
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 23 januari 2014

Finansministeriets förordning

48/2014

om ett jubileumsmynt för Tove Jansson

Utfärdad i Helsingfors den 16 januari 2014

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 §
År 2014 har det förflutit 100 år sedan

konstnären, författaren Tove Jansson föddes.
Med anledning av märkesåret präglas jubi-
leumsmynt i silver med valören 20 respektive
10 euro.

2 §
Jubileumsmyntet med valören 20 euro till-

verkas av en silverlegering, av vars vikt 925
promille är silver och 75 promille koppar.
Halterna får variera med högst ± 10 promille-
enheter.

Jubileumsmyntet med valören 10 euro till-
verkas av en silverlegering, av vars vikt 500
promille är silver och 500 promille koppar.
Halterna får variera med högst ± 10 promille-
enheter.

3 §
Jubileumsmynten med valören 20 euro har

en diameter på 38,6 ± 0,1 millimeter och en
vikt på 25,5 ± 0,5 gram.

Jubileumsmynten med valören 10 euro har
en diameter på 28,5 ± 0,1 millimeter och en
vikt på 10 ± 0,15 gram.

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

4 §
En del av jubileumsmynten är specialpräg-

lade, varvid botten är spegelblank och figu-
rens yta matt.

Av jubileumsmynten med valören 20 euro
kan de första 100 mynten numreras.

5 §
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 R och Ab Myntverket i Finlands
logotyp.

6 §
Jubileumsmyntens utseende framgår av

följande beskrivning och bilden nedan.
I mitten av myntens teckensida finns ett

porträtt av Tove Jansson, vars hår består av
muminfigurer. I högra kanten, delvis på por-
trättet, avbildas huvudet och frambenen på en
Pegas, skaldekonstens symbol. Till vänster
längs myntets övre kant löper texten TOVE
JANSSON i bågform och till vänster längs
myntets nedre kant texten 1914–2001. I hö-
gra kanten av teckensidan finns årtalet 2014
vågrätt.



På myntets valörsida avbildas ryggen och
vingarna på en Pegas. På Pegasens svans
sitter sagofiguren Too-ticki. Texten SUOMI

FINLAND löper i bågform längs myntets
övre kant. I myntets högra kant finns valörbe-
teckningen 20 respektive 10 ≠.

7 §
Denna förordning träder i kraft den 24

januari 2014.

Helsingfors den 16 januari 2014

Finansminister Jutta Urpilainen

Regeringsråd Raine Vairimaa

2 48/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


