
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 29 december 2011

Finansministeriets förordning

1477/2011

om World Design Capital -jubileumsmynten

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2011

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt
(216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §
Organisationen International Council of

Societies of Industrial Design har utsett Hel-
singfors stad till designhuvudstad för 2012.
Med anledning av märkesåret präglas ett ju-
bileumsmynt i bimetall med ett nominellt
värde av 50 euro och ett jubileumsmynt i
basmetall med ett nominellt värde av 5 euro.

2 §
Jubileumsmyntet med det nominella värdet

av 50 euro är i bimetall bestående av en
silverlegering, av vars vikt 925 promille är
silver och 75 promille är koppar och en guld-
legering, av vars vikt 750 promille är guld,
125 promille koppar och 125 promille silver.
Av myntet är silverlegeringens andel 53,7 %
och guldlegeringens andel 46,3 %.

Jubileumsmyntet med det nominella värdet
av 5 euro är i en basmetallegering, av vars
vikt 890 promille är koppar, 50 promille alu-
minium, 50 promille zink och 10 promille
tenn.

Halterna får variera med högst ± 10 pro-
milleenheter.

3 §
Jubileumsmyntet med det nominella värdet

av 50 euro har en diameter på 27,25 ± 0,05
millimeter och dess vikt är 10,8 ± 0,3 gram.

Jubileumsmyntet med det nominella värdet
av 5 euro har en diameter på 27,25 ± 0,05
millimeter och dess vikt är 9,0 ± 0,27 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diame-
tern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §
Bilderna och inskrifterna på de plana

ytorna av jubileumsmynten är placerade så
att vardera sidan av mynten är på rätt led då
mynten vänds som ett bokblad.

På mynten finns myntutformarens släkt-
namnsinitial L och Ab Myntverket i Finlands
logotyp.

5 §
Jubileumsmyntens utseende framgår av

följande beskrivning och bilden nedan:
Nere till vänster på myntens teckensida

finns en cirkel med streck som löper nedifrån
till vänster upp till höger. Strecken bildar
tredimensionella åsar. Längs cirkelns yttre
kant löper texten WORLD DESIGN CAPI-
TAL HELSINKI 2012 i en båge från vänster
till höger.

På myntens valörsida finns en likadan cir-
kel som på myntens teckensida i spegelbild.



Cirkeln omges av strålformade streck som
korsas av bågformade linjer. I myntens övre
kant finns valörbeteckningen, antingen 50 ≠
eller 5 ≠. I myntens högra nedre kant finns
texten SUOMI FINLAND i en båge.

6 §
Jubileumsmynten med det nominella vär-

det av 50 euro är specialpräglade, varvid
botten är spegelblank och cirkelns yta matt.

7 §
De närmare detaljerna i jubileumsmynten

framgår av de originalpräglar och originalar-
betsredskap som förvaras hos Ab Myntverket
i Finland.

8 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2012.

Helsingfors den 20 december 2011

Finansminister Jutta Urpilainen

Regeringsråd Raine Vairimaa
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