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Muu asiaMnrovvvvom jubileumsmyntet Den samiska kulturen Utgiven i Helsingfors den 23 november 2017

767/2017

Finansministeriets förordning
om jubileumsmyntet Den samiska kulturen

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

1 §
År 2018 präglas jubileumsmynt i silver med temat Den samiska kulturen med valören

20 respektive 10 euro.

2 §
Jubileumsmyntet med valören 20 euro tillverkas av en silverlegering, av vars vikt

925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promil-
leenheter.

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

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 diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Mynten

har en slitrand.

4 §
Jubileumsmynten är specialpräglade, varvid myntens botten dels är matt, dels spegel-

blank. På matt botten är figurerna spegelblanka och på spegelblank botten matta.
Av jubileumsmynten kan de första 200 mynten av vardera valören 20 och 10 euro num-

reras.

5 §
Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att var-

dera sidan av myntet är rättvänd då myntet vänds som ett bokblad.
På mynten finns myntutformarens släktnamnsinitial K och Ab Myntverket i Finlands

logotyp. Längs jubileumsmyntens kant löper texten SÁMEKULTUVRA SÄMI-
KULTTUUR SÄÄʹMKULTTUUR.
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6 §
Jubileumsmyntens utseende framgår av följande beskrivning och bilderna nedan.
På myntens teckensida finns längs kanterna olika formationer som består av linjer. I

mitten av teckensidan finns parallellogram av olika slag. Från myntets nedre del mot den
högra kanten löper två parallella bågar med texten DEN SAMISKA KULTUREN SAA-
MELAISKULTTUURI. Till höger under texterna finns texten MIN ÁRBI. Årtalet 2018
finns under texten MIN ÁRBI. Ab Myntverket i Finlands logotyp finns till höger vid myn-
tets kant. Myntutformarens släktnamnsinitial K finns till vänster vid myntets kant. 

På myntens valörsida finns fyra triangelformade fält av olika storlek. Till vänster i myn-
tets mittparti finns texten SUOMI FINLAND. Till höger upptill på myntet finns en cirkel
som omringas av olika slags trianglar. Nertill på myntet finns öppna trianglar av olika slag.
Till höger i myntets mittparti finns valörbeteckningen 20 respektive 10 euro. 

7 §
Denna förordning träder i kraft den 24 november 2017.

Helsingfors den 21 november 2017

Finansminister Petteri Orpo
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