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Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli
(2015/C 253/07)

Suomen liikkeeseen laskeman kahden euron arvoisen uuden yhteisen erikoisrahan kansallinen puoli
Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien
eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat
10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat,
jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita.
Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvol
taan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella
puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.
Euroalueen valtiovarainministerit päättivät EU:n lipun 30-vuotisjuhlan kunniaksi, että euroalueen jäsenvaltiot laskevat
liikkeelle kahden euron erikoisrahan, jonka kansallisella puolella on yhteinen kuva-aihe. Euroalueen maiden kansalaiset
ja asukkaat ovat valinneet kuva-aiheen internet-äänestyksessä. Eurooppalaisille rahapajoille avoinna olleen suunnittelukil
pailun jälkeen asiantuntijaraati valitsi ehdolle viisi kuva-aihetta, joista äänestäjät valitsivat Kreikan keskuspankissa työs
kentelevän suunnittelijan Georgios Stamatopoulosin luoman kuva-aiheen.
Liikkeeseenlaskun toteuttava maa: Suomi
Aihe: EU:n lipun 30-vuotispäivä
Kuvaus ulkoasusta: Kuva-aiheessa esitetään EU:n lippu symbolina, joka yhdistää kansoja ja kulttuureja, joiden yhteisenä
tavoitteena on parempi yhteinen tulevaisuus. Kaksitoista tähteä ovat muuttuneet ihmishahmoiksi, jotka muodostavat
EU:n lippua ympyröivän kehän symboloiden uuden Euroopan syntyä. Ylhäällä oikealla on puoliympyrän muodossa liik
keeseen laskevan maan nimi ”SUOMI FINLAND” sekä vuosiluvut ”1985–2015”. Oikealla puolella lipun ja vuosilukujen
välissä on rahapajan leima. Alhaalla oikealla ovat suunnittelijan (Georgios Stamatopoulos) nimikirjaimet.
Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.
Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä: 500 000
Liikkeeseenlaskun ajankohta: Elokuu 2015

(1) Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.
(2) Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus
liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9,
14.1.2009, s. 52).

