FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 8 maj 2012

205/2012
Finansministeriets förordning
om ett jubileumsmynt för Armi Ratia och konstindustrin
Utfärdad i Helsingfors den 26 april 2012

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§
Med anledning av att det år 2013 har förflutit 100 år sedan textilkonstnären Armi
Ratia föddes präglas ett jubileumsmynt med
ett nominellt värde av 10 euro.

vardera sidan av myntet är på rätt led då
myntet vänds som ett bokblad.
På myntet finns myntutformarens släktnamnsinitial M och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

2§
Jubileumsmyntet tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och
75 promille koppar. Halterna får variera med
högst ± 10 promilleenheter.

5§
Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.
På myntets teckensida finns Armi Ratias
porträtt. Till höger om porträttet finns vågformade ränder och texten ARMI RATIA
1912—1979.
På myntets valörsida avbildas Unikkoblommor designade av Maija Isola, av vilka
den mittersta är färgad så att kronbladen är
ljusröda och mitten orange. Det innersta av
blommans mitt och blommans stjälk är mörkblå. Texten SUOMI FINLAND är placerad i
myntets övre kant i bågform. Valörbeteckningen 10 EURO är placerad mitt på myntets
nedre kant.

3§
Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1
millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram.
Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.
4§
Bilderna och inskrifterna på de plana
ytorna av jubileumsmyntet är placerade så att
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6§
En del av jubileumsmynten är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7§
Denna förordning träder i kraft den 10 maj
2012.

Helsingfors den 26 april 2012
Finansminister Jutta Urpilainen

Regeringsråd Raine Vairimaa
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