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Utgiven i Helsingfors den 19 juni 2014

Finansministeriets förordning

458/2014

om ett jubileumsmynt för Ilmari Tapiovaara och inredningskonsten

Utfärdad i Helsingfors den 18 juni 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

formgivaren och inredningsarkitekten Ilmari
Tapiovaara föddes. Med anledning av mär-
kesåret präglas jubileumsmynt 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 §
Jubileumsmyntet med valören 20 euro har

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

Jubileumsmyntet 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 §
Jubileumsmynten är specialpräglade, var-

vid myntens botten dels är matt, dels spegel-
blank. På bottnen som är matt är figurerna
spegelblanka och på bottnen som är spegel-
blank är de matta.

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 K och Ab Myntverket i Finlands
logotyp.

6 §
Jubileumsmyntens utseende framgår av

följande beskrivning och bilden nedan.
I den nedre vänstra kanten på myntens

teckensida finns stolen Mademoiselle place-



rad snett. Texten ILMARI TAPIOVAARA
1914-1999 är placerad i en ring på myntet
uppe till höger.

På myntets valörsida finns en världskarta
delad i sektorer med Finland som utgångs-
punkt, där årtalen 1937, 1952, 1958, 1964

och 1974 märkts ut som de årtal då Tapio-
vaara vistades utomlands i Frankrike, Förenta
saterna, Paraguay, Sovjetunionen och Mauri-
tius. Valörbeteckningen 20 ≠ eller 10 ≠ samt
texten SUOMI FINLAND och årtalet 2014
står under varandra i myntets nedre kant.

7 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juli

2014.

Helsingfors den 18 juni 2014

Finansminister Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman Niko Ijäs
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