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Ensimmäiset näkyvät muutokset vuoden 
1963 setelisarjaan tehtiin 1975. Silloin las-
kettiin liikenteeseen 500 markan seteli, 
joka on tavallaan myös juhlaraha, koska 
se tapahtui presidentti Urho Kekkosen 75-
vuotissyntymäpäivänä 3.9.1975. Setelissä 
on ensimmäistä kertaa metallinen turva-
lanka paperin sisässä väärentämisen vai-
keuttamiseksi.

Seuraavaksi uudistettiin 100-markka-
nen 1976 ja 50-markkanen 1977. Satanen 
näki päivänvalon Snelmannin päivänä 
1976, joten sekin on tavallaan juhlaraha. 
Lähinnä muutokset näkyvät kuva-aiheiden 
muutoksina ja värienkäytön lisääntymise-
nä. Myös muoviset turvalangat paperin si-
sässä vaikeuttivat väärentämistä.

Vuonna 1981 uudistettiin vielä 10-
markkanen. Setelissä on kuitenkin vuosilu-
ku 1980. Tässä setelissä on ensimmäistä 
kertaa näkövammaisia varten kohopainet-
tu tunnistusalue.

Setelit 10, 50, 100 ja 500 
mk 1975-1980

Vuosien 1975-2001 
setelit ja kolikot 

Teksti: Pekka Alatalo

10mk 1980

Viimeiset markkasetelit: 
10, 50, 100, 500, 1000 mk 
1986 ja 20 mk 1993

Eräänä tärkeimmistä syistä setelien uudis-
tamiselle 1970-luvun muutosten jälkeen 
oli värikopiokoneiden tulo markkinoille. 
Myös seteliautomaatit ja muu tekninen ra-
hankäsittely vaativat muutoksia seteleihin. 
50, 100 ja 1000 markkaa laskettiin liiken-
teeseen 1986. 10 ja 500 markkaa seuraava-
na vuonna. Kaikissa on vuosiluku 1986. 
Uusina turvatekijöinä olivat kohopainoku-
va vasemmassa alanurkassa sekä etu- ja ta-
kasivun kohdistusmerkit. Myös vesileima 
on koneellisesti luettava.

Viimeiseksi markkasetelisarjaksi jäi 
tämän sarjan uudistettu Litt.A painos vuo-
delta 1991. Kymppiä ei uudistettu, koska 
10 markan kolikko oli tulossa. 500- ja 
1000-markkasiin tuli hologrammi ja 50- 
sekä 100-markkanen saivat aaltoilevan ho-
logrammiturvalangan.

Kun kymppi muuttui kolikoksi, lisättiin 
sarjaan tyyliltään sopiva 20 markan seteli 
vuonna 1993. Vuonna 1997 kaksikymppi-
nenkin koki uudistuksen, kun siihen lisät-
tiin hologrammi ja väritystä hieman muu-
tettiin. Seteliin tuli myös Litt.A merkintä.

Kolikot 5 mk 1972, 1979,
5 p 1977 ja 10 p 1983

Vuonna 1972 laskettiin liikenteeseen alu-
miinipronssinen 5 markan kolikko, jonka 
kuva-aiheena oli jäänmurtaja. Tämä vito-
nen koki pienoisen uudistuksen vuonna 
1979, jolloin mm. jäänmurtajan kulku-
suunta kääntyi oikealta vasemmalle.

Seuraavaksi uudistui 5 pennin kolikko 
vuonna 1977, kun materiaali muutettiin 
alumiiniksi. Vastaavanlaisen uudistuksen 
koki 10 pennin kolikko vuonna 1983.

100mk 1976 ja 50mk 1977

10mk, 20mk ja 50mk 1986, 1993

100mk, 500mk, 1000mk 1986

Viimeiset markka ja 
penni kolikot: 10 p, 50 p 
1990, 1 mk 1993, 5 mk 
1992 ja 10 mk 1993

Viimeisiksi markka ja penni kolikoiksi 
jäivät 1990-luvulla liikkeelle lasketut luon-
toaiheiset rahat. 10 ja 50 penniset uudistet-
tiin vuonna 1990, valmistusmateriaalina 
molemmissa käytettiin kuparinikkeliä. 10 
pennisessä oli kuvattuna kielo ja 50 penni-
sessä karhu.

Vuonna 1992 myös 5 markan kolikko uu-
distui  ja siinä oli kuvattuna Saimaan 
norppa, alumiinipronssin säilyessä materi-
aalina. Seuraavana vuonna oli 1 markan 
uudistamisen vuoro, Suomen leijona säilyi 
rahassa, mutta materiaali muuttui alumii-
nipronssiksi.

Viimeisen markka-sarjan kruunasi 
vuonna 1993 esitelty uusi 10 markan kolik-
ko, kuva-aiheena metso. Tämän kympin 
myötä otettiin käyttöön uusi valmistusma-
teriaali ja -tekniikka, ns. kaksimetalli; ul-
koreuna kuparinikkeliä ja keskiosa alumii-
nipronssia.

500mk 1975

Juhlarahoja:
”Joutsenkymppi” 1995  
”Liekinpuhaltaja” 1999


