaksuihin.

• 31. elokuuta 2017: viimeinen päivä, kun 
kolikoita voi tallettaa pankkitilille.

Toimi hyvissä ajoin!

Myymälät ja pankit eivät ehkä pysty 
vastaanottamaan suuria kolikkomääriä etenkään 
muutoksen loppuvaiheessa. Pyydä lisätietoja 
pankistasi tai paikallisista myymälöistä.

31. elokuuta 2017 jälkeen pankit tai Riksbank eivät 
enää vastaanota käytöstä poistuneita kolikoita.

1 kruunu 2 kruunua 5 kruunua

Huomioi, että kaikki nykyiset 1, 2 ja 5 kruunun kolikot 
poistuvat käytöstä, eivät pelkästään yläpuolella näkyvät. 

Mitkä kolikot säilyvät ennallaan?

10 kruunun kolikko ja muisto- sekä juhlarahat 
eivät poistu käytöstä vuonna 2017. Kaikki 
äyrikolikot ovat jo poistuneet käytöstä, eikä 
niitä voi käyttää käteisostoissa, eivätkä pankit 
tai Riksbank vastaanota niitä.



Kallistele seteliä 
– tarkista sen aitous
Seteleissä on käytetty uusia 
turvallisuusominaisuuksia, joiden ansiosta niiden 
väärentäminen on vaikeampaa. Kallistelemalla 
seteliä voit tarkistaa sen aitouden.

Turvanauha
Pystysuora nauha, jossa on 
kolme ikkunaa. Ikkunoissa 
näkyvät kuvat liikkuvat, ja 
KR-kirjaimet sekä kuninkaan 
kruunu näkyvät vuorotellen, 
kun kallistelet seteliä. Nauhan 
sijainti saattaa vaihdella 
hieman setelikohtaisesti.

Väriä vaihtava kuva
Kuva, jonka väri vaihtuu 
kullan ja vihreän välillä 
asteittain, kun kallistelet 
seteliä. Kuva liittyy 
setelissä kuvattuun 
henkilöön ja siinä näkyy 
myös setelin arvo.



Tärkeitä päivämääriä

2015 2016 2017

Jos sinulla on vielä näitä seteleitä, 
Riksbank lunastaa ne 100 kruunun 

maksua vastaan. 

Poistuvat käytöstä 
30. kesäkuuta 2016

Poistuvat käytöstä 
30. kesäkuuta 2017

2 
kruunua

5 
kruunua

1  
kruunu

Lokakuu 2015.

1  
kruunu

2 
kruunua

5 
kruunua

Lokakuu 2016.
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Tietoa Riksbankista

Riksbank on Ruotsin keskuspankki. Se hoitaa 
seteleiden ja kolikoiden liikkeeseenlaskun. 
Se huolehtii myös rahanarvon säilymisestä ja 
maksutapahtumien turvallisuudesta ja tehokkuudesta.  

Lisätietoa
• Verkkosivut: riksbank.se/checkyourmoney

• Sovellus: Etsi ”Kolla pengarna” sovelluskaupastasi

Lisätietoa ruotsiksi
• Facebook: facebook.com/kollapengarna

• Kolikkokartta: myntkartan.se

• Muistutukset tärkeistä päivämääristä:
Lähetä tekstiviesti riksbanken start numeroon 71120

riksbank.se/languages
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