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Nyt jatkuu seteleitten ja 
klopoitten vaihetus
Vuona 2015 Riikinpankko alko antamhaan 
ulos uusia 20-, 50- ja 1000-kruununseteleitä. 
Lokakuussa/Oktuuperissä tulevat uuet 100- ja 
500-kruununsetelit. Lisäksi saama uuet 1-, 2- ja 
5-kruunuset. Seteleilä oon uuet varmuusmerkit 
jokka paremin suojaavat väärentämistä vasthaan 
ja klopoista/kolikoista tullee pienemät, keveämät 
ja ilman nikkeliä.

Joksiki aikaa nykyset ja uuet setelit ja 
klopot/kolikot tulevat näkyhmään samala 
yhteiskunnassa. Nykyset setelit ja klopot/
kolikot menevät pikkuhiljaa vanhaaksi (paitti 
10-kruununen jota ei vaiheteta). Vältä sitä 
ette vanhaat setelit ja klopot/kolikot jää kotia, 
maksa niilä eli pane pankhoon jo nyt.

Muista ette kaupoila ja pankoila saattaa olla 
hankala ottaa vasthaan isoja määriä klopoja/
kolikoita, varsinki ko alethaan olehmaan 
loppupuolela vaihetusta. Siksi piät olla liikheelä 
hyvälä aikaa.

Stefan Ingves 
Riikinpankonpäälikkö  
Syyskuu/Septemperi 2016

Katto myntkartan.se 

Onkos sulla isoja määriä klopoja/
kolikoita? Myntkartan näyttää sulle 
missä saatat panna net sisäle.



Uusia seteleitä lokakuussa/
oktuuperissa 2016
Oktuuperissa 2016 Riikinpankko 
alkaa antamhaan ulos uusia 100- ja 
500-kruununseteleitä joissa oon uuet kuvat. 
Saattaa viä vähän aikaa ennenko saat uuen 
setelin kätheen siittä syystä ette nykyset 100- ja 
500-kruununsetelit tulevat yhenaikaa olheen 
yhteiskunnassa samala ko uuet.

Kuva etupuolela
Näytteliä Greta Garbo

Kuva takapuolela
Stockholm, missä 
Greta Garbo kasusi ylös

Kuva etupuolela 
Uupperalaulaja 
Birgit Nilsson

Kuva takapuolela 
Skåne, missä 
Birgit Nilsson 
kasusi ylös



Uusia klopoja/kolikoita 
lokakuussa/oktuuperissa 2016
Lokakuussa/Oktuuperissa 2016 Riikinpankko 
alkaa antamhaan ulos 1-, 2- ja 5-kruunusia. 
10-kruunusta ei vaiheteta. Saattaa viä vähän 
aikaa ennen ko saat uuen klopon/kolikon 
kätheen siittä syystä ette nykyset klopot/kolikot 
tulevat yhenaikaa olheen yhteiskunnassa 
samala ko uuet.
Uuet klopot/kolikot ei sisälä nikkeliä ja net oon 
pienemät ja keveämät ko nykyset klopot/kolikot.

1-kruununen 
etupuoli

2-kruununen 
etupuoli

5-kruununen 
etupuoli

1-kruununen 
takapuoli

2-kruununen 
takapuoli

5-kruununen 
takapuoli

10-kruununen 
pyssyy samana.



Setelit jokka ei jällaa jälkhiin
30 pv kesäkuuta/jyyniä 2017
Nykysiä 100- ja 500-kruununseteleitä saatat 
käyttää niinku tavalista aina 30 pv kesäkuuta/
jyyniä 2017 asti.

Täheliset päivät

• 30 pv kesäkuuta/jyyniä 2017: viiminen 
päivä ko setelelilä käypi maksaa.

• 30 pv kesäkuuta/jyyniä 2018: viiminen 
päivä ko käypi panna setelit pankhoon.

Muista olla liikheelä hyvälä aikaa.
Pankoila ja kaupoila saattaa olla rajotuksia 
kunka paljon seteleitä net saattaa ottaa 
vasthaan. Jos sulla oon isoja määriä seteleitä 
panna sisäle niin kääny pankhoosi. Sieltä saat 
lissää tietoa.
Jälkhiin 30 pv kesäkuuta/jyyniä 2018 
Riikinpankko saattaa lunastaa setelit, jokka ei 
ennää jällaa, 100 kruunun makson eestä.

Siksi pankko häätyy kysyä
Ko halvat panna rahoja sisäle pankhoon eli 
tehhä transaksjuunia/siirtoja niin häyt olla valmis 
vastahmaan kysymykshiin mistä rahat tulevat ja sie 
häyt näyttää id-totistuksen. Joissaki taphauksissa 
pankko häätyy kans nähhä sopimukset, kuitit, 
maksot/faktyyrat eli toisenlaisia papereita jokka 
näyttävät kunka rahat oon tullu sinun käshiin. Se 
johtuu rahanpesolaista, joka merkittee ette muun 
muuassa pankoila oon velvolisuus ottaa selvile 
mistä rahat tulevat.

