BLOGI

Vuodenvaihteessa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun uudenvuoden rakettien räiskyessä suomalaisista pankkiautomaateista sai nostaa ensimmäiset eurosetelit. Kahdessa kuukaudessa yleisö otti euron omakseen ja
lähes yhdeksänkymmentä prosenttia markoista palautui Suomen Pankkiin.
Vaikka markan asema laillisena maksuvälineenä lakkasi 29.2.2002, sitoutui
Suomen Pankki vielä kymmenen vuoden ajan vaihtamaan markkoja euroiksi. Tämä aika on nyt päättymässä, sillä Suomen Pankin velvollisuus vaihtaa markkoja euroiksi päättyy 29.2.2012. Vielä on kuitenkin aikaa penkoa
piirongin laatikot ja muut mahdolliset piilopaikat siltä varalta, että jotain
vaihdettavaa löytyy.
Kaikkia markkoja ei kuitenkaan enää vaihdeta euroiksi. Seteleistä voi vaihtaa
vuonna 1945 ja sen jälkeen liikkeeseen lasketut sarjat ja kolikoista ne markat
ja pennit, jotka sisältyivät viimeiseen sarjaan ennen eurokäteisen käyttöönottoa. Juhlarahoista vaihtoon kelpaavat kaikki vuoden 1989 jälkeen liikkeeseen lasketut kolikot. Tarkempaa tietoa ja kuvat vielä euroiksi vaihdettavista
markoista ja penneistä löytyvät Suomen Pankin verkkosivuilta.
Markat vaihdetaan euroiksi nimellisarvostaan kurssiin 1 € = 5,94573 mk. On
kuitenkin syytä muistaa, että ennen vuoden 1963 rahanuudistusta liikkeeseen laskettujen seteleiden vaihtoarvo on yksi sadasosa niiden nimellisarvosta.
Missä markkoja voi vaihtaa euroiksi? Ensin kannattaa kysyä omalta pankilta.
Useimmat pankit vaihtavat asiakkaidensa markkoja euroiksi tai ottavat niitä
vastaan edelleen toimitettavaksi vaihtoa varten Suomen Pankkiin. Kaikissa
konttoreissa sitä ei kuitenkaan tehdä, mutta pankit opastavat asiakkaitaan
sellaisiin toimipaikkoihin, joissa markkoja otetaan vastaan. Myös eräät valuutanvaihtoon erikoistuneet yritykset kuten Forex vaihtavat markkoja euroiksi.
Suomen Pankkiin voi lähettää omalla kustannuksella markkoja vaihdettavaksi postitse osoitteella SUOMEN PANKKI, Asiakaskassa, PL 160, 00101

Helsinki. Suomen Pankilla on vaihtoa varten vain yksi asiakaspalvelupiste,
joka sijaitsee Helsingissä osoitteessa Rauhankatu 19. Asiakaskassa palvelee
arkisin klo 10–12 ja 13–15.
Kuinka paljon markkoja sitten vielä vaihdetaan euroiksi? Yksi lähtökohta
vaihtohalukkuuden arvioimiseksi on 28.2.2002 jälkeen palautettujen markkojen yhteismäärä, joka on vain neljä prosenttia ennen vaihtoa liikkeessä olleiden markkojen määrästä. Vuosittain markkoja on siis palautettu varsin vähän. Tällä hetkellä vaihtokelpoisia markkoja on vielä noin yhdeksän prosenttia alkuperäisestä eli noin 1.6 mrd markkaa (€ 270 milj). Määrä saattaa kuulostaa isohkolta, mutta paljon vanhoja rahoja on vuosien saatossa jo ehtinyt
kadota pitkin maailmaa. Pienten summien – erityisesti kolikoiden – vaihtoa
ei myöskään aina nähdä siitä aiheutuvan vaivan arvoiseksi.

Vaihtohalukkuuteen vaikuttaa myös se, että monille meistä vanhoilla mummonmarkoilla on muistoarvoa. Toisaalta joistain harvinaisista rahoista keräilijät saattavat maksaa nimellisarvoa selvästi kalliimman hinnan. Keräilyarvoa kannattaa kysellä alan harrastajilta tai erikoisliikkeistä.
Jos tulee siihen johtopäätökseen, että vanhoista markoista haluaa eroon, se
on syytä tehdä hyvissä ajoin, jotta välttää mahdolliset viimeisten viikkojen
ruuhkat.
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