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Valtiovarainministeriön asetus
Suomen presidentit vuoden 2017 juhlarahoista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metallirahasta annetun lain
(216/1998) 1 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 378/2002:

1 §
Vuonna 2017 julkaistaan Suomen presidentit -aiheiset 5 euron juhlarahat aiheinaan Ris-

to Heikki Ryti, Carl Gustaf Emil Mannerheim, Juho Kusti Paasikivi ja Urho Kaleva Kek-
konen.

2 §
Juhlarahojen keskusta on kuparinikkeliä, jonka painosta 75 % on kuparia ja 25% nik-

keliä. Rengas on alumiinipronssia, jonka painosta on kuparia 92 %, alumiinia 6% ja nik-
keliä 2 %. Pitoisuudet saavat vaihdella enintään ± 10 promilleyksikköä.

3 §
Jokaisen juhlarahan halkaisija on 27,25 ± 0,1 millimetriä ja paino 9,8 ± 0,4 grammaa.
Enintään 5 prosenttia rahoista saa poiketa halkaisijastaan enemmän kuin ± 0,1 millimet-

riä.

4 §
Juhlarahojen kuvat ja kirjoitukset laakapinnoilla on sijoitettu siten, että rahoja kirjan

lehden tavoin käännettäessä kumpikin puoli on oikein päin.
Rahojen arvopuolella on ne suunnitelleen taiteilijan sukunimen alkukirjain L sekä Suo-

men Rahapaja Oy:n tunnus.

5 §
Suomen presidentit -juhlarahoilla on yhteinen arvopuoli, joka on seuraavan selitelmän

ja kuvan mukainen.
Rahojen arvopuolen taustana on suomalainen peltomaisema. Maiseman keskellä on

avattu kirja, jonka lehdillä on kuvattu urbaani, rakennettu ympäristö teollisuuslaitoksineen
ja taloineen.  Teksti SUOMI on rahan kehällä vasemmalla, teksti FINLAND rahan kehällä
keskellä ylhäällä ja vuosiluku 2017 rahan kehällä oikealla. Arvomerkintä 5 EURO on ra-
han kehällä keskellä alhaalla. 
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6 §
Suomen presidentit — Risto Heikki Ryti -juhlarahan tunnuspuoli on seuraavan selitel-

män ja kuvan mukainen.
Rahan tunnuspuolella on Risto Heikki Rytin oikealle katsova muotokuva. Teksti RIS-

TO HEIKKI RYTI 1889 — 1956 kiertää rahan kehällä muotokuvan ympärillä.

7 §
Suomen presidentit — Carl Gustaf Emil Mannerheim -juhlarahan tunnuspuoli on seu-

raavan selitelmän ja kuvan mukainen.
Rahan tunnuspuolella on Carl Gustaf Emil Mannerheimin oikealle katsova muotokuva.

Teksti CARL GUSTAF EMIL MANNERHEIM 1867 — 1951 kiertää rahan kehällä muo-
tokuvan ympärillä.

8 §
Suomen presidentit — Juho Kusti Paasikivi -juhlarahan tunnuspuoli on seuraavan seli-

telmän ja kuvan mukainen.
Rahan tunnuspuolella on Juho Kusti Paasikiven vasemmalle katsova muotokuva. Teks-

ti JUHO KUSTI PAASIKIVI 1870 — 1956 kiertää rahan kehällä muotokuvan ympärillä. 
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9 §
Suomen presidentit — Urho Kaleva Kekkonen -juhlarahan tunnuspuoli on seuraavan

selitelmän ja kuvan mukainen.
Rahan tunnuspuolella on Urho Kaleva Kekkosen vasemmalle katsova muotokuva.

Teksti URHO KALEVA KEKKONEN 1900 — 1986 kiertää rahan kehällä muotokuvan
ympärillä. 

10 §
Osa juhlarahoista lyödään erikoislyöntinä, jolloin rahoissa on peilikiiltoinen pohja ja

mattapintainen kuvio.

11 §
Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2017.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2017

Valtiovarainministeri Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen
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