Tämä tarkistus oon pakolinen vaikka ei ole 
eppäystä rikoksesta. Rahanpesolain päämäärä 
oon estää ettei pankkoja eli muita finansiyrityksiä 
käytetä hyväksi rahanpeson kautta, eli toisin 
sanoen laki estää ette raha rikolisesta toiminasta 
muuttuu rahaksi jonka mennee panna pankkotilile 
ja käythöön. Säänöt koskevat kaikkia yrityksiä/
företaakia EU:ssä.

Riikinpankko seuraa kans rahanpesolakia.



Kolikot/klopot jokka 
ei jällaa jälkhiin 30 pv 
kesäkuuta/jyyniä 2017.
Nykysiä 1- ja 5-kruunusia saatat käyttää 
tavalisesti aina 30 pv kesäkuuta/jyyniä 2017 asti.

Samhaanlaihiin käytät vanhoja 2-kruunusia 
jos sulla sattuis olehmaan niitä. Saattaa olla 
hankala maksaa 2-kruunusilla koska niitä niin 
harvoin ennää käytethään maksamisessa. 
 

Täheliset päivät

• 30 pv kesäkuuta/jyyniä 2017: viiminen päivä 
ko kolikoila/klopoila käypi maksaa

• 31 pv elokuuta/aykystiä 2017: viiminen päivä 
ko saatat panna klopoja/kolikoita pankhoon

Muista olla liikheelä hyvälä aikaa.

Se saattaa olla hankala pankoila eli kaupoila 
ottaa vasthaan isoja määriä klopoja/kolikoita, 
varsinki ko lähenemä vaihetuksen loppua. 
Kääny sinun pankhoon eli puohjiin niin saat 
lissää tietoa.

Jälkhiin 31 pv elokuuta/aykystiä 2017 ei ole 
ennää maholista saa sisäle klopoja/kolikoita jokka 
ei jällaa pankhoon eli Riikinpankhoon.

1-kruununen 2-kruununen 5-kruununen

Pane merkile ette kaikki nykyset 1-, 2- ja 5-kruunuset 
menevät vanhaaksi, ei vain net klopot/kolikot jokka 
näkyvät tässä kuvassa päälä.

Mitä klopoja/kolikoita vaihetus ei koske?

10-kruununen ja muisto- eli jypileeymikolikot 
ei mene vanhaaksi 2017. Kaikki äyrinkolikot 
oon jo ennesthään menheet vanhaaksi eikä 
niitä mene käyttää maksamisessa eikä saata 
panna pankkoihiin eli Riikinpankhoon.



Kallista seteliä 
- katto ette oon aito
Uusissa seteleissä oon varmuuenmerkkiä jokka 
tekevät net hankalaksi väärentää. Kallistamalla 
seteliä saatat tarkistaa onko se aito eli ei.

Varmuuspanti
Luojisuora panti jossa 
oon kolme ruutua. 
Ruutuissa oon kuvia jokka 
liikkuvat ja vaihettavat 
myöstäriä "KR":ästä 
kunikhaankruuhnuun ko 
eestakasi kallistat seteliä. 
Seteleissä saattaa olla väli 
siinä kunka kaukaa syrjästä 
panti justhiins oon.

Färiämuuttava kuva
Kuva joka pikkuhiljaa 
muuttaa färiä kullasta 
vihriäisheen ko kallistat 
seteliä. Kuva kuuluu 
ihmisseen joka setelissä 
näkkyy ja kuvassa oon 
setelin valöörinumero 
kans.



Täheliset päivät

2015 2016 2017

Jos sulla oon näitä seteleitä jäljelä 
Riikinpankko saattaa net lunastaa 

100 kruunun makson eestä.

Ei jällaa jälkhiin 30 pv 
kesäkuuta/jyyniä 2016

Ei jällaa jälkhiin 30 pv 
kesäkuuta/jyyniä 2017

2-kruununen 5-kruununen1-kruununen

Lokakuu/
Oktuuperi 2015 

Lokakuu/
Oktuuperi 2016

2-kruununen 5-kruununen1-kruununen



Riikinpankosta

Riikinpankko oon Ruottin sentraalipankko. Met annama 
ulos seteleitä ja klopoja/kolikoita. Met piämä kans vaaria 
siittä ette rahoila pysssyy arvo ja ette maksoja saattaa 
toimittaa  turvalisesti ja tehokhaasti.

Lissä tietoa 
• Webbisivu: riksbank.se/checkyourmoney

• Appi: Hae "Kolla pengarna" sinun appi-puojista

Lissä tietoa ruottiksi
• Facebook: facebook.com/kollapengarna

• Myntkartan: myntkartan.se

• Muistutukset tähelisistä päivistä:
Sms:aa riksbanken start numerhoon 71120

riksbank.se/languages

Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus
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