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Euro syrjäytti 12 EMU maan kansalliset 
valuutat tilivaluuttana 1.1.1999 ja käteisva-
luuttana 1.1.2002. Suomessa vaihtosuh-
teeksi sovittiin  1€ = 5,95mk. Tällä hetkellä 
euro on 17 maan virallinen valuutta ja sitä 
käytetään erillissopimuksilla Monacossa, 
San Marinossa ja Vatikaanissa, ja ilman so-
pimusta Andorrassa, Kosovossa ja Monte-
negrossa.

Käyttökolikkoja on kahdeksan: 1, 2, 5, 
10, 20 ja 50 senttiä sekä 1 ja 2€. Kolikkojen 
kansallinen puoli on eri mailla erilainen.

Euroseteleitä on seitsemän: 5, 10, 20, 50, 
100, 200 ja 500€. Eri maiden tilaamat sete-
lit voidaan tunnistaa sarjanumeron ensim-
mäisestä kirjaimesta.

Ensimmäinen 2€ käyttöjuhlaraha oli v. 
2004 lyöty Kreikan Olympialaisten kiekon-
heittäjä. Samana vuonna julkaistiin myös 
Suomen ensimmäinen juhla 2€, jonka ke-
räilyhinta on nykyisin noin 25-30€ kun-
nosta riippuen. Kallein käyttöjuhlaeuro on 
Monacon ruhtinatar Grace Kellyä kuvaava 
juhlakakkonen, josta saa pulittaa yli 
1000€.

Eurokolikkoja voi keräillä monella taval-
la. Voi keräillä esimerkiksi Suomen eurojen 
vuosisarjoja ja eri maiden euroja.  Eri 
maiden keskuspankit tuottavat myös BU 
ja Proof laatuisia vuosisarjoja, joille on oma 
keräilijäkuntansa. Samoin keräillään aloi-
tuspusseja ja erilaisia epävirallisia sarjoja.

Kaupallisiin tarkoituksiin on tuotettu 
monenlaisia ”koe-euroja”, jotka todellisuu-
dessa ovat vain metallinsa arvoisia. Osa 
niistä on (tarkoituksella?) tehty erehdyttä-
västi alkuperäisen kaltaiseksi.

Pienten painosten takia Suomi-eurot 
ovat haluttuja keräilykohteita. Vaikeimmin 
löydettävät ja kalleimmat eurokolikot Suo-
messa ovat pienipainoksiset: 

-1 ja 2s 2001 (keräilyhinta leimakiiltoise-
na n. 8€/kpl) 
-5s 2003 (3€)
-10s 2002 (8€)
-20s 2000 (10€)
-50s 2002-3 (5€)
-1€ 2003 (10€)
-2€ 2002 (30€)
Myös virheellisiä kolikkoja on päässyt 

V. 2006 n. 55 000 kpl erä suomalaisia 
2€ rahoja sai taakseen virheellisesti v. 2007 
rahoihin tarkoitetun laajennetun EMU 
maiden kartan. Osa päätyi keräilijöille ja 
näiden hinta on asettunut 50-100€ tietä-
miin.

Eurosetelien keräily on alkanut Suomessa hi-
taasti, mutta viimevuosina uusia keräilijöitä 
on tullut nopeasti lisää. Keski-Euroopassa eu-
rosetelikeräily on jo niin suosittua, että sen tii-
moilta järjestetään tuhansia ihmisiä vetäviä 
messutapahtumia. Seteleitä voi kerätä esimer-
kiksi maa- ja painopaikkakoodien perusteella.

Kuten kolikoista, löytyy seteleistäkin vä-
lillä (kalliita) virheitä.

Löytyykö lompakostasi 
aarre?

ONK huutokaupassa v. 2010 50€ seteli 
maakoodilla L / H007 (tilauserä 214) vaih-
toi omistajaan 1800€ hintaan. Miksi tämä 
sinunkin lompakostasi mahdollisesti löyty-
vä seteli oli niin kallis? Tutustu tähän har-
vinaisuuteen ja sen vieläkin harvinaisem-
paan pikkuserkkuun (H005) kotisivuillam-
me: 

http://www.oulunnumismaatikot.fi/tieto
pankki/koodinmurtajat.html

Näiden lisäksi kaikki EMU maat julkai-
sevat erilaisia lähinnä keräilyyn tarkoitet-
tuja juhlarahoja. Nekin ovat virallisia mak-
suvälineitä, mutta harvoin niitä oikeasti 
käytetään maksamiseen. Usein ne on tehty 
hopeasta tai kullasta. Suomessa on julkais-
tu Nordic Goldista tehtyjä 5€ rahoja, vii-
meksi maakuntarahoja. Hopeasta on tehty 
10€ ja 20€ kolikoita. 50€ rahat ovat kulta-
hopeisia ja kultaisia juhlarahoja on 20 ja 
100€ nimellisarvoilla.

Eurokolikot ja setelit
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Suomi
Ranska
Itävalta
Hollanti
Italia
Irlanti
Espanja
Kreikka
Saksa
Belgia
Portugali
Slovakia
Malta
Kypros
Slovenia

Leikkausvirhe
(kuva Timo Ruotsalai-
nen)

Osittain painettu
(kuva Timo Ruotsalai-
nen)

Vajaa aihio ja 2 euroa yhdestä metallista.

jonkin verran kiertoon. Niistä tavallisimmat 
ovat aihio- tai meistivikaisia eli rahan lyön-
tiin käytetty raha-aihio tai lyöntimeisti on 
vioittunut. 

Eri maiden painot toimittavat seteleitä 
myös muille EMU–maille. Esimerkiksi 
Suomen tilaamia L-seteleitä on kotimaan 
lisäksi painettu Ranskassa, Englannissa, 
Hollannissa ja Saksassa.

Eurosetelien joukkoon on osunut joita-
kin painipainoksisia harvinaisuuksia, esi-
merkiksi Saksassa painettu Hollannin 5€ 
P/R, jonka hinta on virheettömänä n. 
600€, ja Irlannin 500€ T/F, jonka hinta ke-
rilymarkkinoilla käytettynäkin on n. 
2500€.


